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 درباره موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم
 

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

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

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

 نگرش -1
 امت» ینظریه چارچوب در اسالمی جوامع وحدت و این مؤسسه با نگاهی امیدوارانه نسبت به امکان همگرایی

معین را مورد  ایآینده 4401-50 افق در «اسالم جهان بالمنازع جهانی قدرت بلوک» گیریشکل چارچوب در و «واحده
می کارهای ارتقا سطح کیفی و پژوهی جهان اسالم، با هدف واکاوی مبانی و راهکدهد. موسسه آیندهتوجه قرار می

د جایگاه بهبو تحلیلی برای -ی شده است. این موسسه به دنبال یافتن بستری تبینیگذارمناسبات کشورهای اسالمی پایه
ینی برای چرفاه و آسایش شهروندان این کشورها و زمینه بخشی امنیت،الملل، فزونیکشورهای جهان اسالم در نظام بین

وسسه ماشد. این بگرا و عملگرا میدیدی واقعها است. رهیافت موسسه استوار بر زاویههمگرایی و یکپارچگی میان آن
و  های کمیآموزش ها و پژوهش زدن حوزه نظر و عمل در مطالعات جهان اسالم است. در این نوع نگاه،در پی گره

 یرد.خود بگکیفی به یکدیگر پیوند داده شده تا رهاوردها و برایندهای آن، صورتی کاربردی و عملیاتی به
 مأموریت -2

افزایی میان جوامع اسالمی، مقابله با ها و الگوهای توانمندساز برای ایجاد همگرایی و همآموزهمعرفی و ترویج 
پژوهی جهان اسالم با هدف مطالعه و بدیل جهان اسالم. موسسه آیندههای بیتی اسالم و تضعیف قابلیتحریف چهره

ردی، مساله پژوهشی کارب -مبانی علمی کوشد تاگذاری شده است و میبررسی مسایل و مشکالت جهان اسالم پایه
 .هم بیاوردالم فراکرده در ایران و جهان اسمحور و دارای قابلیت عملیاتی شدن مورد نیاز را برای قشر نخبه و تحصیل

 هدف -3
ن اسالم در چارچوب بلوک قدرت ی مطلوب برای جهاگیری آیندههای مؤثر بر شکلرانتقویت روندها و پیش

 زع از راه افزایش همگرایی و اتحاد میان کشورهای جهان اسالم.جهانی بالمنا
 راهبرد -4

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

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

 ؛تکیه بر امکانات مردمی
 هایگیریتصمیم روند تقویت ورمنظ به کشور فرهنگی –سیاسی مسئوالن ی گزارش مطالعات موردی بهارائه
 اسالمی؛ کشورهای سایر با تعامل در راهبردی

 ل،اصی نمادهای یشایسته معرفی و بازنمایی منظوربه المللیبین و داخلی هنری -  های فرهنگیبرگزاری نمایشگاه
 اسالمی؛ جوامع هایزیبایی و گردشگری هایقابلیت

 . مندمنظور ترویج نگرش و تسهیل ارتباطات و تأمین منابع برای کاربران عالقهی تعاملی مؤسسه بهایجاد شبکه
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 سخن دبیر همایش)دکتر سیدیحیی صفوی(
 
قطبی و دگرگونی در ساختار نظام دو 1991با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 
رسی و را در مقیاس بین المللی بر"قدرت  "جهان، تحلیلگران و صاحب نظرانی که موضوع

 نند.بروز و وقوع سناریوهای مختلفی را محتمل می دا کنند، آینده پژوهی می
. به است اری امنیت، سیالیت قدرت و عدم قطعیتاولین سناریو دوران عدم ثبات، ناپاید
نظمی نوین خواهد شد. سناریوی دوم ثباتی و بیزعم موافقان این سناریو جهان دچار بی

ر در تک قطبی شدن قدرت در مقیاس جهانی است که ایاالت متحده آمریکا به صورت آشکا
 وو فرهنگی خود پی تشکیل قدرت هژمون و قدرت بالمنازع سیاسی، اقتصادی، نظامی 

 تحقق نظام تک قطبی بین المللی است. سناریوی سوم به چندقطبی شدن قدرت و نقش
کند. یمشاره آفرینی سایر بازیگران سیاسی مطرح مانند اتحادیه اروپا، روسیه، هند و چین ا

به  چهارمین سناریو، شکل گیری قدرت های قاره ای است و به طور خاص قاره آسیا را
س ه اسابزرگ جهان می داند.دراین سناریوکشورهایی مانند چین، هند و روسی عنوان قدرت

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

اگون اما به دالیل گون  دانندتر میال وقوع آن را جدیهای جهانی احتمتحقیقاتی قدرت
قدرت جهان "آورند، بروز و ظهور یک قدرت جدید به نام کمتر از آن سخن به میان می

 در قرن حاضر است. "اسالم
 درصد از مساحت خشکی22جهان اسالم با برخورداری از موقعیت جغرافیای ممتاز)

د نفت درص75های جهان( موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، ذخایر غنی انرژی)
ریخی و درصد ذخایر گاز طبیعی جهان( و نیز برخورداری از غنای فرهنگی، تا 57و  جهان

   تمدنی، به صورت بالقوه قابلیت تبدیل شدن به یک قطب قدرت جدید را دارد.
نظیر، های بیها و توانمندیآمریکایی ها و دیگر قدرت ها که با درک این ظرفیت

میالدی، حادثه  2001مواجه دیدند، در سال تشکیل هژمونی جهانی خود را با چالش جدی 
سپتامبر را با چندین واسطه ایجاد کردند. پس از آن رخداد تاکتیکی، یک جریان مبارزه با  11

نزد   را "اسالم مساوی است با تروریست "اسالم را در سطح راهبردی سامان دادند و گزاره 
ند و جریان اسالم هراسی را در بخش عمده ای از افکار عمومی جهانیان انگاره سازی کرد

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 
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یعیان و ارضی و مرزی، ناسیونالیسم و نژادگرایی، تفرقه و انشقاق میان اهل سنت و ش
علویان، بی ثبات سازی راهبردی و اقدامات مخرب دیگر، جهان اسالم را در وضعیتی قرار 
دادند که با فراموشی ضرورت وحدت و همگرایی اسالمی و آزادی فلسطین اشغالی، از به 

های بی نظیر قدرت خود نیز غافل شوند. هرچند تردیدی نیست که بخشی از کارگیری مولفه
ان های کنونی در جهان اسالم منشأ داخلی داشته و متوجه عملکرد ضعیف چالش ها و بحر

 و نابخردانه برخی از نخبگان و دولت های اسالمی است.
مینه زسیم در این راستا موسسه آینده پژوهی جهان اسالم که با هدف تولید ادبیات و تر

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

بگان تواند از طریق تضارب آراء و همفکری میان نخبرگزاری این همایش بین المللی می
های های بحرانداخلی و خارجی، تا حدی در شناخت و درک عالمانه نسبت به ریشه

می ت اسالها و نیز استقرار همگرایی امژئوپلیتیکی جهان اسالم، یافتن راهکارهای حل آن
 تأثیرگذار باشد.

ها و همکاری برادر عزیزم جناب آقای دکتر دانم از حمایتدر اینجا برخود الزم می
تهرانچی ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی که زمینه همکاری مسرت بخش  مهدیمحمد

 ردانیی را مهیا ساخت، قدمیان موسسه آینده پژوهی جهان اسالم و دانشگاه شهید بهشت
ش همای نموده و از یکایک همکاران ایشان در دانشگاه که ما را در برگزاری مطلوب این
ری اسگزایاری رساندند، و نیز از حامیان، مشارکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاالت سپ

 نمایم.
، در اسالمیهای امیدوار هستیم که این همایش بتواند در جهت تقویت همگرایی دولت

ی، ی اسالمها برای ایجاد تفرقه و تجزیه کشورهاها و صهیونیستجهت مقابله با آمریکایی
م اسال تقویت محور مقاومت و ایجاد وحدت نظر بین اندیشمندان و عموم روشنفکران جهان

 برای دسترسی به همگرایی و آزادی قدس شریف موثر واقع شود.
  

 کَتَبَ اهلل لَاَغلِبَنَ اَناَ و رُسُلی                                                              
 دکتر سیدیحیی صفوی                                                                 

 شییس موسسه آینده پژوهی جهان اسالم و دبیر همایر                                         
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  کشورها بین منازعه جغرافیایی های سرچشمه نظریه

 ، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرسنیا حافظ محمدرضا دکتر
 
 های رزشا و عوامل انسانی، های سازه و کشورها بین جنگ و منازعه تنش، های انگیزه با ارتباط در

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

 قومی، های گروه نظیر انسانی های سازه بین تفاوت و تمایز موجبات که ای زمینه همچنین عوامل .شود می
 و موجودیت یس،تاس تغییر، مسئله این بر عالوه .موثرند تنش بروز در آورند می وجود به را نژادی و مذهبی
 و ای منطقه محلی، های مقیاس در سیاسی جغرافیای وضعیت تغییر و فضا ساختار سیاسی بندی شکل

 وجود مالاحت همچنین .شوند می تعیین منازعه سیاسی هدف عنوان به ها حکومت  -نظر از عمدتا جهانی
 .دارد وجود کشورها بین منازعه وقوع در ایدئولوژیک روانشناختی، و فطری، های جنبه

 حیاتی نافعم و ها ارزش برداشت آنها از که هستند آنهایی عینی طور به جنگ کننده تولید اساسی عوامل
 می مبادرت جنگی و سیاسی اقدام به آنها از تهدید رفع یا کنترل تصرف، برای که آید می عمل به و جمعی

 معموال .دارند قرار ایدئولوژی و سیاست جغرافیا، های حوزه در بنیادین های ارزش و عوامل این .شود
 گاهیدید خود قلمرو درون یا بیرون/ انسانی یا طبیعی/ جغرافیایی عوامل برخی به ها نسبت حکومت
 حالتی نچنی در که دارند جهانی یا ای منطقه گر مداخله های قدرت یا دیدگاه همسایگان با ناسازگار
 .کند می بروز آنها میان مشاجره

 :از عبارتند کشورها بین منازعه و تنش تولید در تاثیرگذار جغرافیایی عوامل ترین عمده
خود  گانهمسای بویژه دیگران سرزمینی قلمرو به طمع چشم معموالً تر قوی کشورهای :خاک و فضا.1  
 .کنند می تالش آنها اراضی تصرف حتی یا و جغرافیایی فضای در نفوذ برای و دارند،
 .دارند ارجخ دنیای با ارتباط به نیاز خشکی در محصور کشورهای بویژه کشورها همه :ارتباطی مسیر .2 
آنها  مروقل در که نیازمندند هایی تنگه و ها آبراهه به جنگی و تجاری های کشتی تردد برای هم برخی
زمینی،  ایه گذرگاه دارندگان تالش و ها زمینه این به دسترسی برای نیازمند کشورهای تالش لذا .نیست
 .شود می تنش باعث بیشتر، مندی بهره برای دریایی و هوایی
 باشد، کشور دو مرز در ای پدیده چنین که هنگامی :ها رودخانه سرچشمه و آب تقسیم خط .3 

 می مسایهه کشور دو مرزی اختالف و تنش آن پیامد و دارد دنبال به را مرز جابجایی رود، فرسایش بستر
 .باشد
کشورهای  سرزمین از بخشی یا تمام آنها :گذرند می کشور چند از خود مسیر در که هایی رودخانه .4 
کشور  هر شهروندان چون .دارند نقش کشورها این میان زایی تنش در و کنند، می سیراب را گذر مسیر

"آب حق "مدعی تغییر  بیشتر، برداری بهره سد، احداث مانند ها رودخانه آب در دستکاری هر و هستند 
 .بزند دامن اختالفات به تواند می ...و مسیر
 می مشخص دریاها حقوق 9190 کنوانسیون مفاد اساس بر گرچه مرزها این :مشترک دریایی مرز .5 

نیز  و آبزیان ذخایر قاره، فالت های کانی از برداری بهره سازی، قلمرو و مرز خط ترسیم چگونگی شود، اما
 .شود ذینفع کشورهای میان تنش باعث تواند می جزایر تصرف یا مالکیت شیوه
 آفرین همسئل آنها ساحلی کشورهای میان گذاری رژیم برای که :ای دریاچه مشترک مرزهای تعیین .6 
 .است
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 نمیا چنانچه :اند کرده پیدا گسترش مرز خط سوی دو در که مرزی مشترک زیرزمینی منابع .7 

 .بینجامد آنها نمیا تنش به تواند می نشود، حاصل توافقی آنها از برداری بهره شیوه سر بر کشورهای ذینفع،
  .آن رایب امنیتی حاشیه شدن قائل بدلیل :مرز با کشور یک حساس و بزرگ شهر یا پایتخت مجاورت.8  
آن  ارندهد و کند می دگرگون را نظامی قدرت موازنه آن از برخورداری که :استراتژیک موقعیت یک.9  

 .بگذارد تهدید یا و فشار زیر را رقیب کشور تواند می
و  زیمر برون قدرتمند کشورهای یا همسایه کشور که :غنی و چشمگیر سوختی یا کانی ذخایر .11  

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

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

 جابجایی رد،دا بستگی قشالق و ییالق مناطق زارهای علف به هم آنها دامی زندگی و هستند دامپروری متکی
 .باشد زا تنش تواند می المللی بین مرز سوی دو آنها در
 از انچهچن مستقرند کشورها حاشیه در که مذهبی یا قومی های اقلیت :خواه جدایی اقلیت گروه .13 
با  تنش منشأ واندت می کند، کمک آنها به نیز بیرونی عوامل و باشند برخوردار کافی ژئوپلیتیکی و وزن اندازه
 .بگذارد منفی تأثیر خود پشتیبان یا محرک کشورهای با آن روابط بر و باشند مادر کشور
 .گیرد می قرار خود حامی متروپل کشور حمایت مورد که :مادر کشور خشکی در محاط اقلیت گروه.14 
فرهنگی،  دی،اقتصا اجتماعی، فضایی، تعامالت یکدیگر با که :مرز سوی دو در پراکنده اقلیت گروه .15 

 .دارند مرزی میان  ...و مذهبی،
اشیه ح اقلیت های گروه برخی دیگر:  مستقل کشور به کشور یک از یافته گسترش اقلیت گروه.16  

مادر  های حکومت چنانچه .دارند تجانس آن با و هستند دیگر کشور ملت دنباله ای گونه به کشورها،
و  کشور آن از داییج به را آنان یا و استفاده همسایه علیه فشار اهرم عنوان به آنها از توانند می بخواهند،

 .کنند تشویق خود به پیوستن
لت ع به همسایه های ملت و انسانی های سازه گاهی :هویتی و فرهنگی تضادهای و تفاوتها .17 

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

 
 :منابع
 .پاپلی انتشارات :مشهد .ژئوپلیتیک مفاهیم و اصول (. 1385محمدرضا.) نیا، حافظ.1 
 ها حوزه سازمان نشر :قم .)اول جلد(اجتماعی سیاسی مطالعات (. مبانی1379محمدرضا.) نیا، حافظ.2 

 .کشور خارج علمیه و مدارس

 
 
 
 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

 ذ

 

 پیام دبیر کمیته اجرایی همایش )دکتر سید حمزه صفوی(
 

در  هانی،جهان اسالم، با وجود دارا بودن پتانسیل بسیار قوی برای تبدیل شدن به یک بلوک قدرت ج
فات تکفیری، شکاف های قومی و مذهبی، اختالحال حاضر با مشکالت عدیده ای مواجه است. تروریسم 

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

م، هان اسالجاست تا به رغم سابقه طوالنی ایده وحدت و همگرایی در پتانسیل های جهان اسالم باعث شده 
 هان اسالمرو نگردد. بسیاری از مشکالتی که اکنون در جچندانی روبهمتأسفانه این آرمان تاکنون با موفقیت

 ن اسالماس جهاوجود دارد، در مرزهای جغرافیایی قابل حل نیستند، بلکه باید در یک نگاه فراگیر، در مقی
باط الزم های جدی در این مسیر، عدم ارتبرای درمان وحل وفصل آنها راهکارهایی را پیداکرد. یکی از چالش

گونه نخبگان جهان اسالم با یکدیگر و فقدان درک مشترک نسبت به وضعیت جاری است و بی تردید هر
 ات منسجمارتباط هد؛ لذا بایدتواند رخ دسازی دراین بستر نیازمند فهمی مشترک از معانی است که میارتباط

کومتی های حبین نخبگان جهان اسالم برای همفکری و همکاری برقرار گردد تا در سطوح باالدستی به عرصه
 نیز تبدیل شود. 

ی به های دستیابموسسه آینده پژوهی جهان اسالم در راستای اهداف خود برای بررسی علمی زمینه
دام به سالم اقفضای تعاملی و تفاهم بین االذهانی میان نخبگان جهان اوحدت و همگرایی اسالمی، و ایجاد 

 المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم نموده است.برگزاری اولین همایش بین
 المللی شود. رسالتی که همایش بینها شروع میشناخت حقیقی، از بررسی موشکافانه و دقیق بحران

برای  م برعهده گرفته است شناسایی فنی، علمی و دقیق دانشگاهیبحران های ژئوپلیتیکی جهان اسال
 ها و پرهیز از تالش شعاری وتمرکز بیشتر به اقدامات راهبردی است. شناسایی بحران

 رگزارتالش های بسیار زیادی از حدود دو سال پیش صورت گرفته است تا این همایش به نحو احس ب
ی مام کسانتود از نخبگان داخلی و خارجی فراهم  آید. بنده به نوبه خ شده و فضای مناسبی برای تبادل افکار

ا انی که بانشجویکه در راستای برگزاری هر چه بهتر این همایش زحمت کشیده اند، و نیز از تمام اساتید و د
ت از زم اسارسال مقاله بر غنای علمی این همایش افزودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. در اینجا ال
ت و ه ریاسزحمات اساتید و همکاران دانشگاه شهید بهشتی آقایان: دکتر محمدرضا نبید مدیر محترم حوز
ایش رکز هممروابط عمومی، دکتر لطفعلی کوزه گر معاون محترم پشتیبانی، دکتر صالحی زاده مدیر محترم 

لی ار کوی، اقای هوشیهای دانشگاه، آقای مهابادی مسئول محترم حراست دانشگاه، آقای علی اصغر لشگر
 وند، آقای اسماعیل لو و خانمها جدیری کشاورز تشکر گردد. 

شد بات رامیدوارم که جنبش آگاهی بخشی در جهان اسالم بتواند مسیر درست خود را طی نموده و موج
امت "ادین و توسعه و رفاه کشورهای اسالمی و کاهش اختالفات و رسیدن به نقطه همگرایی حول محور بنی

 .فراهم آید "احدهو
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 جغرافیای سیاسی شهید بهشتی اطاعت، جواد 6
 جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اعظمی، هادی 7

 جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی افشردی، محمد حسین 8
 روابط بین الملل  وزارت امور خارجی  امینیان، بهادر 9
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 جغرافیای سیاسی شهرداری تهران بافرانی،جمال 12
 المللروابط بین  خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک  برزگر، کیهان 13
 ....... مجلس شورای اسالمی بروجردی، عالءالدین 14
 جغرافیای انسانی تربیت مدرس پاپلی یزدی، محمد حسین 15

 حوزی)مجتهد(  مجلس خبرگان رهبری  تسخیری، محمدعلی)آیت اهلل( 16
 جغرافیای شهری شهید بهشتی توکلی نیا، جمیله 18
 جغرافیای سیاسی حسین)ع(دانشگاه امام  جنیدی، رضا 19
 علوم سیاسی شهید بهشتی حاجی یوسفی، امیر محمد  20

 جغرافیای سیاسی تربیت مدرس حافظ نیا، محمد رضا 21
 علوم سیاسی  رئیس دانشکده پیامبر اعظم حسینی، حسین 22
 علوم سیاسی شهید بهشتی حشمت زاده، محمد باقر  23

 جغرافیای سیاسی حسین)ع( دانشگاه امام ذوقی بارانی، کاظم 24
 ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان رامشت، محمد حسین 25
 جغرافیای انسانی شهید بهشتی رحمانی فضلی، عبدرالرضا  26
 جغرافیای سیاسی جهاد کشاورزی رشنو، نبی اهلل 27

 جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی رشید، غالمعلی  28
 جغرافیا شهید بهشتی رضویان، محمد تقی  29

 کمیته سیاستگذاری همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم
 1 دکتر محمدمهدی تهرانچی )رئیس دانشگاه شهید بهشتی(

 2 دکتر سیدیحیی صفوی)رئیس موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم(
 3 دکتر محمدرضا حافظ نیا)دبیر کمیته علمی همایش(

 4 صفوی)دبیر کمیته اجرایی همایش(دکتر سیدحمزه 
 5 دکتر محمد حسین پاپلی یزدی)مسئول کمیته بین الملل همایش(

 6 دکتر جمیله توکلی نیا)رئیس دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی(
 7 دکتر سیدرسول موسوی)موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم(
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 فهرست مقاالت
 صفحه عنوان مقاله و نویسنده ردیف

 4 وند شکری( عباس احمدی و روح اهلل حسین)نقش عربستان سعودی در تحوالت غرب آسیا  .1

عباس ی )مرکز تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختالفات مرزی جهان اسالم؛ مطالعه موردی: خلیج فارس و آسیای  .2
 احمدی، ریحانه صالح آبادی و سعید صادقلو(

16 

 56 (غیبت تکنیک در همگرایی جهان اسالم )روح اهلل اسالمی و زینب پزشکیان  .3

ی، مهدی )محمدحسین اسماعیلی سنگسر (2011بعد از بهار عربی تروریسم در جهان اسالم )بررسی دالیل گسترش   .4
 پادروند و وحید ولی پور(

84 

 110 )حامد آقایی(آسیای مرکزی عرصه ای جدید رای بحران آفرینی در جهان اسالم   .5

 129 (ترکی امانی توانی و هادی)فاطمه دیدگاه راهردی امام خمینی )ره( در همگرایی و حل بحران جهان اسالم   .6

نگی و ، فرهامنیت مهم ترین اصل اولیه در همگرایی منطقه ای و جهان اسالم، پیش درآمد گسترش روابط اقتصادی  .7
 )شاهین امیر شقاقی(توریسم؛ نمونه: ایران و  ترکیه 

143 

 162 عوامل موثر بر واگرایی در روابط ایران و عربستان )علی باقری دولت آبادی و طاهره رسول پور(   .8

 173 (انیمرجان بدیعی و سعید رمضبررسی علل و عوامل بحران در عراق جدید با تاکید بر چرایی ظهور داعش )  .9

 198 شعیب محمدی()پویش پراشی و بنیادگرایی اسالمی به مثابه پاسخی به نهیلیسم نو   .10

 215 علی پسرکلو(نقش دین اسالم در برقراری صلح در منطقه خاورمیانه )  .11

دی، هیم پورهاابرا) و اثرات آن در واگرایی جهان اسالم "منا"تحلیل مولفه های ژئوپلتیکی تاثیرگذار بر وقوع بحران   .12
 (مهدی شافعی و سجاد بخشی نژاد

227 

ی ادی و مهدپوره )ابراهیماهداف غربی ها از بی ثباتی سیاسی عراق و اثرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران   .13
 شافعی(

243 

 262 احمدرضا تحیری(جتماعی بحرین در دوران معاصر )ا -ها و چبررسی جنبش ها و جریانات سیاسیفرصت  .14

 303 سید محمدعلی تقوی(های آن )بسترهای پیدایی داعش و عوامل تاکتیکی موفقیت   .15

 317 حسن تالشان(موانع ارتقاء ژئوپلتیک شیعه در بحرین )  .16
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 آسیا غرب تحوالت در سعودی عربستان نقش
 

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای عباس احمدی، استادیار

 دانشگاه تهران، 1روح اهلل حسین وند شکری
 

 چکیده
 یتوجه قابل شنق ا،آسی ربغ همنطق ورهایکش نتری ممه از ییک وانعن هب عودیس تانعربس

 قشن که است این پژوهش اصلی سوال. دارد ای هفرامنطق یحت و ای همنطق باتمناس و ادالتدرمع

 در است؟ هداشت تاثیراتی چه آسیا غرب منطقه واستراتژیک امنیتی سیاسی، تحوالت بر سعودی عربستان

 غرب تتحوال بررسی با است شده تالش ای کتابخانه روش با و تحلیلی– توصیفی شیوه با پژوهش این

 وانت ینم دهد، می نشان پژوهش این از حاصل نتایج. بپردازد تحوالت این در عربستان ونقش آسیا

 چند هر. دنمو انکار را آن شنق و کرد تحلیل ورکش این کردن لحاظ بدون را یاآس غرب منطقه والتتح

 یها گروه از حمایت راسـتای در و مخرب ینقش منطقه ورهایکش از یاریبس در کشـور این نقش

 تروریسـتی یریتکف های گـروه ابزار همین بـا ولی باشـد، می وهابیت ایدئولوژی اب وهمس بتانس تکفیری

 منطقـه ـذارگ تاثیر کشـورهای زمـره در و اسـت بـرده پیـش را خـود ای منطقـه سیاسـت ابعـاد برخـی

( 1: کرد اشاره مهم دمور شش به توانمی جمله از کندمی پیگیری را هدف چند که. اسـت قرارگرفتـه ای

 توجه رافانح( 3ایران با ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی رقابت( 2آسیا غرب منطقه در فعال نقش ایفای

 های حمایت لبوج عرب جهان رهبری( 4 کشور این از خارج به عربستان داخلی شرایط از المللیبین

 ویژه هب اسالم جهان سیاسی رهبری( 6 آن به ودعوت وهابی مذهب تبلیغ( 5خود منافع جهت در آنان

 نیـز یرانا اسـالمی جمهـوری ملی امنیت مالحظـات و ملـی منافع منظر از عربی،هـمچنیـن های کشوره

 کشـور نای های دتهدی و ها فرصـت ضعـف، قـوت، نقـاط سـعودی، عربسـتان رفتـاری الگـوی واکاوی

 .است اهمیت بسـیارحائز

، وهابیت ایدئولوژی سعودی، عربستان اسیا، غرب تحوالت ژئوپلیتیکی، های :  رقابتواژگان کلیدی

 اسالم جهان سیاسی رهبری

 مقدمه-1

                                                                                                                                             
1. Email: www.hoseinvand.r@gmail.com 
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ق، از آسیای جنوب غربی قرار گرفته است. این کشور از شمال با عرادر عربستان سعودی 

 ب بهشرق با کویت، خلیج فارس، عمارات، قطر، عمان و بحرین و از جنوب با یمن و از غر

خلیج  علت واقع شدن در منطقه حساس خاورمیانه و عربستان به. باشد دریای سرخ محدود می

 پادشاهی. باشد هنگی دارای اهمیت زیادی میهای اقتصادی و فر فارس و همچنین ویژگی

ست اقایل  ی جهان اسالم نقشی مهم برای خود ای و فراتر از آن در حوزه سعودی در بعد منطقه

ر البته به طو)های اسالمی  های مالی گسترده از کشورهای اسالمی و جنبشو با حمایت

 ی نفوذ خود بوده است.  گزینشی(، در پی بسط حوزه

 توجهی سعودی به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای منطقه غرب آسیا، نقش قابلعربستان  

ه عنوان بکه  ت و مناسبات منطقه ای و حتی فرامنطقه ای دارد. این کشور سالیانی استالدر معاد

اشته تا دهده عت متحده آمریکا در این منطقه راهبردی، بیشتر نقش تبعی بر الیکی از متحدین ایا

آمریکا  یابتی قائل هستند عربستان نقش نلمللتا جایی که حتی برخی ناظران بین ا نقشی مستقل،

نایب آمریکا  در هر صورت چه عربستان را مستقل در نظر بگیریم، چه .در منطقه را بر عهده دارد

ن این کرد ت منطقه غرب آسیا را بدون لحاظالدر منطقه و یا ترکیبی از آن دو، نمی توان تحو

 رهایهر چند نقش این کشور در بسیاری از کشو.کرد و نقش آن را انکار نمود کشور تحلیل

ژی منطقه نقشی مخرب و در راستای حمایت از گروه های تکفیری نسبتا همسو با ایدئولو

نطقه مخی ابعاد سیاست تروریستی بر -وهابیت می باشد، ولی با همین ابزار گروه های تکفیری

م چنین ت. هزمره کشورهای تاثیر گذار منطقه ای قرار گرفته اس ای خود را پیش برده است و در

اری رفت حظات امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نیز واکاوی الگویالاز منظر منافع ملی و م

ده ت بوعربستان سعودی، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های این کشور بسیار حائز اهمی

ور، ین کشعودی، خفقان و عدم شفافیت اطالعات درون ابه دلیل سیستم بسته عربستان س. و هست

ن کشور ت ایی از این کشور وجود دارد. به همین دلیل شناخصعات بسیار اندک و بعضا متناقالاط

 را با مشکل جدی مواجه کرده است. 

 روش تحقیق- 2

 -و از لحاظ روش، توصیفی کاربردیروش تحقیق در این پژوهش، از لحاظ ماهیت       

یلی است. شیوه گردآوری اطالعات نیز بر اساس روش کتابخانه ای قرار دارد که با مراجعه به تحل

. سوال ها، اینترنت و ... اطالعات الزم فیش برداری و تنظیم شده است کتابها، مقاالت، روزنامه
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اصلی پژوهش این است که نقش عربستان سعودی برتحوالت سیاسی، امنیتی واستراتژیک منطقه 

 آسیا چه تاثیراتی داشته است؟غرب 

 

 یافته های تحقیق-3

 رویکرد عربستان در قبال تحوالت غرب آسیا  

 ت منطقه از این حیث که از تغییرات در برخیالموضع عربستان سعودی نسبت به تحو

یل الدما ا. کشورها حمایت و با تغییرات در سایرین مخالفت میکند، شبیه آمریکا و ترکیه است

کی از ود یای اتخاذ این سیاست متفاوت از آمریکا و ترکیه است. عربستان سعودی خعربستان بر

و  های سیاسی شود که کمترین میزان حقوق و آزادی کشورهای دیکتاتوری منطقه محسوب می

 رکیههای ت اجتماعی در آن وجود دارد. بنابراین گسترش دموکراسی در منطقه چه دموکراسی

ار ور قرمگرا به هیچ عنوان در راستای منافع مقامات این کشالسهای ا محور و چه دموکراسی

ت، بلکه ه نیسمحور در منطقه خاورمیان ندارد. عربستان نه تنها به دنبال ایجاد نظمی دموکراسی

 ردمیگسترش آن را عاملی برای افزایش فشار بر حکومت و رژیم سعودی و گسترش اعترضات م

با  خالفتمت از تغییرات در برخی کشورها همچون سوریه و یل عربستان برای حمایالداند. د می

غییر یت تبرخی دیگر همچون بحرین به مسائل دیگری برمیگردد که مهمترین آنها حفظ و در نها

 .می ایران استالای به ضرر جمهوری اس توازن قوای منطقه

عربی در خواهند که تغییرات جاری در منطقه و در سایر کشورهای  مقامات عربستان نمی

می ایران در سایر کشورهای عربی منجر شود. حتی النهایت به تقویت نقش و نفوذ جمهوری اس

ش دارند تغییرات را در برخی از کشورهای عربی به الدر صورت امکان، مقامات سعودی ت

می و در نهایت تغییر توازن قوای الگونهای پیش ببرند که باعث کاهش نقش و نفوذ جمهوری اس

توان به سیاست دوگانه عربستان  ای به ضرر ایران شود. برای روشن شدن موضوع می منطقه

سعودی در قبال سوریه و بحرین اشاره نمود که نشانگر سیاست عربستان سعودی برای حفظ 

 (سوریه )و تغییر توازن به سود خود در دیگری (بحرین )ای در یک کشور عربی توازن منطقه

 می میالرا مهمترین و تنهاترین کشور عرب متحد جمهوری اسمقامات سعودی سوریه . است

می ایران در منطقه شامات یعنی در سوریه، الدانند که باعث گسترش نقش و نفوذ جمهوری اس

 لبنان و فلسطین اشغالی شده است. به باور مقامات عربستان سعودی، سوریه مهمترین کانال انتقال
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شود.  و حماس محسوب می اهللمی از حزبالی اسهای معنوی و مادی جمهور دهنده حمایت

های سخت به موضع مشترک کشورهای عربی در همچنین همکاری و اتحاد سوریه با ایران ضرب

 می ایران زده است. البرابر جمهوری اس

 نیسر آن ها تغییرات در سوریه و برکناری اسد و روی کارآمدن حکومتی ترکیبی که د سعودی

 یت به هرر نهادمی در آن منطقه و العاملی برای از بین رفتن نفود جمهوری اسها برتری دارند را 

ه اولین ز جملکنند. تحت تأثیر این سیاست، عربستان ا خوردن توازن قوا به سود خود ارزیابی می

ی یتهاکشورهای عربی است که سفارتخانه خود در سوریه را تعطیل و از نیروهای مخالف حما

لیه رب ععاست. همچنین عربستان نقش بسیار فعالی در اقدامات اتحادیه  معنوی و مادی نموده

 (. 78:1390کرمی، )سوریه داشته است

ی به ا قهدر مقابل، مقامات سعودی هرگونه تغییر در بحرین را ضربهای به توازن قوای منط

ن الهای ک کنند. در بحرین اقلیتی در قدرت هستند که تمامی سیاست ضرر خود ارزیابی می

 زدیکییل گوناگون از جمله نالدهند. رژیم بحرین تاکنون به د داخلی و خارجی را شکل می

ربستان عبا  هویتی و مذهبی با عربستان سعودی و نگرانی از اکثریت در جامعه، روابط گستردهای

 ه رویهای اکثریت مواجه هست ک و غرب داشته است. اما این رژیم در حال حاضر با خواسته

جه آنها باعث تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی بحرین خواهد شد. نتیکارآمدن 

ی مهورحداقلی این تغییرات کاهش روابط گسترده بحرین با عربستان سعودی و افزایش نقش ج

ه از تفادمی در خلیج فارس است. به همین دلیل، عربستان سعودی با تمامی وجود و با اسالاس

دم عدر  وال نیرو و تجهیزات به دنبال حفظ وضع موجود در بحرین تمام امکانات از جمله ارس

ربستان ع (.177:1391، ترابی)وارد شدن ضربهای دیگر به توزان منطقهای به ضرر خود شده است

)داعش( یستیسعودی به نیابت از آمریکا دربحران های منطقه ای دخالت دارد وبه گروه های ترور

 می کند.والقاعده کمک های مادی ومعنوی 

عربستان سعودی معتقد است که بحران سوریه تنها از راه سقوط بشار اسد و ایجاد نوعی 

دولت سنی ممکن است این مسأله هویتی را میتوان به کرات در بحران سوریه مشاهده کرد. 

ها نگران شورش شیعی در شرق این کشور و اتصال آنها به شیعیان در ایران و شام  سعودی

نگرانی هویتی عربستان؛ استمرار ثبات در الگوی منطقه شیعی است؛ به همین دلیل دیگر . هستند

ها  سعودی .آنها رژیم سوریه را رافضی اعالم کردند که در راستای اعتبار مذهبی خود بوده است
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با توجه به کناررفتن سعد الحریری به دنبال بدیلی روشن از نفوذ سنتی خود در منطقه شام بودند، 

وضع در لبنان چیزی (. 37:2013توانست این مسأله را ممکن سازد)الرشید،  راسد میسقوط بشا

شبیه سوریه است. در این کشور عربستان سعودی عمالً سیاست حمایت از گروه سنی المستقبل 

کند و میلیاردها دالر صرف بازسازی ارتش لبنان کردند، امری که به عاملی مهم در  را دنبال می

در این  2015و  2014های لبنانی برای انتخاب رئیس جمهور توافقی در سال عدم توافق گروه

کشور شده است همچنین در عراق و بهرغم کنار رفتن نوری المالکی و نخست وزیری حیدر 

شک و تردید در روابط میان سه  2014العبادی و بازگشایی سفارت عربستان در بغداد طی سال 

ا است. ایران و گروههای شیعه عراقی معتقد به حمایت ضلع ایران، عراق و عربستان هوید

هستند. عربستان البته از سوی آمریکا « دولت اسالمی در عراق و شام»عربستان از داعش یا همان 

های شیعی و ایران  برای همکاری با بلوک سنی در عراق تشویق میشود. امری که واکنش جریان

است که عمالً نشان از تقابل هویتی ایران و عربستان را در پی داشته است. یمن، پرونده دیگری 

اهلل لبنان تالش کرده تا سعودی میدهد. انصاراهلل یمن به شکلی بیسابقه و با روش و الگوی حزب

از منظر راهبردی و هویتی به اهرم فشار ایران علیه سیاست سعودی در جنوب شبه جزیره تبدیل 

درصدد بازسازی نقش و سیاست هویتی خود [فارس]یجشود. عربستان با نام شورای همکاری خل

 سال رویارویی هویت حوثی با هویت سلفی در یمن است. در استان 2014سال  .در یمن است

ای که ساخت  های صعده و عمران، هویت جدید زیدیه به نوعی آگاهی سیاسی منجر شد؛ مؤلفه

ربستان سعودی با موج جدید دهد. ع ثبات نشان می قدرت و هویت در منطقه را متغیر و بی

)ابراهیمی، شناسی خود را حس و در صدد مهار آن برآمد تحوالت در یمن عمالً ناامنی هستی

154:1394.) 

 تجزیه وتحلیل:-4 

 ایفای نقش فعال درمنطقه غرب آسیا 1

المللی افول پان عربیسم و به حاشیه رفتن رهبران پان حذف شوروی از صحنه معادالت بین

های فرصت را برای عربستان به وجود آورد که بسط نفوذ سیاسی و اشاعه ارزش عرب، این

های انفعالی را کنار بگذارد و کنشگری را های خود قرار دهد، سیاستوهابی را سرلوحه سیاست

پیشه سازد. آمریکا نیز به لحاظ منابع عظیم نفت عربستان که برای استمرار توان باالی صنعتی 

کننده عربستان در ثبات قیمت نفت و ثبات تر نقش تعییناز همه مهم غرب ضروری است و
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جریان مداوم سوخت فسیلی، با حمایت علنی و ضمنی خود، قدرت مانور فراوانی برای این 

در چنین چارچوبی، عربستان با تکیه بر درآمدهای کالن حاصل از  .کشور به وجود آورده است

االت متحده آمریکا، سعی کرد از انفعال ساختاری بیرون حمایت ای  فروش نفت و برخورداری از

های وهابیسم است( در سطح های خود)که مبتنی بر اسالم بنیادگرا با شاخصهآید و به بسط ارزش

رهبران سیاسی و زمامداران عربستان از انگیزه الزم برای  .بپردازد منطقه غرب آسیا و جهان اسالم

نطقه خاورمیانه برخوردارند. الگوی رفتاری آنان مقابله با شیعیان آفرینی در محیط پرمخاطره منقش

و « رهیافت تکفیری»های سلفی با و گسترش جنگ مذهبی در منطقه است. سازماندهی گروه

توان در زمره الگوهای کنش رقابتی عربستان در دوران جدیدی دانست را می« راهبرد تروریستی»

کراتیک، محور اصلی برخی از تغییرات سیاسی در منطقه های اسالمی با رویکرد دموکه جنبش

 .اندشده

 ژئوپلیتیکی با ایران رقابت ایدئولوژیکی و(  2

یابی شیعیان در عراق و در ادامه ارتقا جایگاه شیعیان در لبنان از یکسو به تثبیت عنصر  قدرت

مدیترانه و در نتیجه شیعی در سیاست منطقه ای و پیوند میان مسایل حوزه خلیج فارس و حوزه 

تقویت نقش و اثرگذاری ایران در منطقه انجامید و از سوی دیگر به جنگ سرد جدید میان ایران 

تیکی و ایدئولوژیکی منجر یو عربستان و گذر دو کشور از مرحله رقابت به تضاد و تقابل ژئوپل

و تحوالت منطقه ای تیکی ایران در پرتیافزایش تحرکات ژئوپل. (119:1392)ساعی وعلیجانی، شد

رقابت ایران و عربستان . در پیوند با عنصر تشیع، به تغییر در فضای موازنه قدرت منطقه انجامید

سعودی و تضاد اهداف و منافع آنها در قبال عراق و لبنان ناشی از هویت دو بازیگر و توزیع 

مراهی غرب به ابراز قدرت منطقه ای و بین المللی، موجب شد تا اعراب به رهبری عربستان و ه

همانند عراق، تالش سعودی و متحدانش بر  .نگرانی از نقش ایران در تحوالت منطقه بپردازند

خارج کردن متحدان دولتی و غیردولتی ایران از مدار قدرت قرار دارد. در این مورد می توان به 

ی بحران سالیان اهلل لبنان و سپس کنار زدن بشار اسد از قدرت در پتالش برای تضعیف حزب

ورود عنصر ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران به تمایز فرقه ای و .اخیر سوریه اشاره کرد

رقابت ایدئولوژیک میان ایران شیعه و عربستان سنی /وهابی منجر شد. بر این اساس در اولین 

ایران به عنوان  سعودی از« برداشت»  ،دوره از روابط ایران و سعودی متاثر از تمایز و تقابل هویتی

تغییر یافت و از منظر ایران نیز سعودی به عنوان یک رژیم فاقد مشروعیت « دشمن »تهدید و 
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تیک دو کشور به ویژه در منطقه خلیج فارس یشناخته شد. از سوی دیگر تداوم رقابت های ژئوپل

در زمان افزایش  برای ارتقا نفوذ و افزایش قدرت منطقه ای، و نیز تقابل ایران با ایاالت متحده

از یکدیگر در ساختار آنارشیک نظام بین « برداشت »پیوند آمریکا با سعودی، باعث شد تا این 

الملل دوقطبی، با حاکم شدن الگوی رفتاری تعارضی بر روابط میان طرفین همراه شود. که تجلی 

 به واسطه این تعارض در حمایت سعودی از عراق در طول جنگ تحمیلی و قطع روابط دو کشور

 (. 119:1392حجاج ایرانی بود)ساعی و علیجانی، 

یکی  ولوژروابط بین ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر بر پایه نوعی هماورد ایدوئ

 دار برایپای مذهبی نمایان شده که رقابت بر سر منافع ژئواستراتژیک و سیاسی از یکسو و رقابت

ین اربی ی این تمایز و خصومت است. با رخداد بهار عهژمونی منطقهای از سوی دیگر؛ دورنما

و  کرد خصومت به شدت تشدید شد؛ بهویژه اینکه این موج انقالبی به بحرین و سوریه سرایت

عربستان  بتی،نوعی برخورد مستقیم سیاست و منافع ایران و عربستان را در پی داشت. با جنگ نیا

 یران،اع موجود را در پیش گرفت و در مقابل گری و حفظ وض سعودی عمالً سیاست ضدانقالبی

(. 2014: 25از نوعی تغییر و گفتمانِ ضد وضع موجود حمایت کرد )برتی و یوئل گازانسکی، 

ویتی هیاست سعنوان تهدیدی برای امنیت و  عربستان سعودی در بحبوبه این تحوالت، ایران را به

ده تاریخی ( حاکی از روابط پیچی2016ر)دانست. منازعه سیاسی و امنیتی کنونی دو کشو خود می

نان ه همچها در پذیرش اسالم سیاسی شیع و تمایزات ایدئولوژیکی عمیق بین آنها است. سعودی

حفظ وهابی و اند که متأثر از پیوند قدیمی میان اسالم سنی سیاست اکراه در پیش گرفته

 .(101:2012، اسالم است)کامروا سعودی درجهان مشروعیت خاندان

 المللی ازشرایط داخلی عربستان به خارج ازاین کشور(انحراف توجه بین3

جزیره را باید بخشی از امنیت عربستان دانست. سعود، امنیت شبه در راهبرد امنیتی خاندان آل

جزیره از الگوی عربستان برای کنترل بحران مشروعیت در سرزمین حجاز و دیگر کشورهای شبه

گیرد در تحقق این سیاست است که عربستان به حمایت از گروه بهره می دستانه امنیتیکنش پیش

پردازد. منافعی که عربستان از این تروریستی و تکفیری موسم به داعش در عراق و سوریه می

آورد عالوه بر کسب حمایت آمریکا برای ادامه حکومت آل سعود، منحرف اقدام به دست می

ها در داخل آن کشور و صدور بحران داخلی خود به خارج المللی از اعتراضکردن توجه بین

 دامهها از دخالت نظامی عربستان در یمن و ایجاد فضای الزم برای ااست. همچنین انحراف توجه
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بنابراین، یکی از . باشدمی حضور نیروهای نظامی آن کشور در بحرین از دیگر اهداف عربستان

ی تروریستی در منطقه، تالش آل سعود برای انحراف هادالیل عمده حمایت عربستان از گروه

به ویژه غرب( از تحوالت داخلی عربستان به مناطق بحرانی دیگر در منطقه )افکار عمومی جهان

های صادراتی غرب در کشور به عربستان در تالش است تا مانع انجام دموکراسی خاورمیانه است.

ی خود شود. این کشور حتی برای جلوگیری کار و دارای حکومت سنتی خانوادگشدت محافظه

های غربی از آن )به تاخیر افتادن دموکراسی( امتیازات مالی فراوان و اجازه حضور نظامیان دولت

را در کشور خود داده است. پر واضح است که عربستان سعودی خواستار فرسایشی شدن کامل 

مت و پیچیدگی و نرسیدن به یک ها و افزایش وخاجنگ در عراق است. فرسایشی شدن درگیری

ها کامال به نفع عربستان است؛ زیرا این کشور فرصت این را راه حل واحد از طرف همه گروه

دارد تا اذهان عمومی را )حتی به طور موقت( از فضای داخلی کشور خود منحرف و نفوذ 

 .گری را در منطقه افزایش دهدوهابیت و سلفی

 یت های آنان درجهت منافع خودرهبری جهان عرب وجلب حما( 4

ارد دالش عربستان سعودی با تأکید بر اینکه مهد عربیت و اسالمیت و سرزمین وحی است. ت 

ای بر  قدمهم دو مفهوم اسالم وعربیت رابه هم پیوند بزند. ودر نتیجه بر وحدت عربی به عنوان 

رب عدیه عضای موسس اتحاوحدت اسالم تاکید می کند. در این زمینه عربستان سعودی یکی از ا

عرب  بوده، پس از صلح مصر با رژیم اسرائیل وطرد آن از سوی اکثر کشورهای 1945در سال

ن بستاونیز اتحادیه عرب، بر سر رهبری دنیای عرب با عراق رقابت کرده است. در واقع عر

ختالفات ایک میانجی مهم در « 2007»تا توافق نامه مکه (1989سعودی از توافق نامه ی طائف)

ان . براساس رویکرد عربستان سعودی، تالش کرده است که رهبری جهبوده است عربیمیان 

 رغربعرب رو در دست داشته باشد و به وسیله کشورهای متحد خود به اهداف ومنافع خود د

ور ه کشحمله بآسیا برسد. یکی از این موارد همکاری وحمایت کشور های عرب از عربستان در 

 یمن بود.

 تبلیغ مذهب وهابی ودعوت به آن( 5

وهابیت: برجسته کردن وهابیت به عنوان یک آرمان و علت وجودی در کشور عربستان و 

ضدیت پردامنه آن با اسالم شیعی، یکی از مهمترین عواملی است که سنگینی خود را بر روابط 

ریشه در جریان ها ی مذهبی گذشته در تاریخ این کشور با ایران انداخته است. جریان وهابیت 
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ها، روشها و عقاید آن چیز جدید و بیسابقه ای نیست. تنها تفاوت در این  اسالم دارد. روحیه

است که در وضعیت مناسب جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی نجد، آنها برخالف جریان های قبلی 

جهان اسالم این نوع روحیه ها، بینشها و توانستند روی کاری بیایند. در حال حاضر نیز در سطح 

نگری  ها که آکنده از جزمیت و جمود، قشری گری و سطحی نگری و جزئی و فرعی مشی خط

ف و صووهابیان با هرگونه گرایشهای عقلی، فلسفی و منطقی و ت»است، بشدت رایج است. 

روند، مخالف هستند و عرفان و تأویل و تفسیر قرآن و با هر روش و شیوهای که از ظاهر فراتر 

 هرچندکه از زمان به قدرت رسیدن ابن(. 155:1394د)متقی، آنها را به عنوان بدعت تحریم می کنن

سعود در دهه سوم قرن حاضر تا پیروزی انقالب اسالمی ایران تغییرات مهمی در تاریخ وهابیت 

ت در ابعاد داخلی و توانس رخ داده است. این آیین خشک، متحجر، بنیادگرا و ارتجاعی که نمی

المللی پاسخگوی نیازهای زمان و حل مشکالت دولت تازه تأسیس سعودی باشد، بتدریج  بین

 نشینی و تجدید نشینی کرد و محافظه کاری را در پیش گرفت. اولین نقطه عطف این عقب عقب

د. در این نظرطلبی، به دوران حکومت ابنسعود تا اواخر دوره فیصل در اوایل دهه هفتاد برمیگرد

زمان ابنسعود برای اداره حرمین شریفین و حکومت و وارد کردن مظاهر تمدن جدید غرب به 

انجام اصالحاتی اجتماعی و اقتصادی و مذهبی دست زد و با گردنزدن گروهی از رؤسای 

جمعیت بنیادگرای اخوان که مخالف این تجدید نظرها بودند و بریدن دست تعدادی از رؤسا و 

ابیت و کارهایی از این قبیل بسیاری از اصول و احکام آیین وهابیت را تعطیل و یا علمای وه

تعدیل کرد و ضرورت پذیرش بسیاری از امور و مسائل زندگی جدید را به آنها تحمیل کرد 

(. با این حال، دشمنی تمام نشدنی آنان با اسالم شیعی یکی از موانع جدی در 1389: 75)موثقی، 

 .و هویت مشترک میان عربستان و ایران است شکل گیری ذهنیت

 به تنها طور موسعی بهعنوان منبع هویتبخش در سیاست خارجی عربستان نه اسالم وهابی، به

 ان دراین گفتم. شود عنوان منبع مشروعیت که به مثابه اجزای هویت ملی سعودی قلمداد می

از  قلیلتگرایی شود. چار تقلیلمواجهه با اسالم سیاسی شیعه موجب شده تا سیاست عربستان د

 ای عربستانسیاسته« دیگری»و « خود»یستی سعودی به اسالم وهابی تقابل میان  اسالم هویت پان

لتی را تشدید کرده است. این گفتمان ضدشیعی موجب تقویت قدرت علما، )نماینده دین دو

 .(15:2014  کار را ارتقاء داد )دارویچ،  سعودی( شد و جایگاه هویتی سنی محافظه

 رهبری سیاسی جهان اسالم به ویژه کشورهای عربی( 6  
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ر دننده کای در جهان اسالم برخوردار بوده و کشور تعیین  عربستان از نفوذ قابل مالحظه

ن اسالم ی جهاباشد، به اعتقاد برخی از کشورهای اسالمی، عربستان توانایی رهبر جهان اسالم می

ان سعودی در در واقع ایران چالشی در برابر ادعای ضمنی عربست (.20:1387را دارد)عباس ملکی، 

دی ا حدقیومت معنوی رهبری جهان اسالم و راه و روش اسالمی زندگی است. ادعای سعودیها ت

یاگری م احمبتنی برقیمومت دو شهر مقدس اسالم، مکه و مدینه و تا اندازهای بر مبنای تعالی

 المیتاست. عربستان سعودی با تأکید براینکه مهد عربیت و اساسالمی خاص خود، وهابیت، 

جه نتی سرزمین وحی است و تالش دارد دو مفهوم اسالم و عربیت را با هم پیوند بزند و در

از  کند. در واقع عربستان ای بر وحدت اسالمی تأکید می بروحدت عربی به عنوان مقدمه

یان اعراب میک میانجی مهم در اختالفات « 2007»تا توافق نامه مکه «1989»ی طائف  توافقنامه

ر آن د نظر به وجود حرمین شریفین در قلمرو پادشاهی عربستان و مرکزیت معنوی. بوده است

ی مال جهان اسالم، این کشور همواره خودرا مستحق رهبری جهان اسالم میداند و از منابع

یدهد ماست خارجی عربستان نشان سی. گیرد گستردهی خود در راستای تحقق این هدف بهره می

ا رن اسالم جها که زمامداران این کشور به دنبال آنند تا با ارایهی ظاهری اسالمی از خود رهبری

اسالم و  محوریت جهان اسالم و عرب و مرکز جهان(. 5:1389 ،به دست گیرند)آقایی و احمدیان

 . باشد هداف عربستان مینشان دادن الگوی حکومت اسالمی به خصوص مسلمانان از دیگر ا

ر پس از آتش سوزی مسجد االقصی، عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ایران، وچند کشو

ستان عرب اسالمی دیگر، سازمان کنفرانس اسالمی راتأسیس کردند و دبیر خانه آن نیز در خاک

شتر بیت سعودی قرار گرفت. به عالوه عربستان بنا به اهداف اعالنی خود در راستای مشروعی

 حمایت از حقوق اقلیت های جهت رهبرس جهان اسالم، کمک به کشورهای اسالمی فقیر و

 مسلمان را سرلوحه ی فعالیت های خود قرار داده است.

 نتیجه گیری -5

عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای منطقه غرب آسیا، نقش قابل توجهی 

حتی فرامنطقه ای دارد. این کشور سالیانی است که به عنوان ت و مناسبات منطقه ای و الدر معاد

ت متحده آمریکا در این منطقه راهبردی، بیشتر نقش تبعی بر عهده داشته تا الیکی از متحدین ایا

ی قائل هستند عربستان نقش نیابت آمریکا لمللنقشی مستقل، تا جایی که حتی برخی ناظران بین ا

هر صورت چه عربستان را مستقل در نظر بگیریم، چه نایب آمریکا  در.در منطقه را بر عهده دارد
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ت منطقه غرب آسیا را بدون لحاظ کردن این الدر منطقه و یا ترکیبی از آن دو، نمی توان تحو

 .کشور تحلیل کرد و نقش آن را انکار نمود

حاظ لن دونتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، نمی توان تحوالت منطقه غرب آسیا را ب

رهای ز کشواهرچند نقش این کشور دربسیاری . کرد ناین کشور تحلیل کرد ونقش آنرا انکار نمود

یت ها بمنطقه نقشی مخرب ودر راستای حمایت ازگروههای تکفیری نسبتا همسو باایدئولوژی و

د را ی خومی باشد، ولی باهمین ابزار گروههای تکفیری تروریستی برخی ابعاد سیاست منطقه ا

یری اپیگرکه چند هدف . پیشبرده است ودر زمره کشورهای تاثیرگذار منطقه ای قرار گرفته است

( 2سیاایفای نقش فعال درمنطقه غرب آ( 1: توان به شش مورد مهم اشاره کردکند ازجمله میمی

ه المللی ازشرایط داخلی عربستان بانحراف توجه بین( 3رقابت ایدئولوژیکی وژئوپلیتیکی با ایران

لیغ تب( 5رهبری جهان عرب وجلب حمایت های آنان درجهت منافع خود( 4  خارج ازاین کشور

 رهبری سیاسی جهان اسالم به ویژه کشورههای عربی.( 6 مذهب وهابی ودعوت به آن

 
 منابع و ماخذ-6
لی؛ مفصلنامۀ مطالعات «. عربستان سعودی و ایران سلفیه وهابی؛ تمایزهای هویتی(. »1394ابراهیمی، نبی اهلل)-1

 .3. شمارة .سال شانزدهم .63

های  ؛ چالشروابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی» .(1389حسن احمدیان، ) و آقایی، سید داوود-2

 .3ی  شماره .40ی  دوره .ی سیاست فصلنامه .«بنیادین و امکانات پیش رو

عدد  2015من ینایر/ کانون الثانی  29الخمیس (؛ جریدة الشرق األوسط، 2015الراشد عبدالرحمن )-3

 .بتصرف(13211)

 رقابت های منطقه ای و جهانی در تحوالت جهان عرب و امنیت جمهوری اسالمی(.»1390رابی، قاسم)ت-4

 .185-163.صص 2پژوهش نامه دفاع مقدس. سال اول. شماره «. ایران

 بستانر روابط جمهوری اسالمی ایران و عربررسی چرخه تعارض د».(1392احمد ومهدی علیخانی)، ساعی-5

-103. صص شماره بیست و دوم .ی علوم سیاسی سال نهمفصلنامه تخصص .«1392-1384سعودی با تاکید بر دوره 

129. 

ین المللی مرکز ب«. اهداف عربستان سعودی از اتخاذ رویکرد تهاجمی نسبت به سوریه(. »1390رمی، کامران)ک-6

 مطالعات صلح.

. «گاریریه سازه انواکاوی زمینه های ناسازواری در روابط ایران و عربستان بر پایه نظ» .(1394افشین)متقی، -7

 .42. شماره های پیاپی12شماره  .سال سوم .های راهبردی سیاست فصلنامه پژوهش
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 ستان درتأثیر مسایل ایدئولوژیک برسیاست خارجی عرب.»(1391بخشی تلیابی)و رامین  سیدمحمد، موسوی-8

ماره ش .واحد شهرضا فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی «.به بعد 2003قبال ایران از سال 

 .99-66صص  .یازدهم

 سمت انتشارات ،تهران، «جنبشهای اسالمی معاصر»، (1389موثقی، سید احمد، )-9
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عه موثر بر اختالفات مرزی جهان اسالم؛ مطالبندی عوامل تبیین و سطح

 موردی: خلیج فارس و آسیای مرکزی
 

 عباس احمدی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

 ریحانه صالح آبادی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 ، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس1سعید صادقلو

 

 دهچکی

اختالفات مرزی از جمله مباحث مهمی است که از جایگاه و اهمیت باالیی در جغرافیای سیاسی و به 

صورت موردی در مطالعات مرزی و چگونگی کنترل و مدیریت مرزها برخوردار بوده است. شناخت این 

اختالف و تواند سبب کاهش عوامل و وزن آنها در جهان اسالم )خلیج فارس و آسیای مرکزی( می

دستیابی به امنیت و همگرایی در جهان اسالم گردد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل با هدف تبیین 

عوامل موثر بر اختالفات مرزی در مناطق خلیج فارس و آسیای مرکزی و سطح بندی آنها با استفاده از 

خاب این دو منطقه بدین دلیل ( به انجام رسیده است. دلیل انتAHPپی )اچتکنیک مدلسازی ریاضی ای

ذخایر فسیلی جهان در این منطقه قرار  %49.5شود و است که خلیج فارس کانون جهان اسالم محسوب می

الملل دارای اهمیت فراوانی است. منطقه آسیای مرکزی قلمرو ژوئوپلیتیکی دارد و از دیدگاه روابط بین

جماهیر شوروی پنج جمهوری آن )ازبکستان، نوپایی جهان اسالم است که پس ار فروپاشی اتحاد 

دار مشکالت و قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان( به استقالل رسیدند؛ این کشورها میراث

اختالفات مرزی دوره اتحاد شوروی شدند. از طرف دیگر با توجه به اینکه  ایران در این دومنطقه دارای 

های ژئوپلیتیکی میان تواند این اختالفات سبب بروز تنشئوپلیتیک میمرزهای طوالنی است و از دیدگاه ژ

های ایران و همسایگان گردد حائز اهمیت جهت بررسی شناخته شد. نتایج تحقیق حاضر برگرفته از داده

عامل نظیر اختالت ارضی، مرزی، مبهم بودن خط مرزی، بنیادگرایی اسالمی، 15ای نشان داد که کتابخانه

عامل مسائل مرزی، اختالفات  15... ( بر اختالفات این دو منطقه تاثیرگذار است. در میان این  سن مرز و

ارضی و منابع مشترک مرزی بیشترین وزن و عوامل سن مرز، تکامل مرز، سیستم مدیریتی نامشابه کمترین 

                                                                                                                                             
1. Email: sadeghlou1370@gmail.com 
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توان در سطح می وزن را به خود اختصاص داده است. با توجه به وزن عوامل موثر بر اختالفات مرزی را

 طبقه بندی نمود.

 اختالفات مرزی، جهان اسالم، خلیج فارس، آسیای مرکزی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

 با سرزمینی داشتن بدون دولتی هیچ زیرا شود،می محسوب دولت یک برای یاپایه ابزار مرز

 اثبات برای مرزها مفهوم. باشد داشته خود امور در پیشرفتی تواندنمی معین و مشخص مرزهای

-نظام(. 19: 1386 شوتار،) است ضروری دیگر هایدولت با آن روابط و حکومت یک حاکمیت

 جمله از جهان در نظامی-امنیتی فضای بودنحاکم و قطبیتک نظام یک یا رقیب قدرت های

(. 130: 1386 زرقانی،) باشد مؤثر مرزی اختالفات تخفیف یا تشدید در تواندمی که است عواملی

 در آنها خصوص در سازیتصمیم و مدیریتی هایشیوه بررسی و اختالفات مطالعه میان این در

 علل و هاریشه درک و شناخت. است اهمیت حائز متفاوت جهات از کنونی پیچیده جهانی نظام

 شناسایی همچنین و سویک از آن پیامدهای و تبعات و هابحران انواع ها،بحران ظهور و بروز

 تریجامع فهم آنکه ضمن دیگر، سوی از هابحران با مواجهه در سازیتصمیم و مدیریتی هایراه

 به و هابحران بروز از جلوگیری در تواندمی سازد،می فراهم المللبین نظام محیط از

اختالفات در این مقاله به بررسی   (.1: 1390 واعظی،) رساند یاری آنها منفی آثار رساندنحداقل

مرزی در دومنطقه خلیج فارس و آسیای مرکزی پرداخته شده است. به گفته مارتین گالسنر، 

مورد است که اگر جزایر مورد نزاع  100ها، حدود تعداد اختالفات مرزی عمده فقط در خشکی

را نیز به حساب آوریم، تعداد آن بسیار بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، اختالفات مرزی در 

شود، هرچند این اختالفات عمدتاً با اختالفات رد مرزهای دریایی مقوله ای بزرگتر را شامل میمو

(. این تعدد اختالفات مرزی در کنار Glassner, 2004: 84مرزی روی خشکی مرتبط اند )

اهمیت و جایگاه برجسته آنها در تعامل بین کشورها و چگونگی اداره و کنترل مرزها و مناطق 

منازعات مرزی برای مدت طوالنی یک  ر سبب شده است که مطالعۀ اختالفات ومرزی کشو

موضوع جذاب پژوهشی برای محققان رشته های مختلف جغرافیای سیاسی، حقوق، علوم سیاسی 

های متفاوت به موضوع اختالفات مرزی بپردازند )زرقانی، نگرش و تاریخ محسوب شود که با

تحلیل قرار دهند. در این میان مطالعه اختالفات مرزی در  ( و آن را مورد بررسی و25: 1386
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مرزهای دریایی به ویژه در مناطقی که دارای منابع باارزش باال و موقعیت برجسته ژئوپلیتیکی و 

باشد. یکی از این مناطق با اهمیت و ژئواستراتژیکی هستند از جایگاه برجسته ای برخوردار می

خلیج فارس است که اختالفات مرزی موجود در آن هر از چند جایگاه برجسته مرزهای دریایی 

های متعددی را بین کشورهای همجوار به وجود آورده است و گاهی زمینه چالشها و درگیری

های خونین را نیز فراهم آورده است. از سویی دیگربرسی برخی مواقع زمینه شکل گیری جنگ

 و جمعیت میلیون60 با است ایمنطقه مرکزی آسیای مرکزی نیز قابل توجه بود زیرا، آسیای

 داده اختصاص خود به را آسیا قاره مساحت %10 به نزدیک که مساحت، مربع کیلومتر3994400

 کنند،می ایفا جهان در ایبرجسته نقش ژئواستراتژیکی نظر از مرکزی آسیای کشورهای. است

 هند و چین روسیه، میان قرقیزستان و تاجیکستان ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان،

 در(. 93: 1387 شربیانی،) هستند مرزهم پاکستان و افغانستان ایران با جنوب در و داشته قرار

 منطقه. داد قرار نظری بررسی مورد را منطقه امنیتی فضای باید نخست مقدماتی، تحلیل و تجزیه

 ویژهبه راهبردی، موقعیت از مندیبهره و انرژی منابع غنای و گوناگونی دلیل به مرکزی آسیای

 منطقه. گرفت قرار ایفرامنطقه و ایمنطقه هایقدرت توجه مورد کمونیسم، فروپاشی از پس

 هایقدرت برای انرژی ذخایر بودن دارا و ژئواستراتژیک موقعیت دلیل به مرکزی آسیای

 خاصی اهمیت از چین و روسیه اروپایی، هایقدرت آمریکا، متحده ایاالت جمله از المللیبین

 این رقابت با شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس گذشته دهه دو در و باشدمی برخوردار

 حوزه کشورهای فرهنگی و اقتصادی سیاسی، هایضعف واقع در. است بوده مواجه هاقدرت

 پذیرش برای را مناسبی بستر است، شوروی قدرت خأل و فروپاشی از ناشی که مرکزی آسیای

 مطالعه میان این در(. Bohr, 2004:57) است آورده فراهم بیگانگان حضور و خارجی رخنه

 و ژئوپلیتیکی برجسته موقعیت و باال باارزش منابع دارای که مناطقی در ویژهبه مرزی اختالفات

این  باتوجه به اینکه ایران در. باشدمی برخوردار ایبرجسته جایگاه از هستند ژئواستراتژیکی

باشد بررسی و تبیین و سطح بندی اختالفات مرزی این دومنطقه دارای مرزهای سیاسی می

تواند دومنطقه حائز اهمیت شناخته شد زیرا به گونه ای چالشهای موود در این دو منطقه می

 ای روبروسازد.کشورمان را با تهدید قابل مالحظه

 ادبیات و مباحث نظری -2
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گذاری و قراردادهای مرزی که آنها را همراهی حدید حدود و عالمتتاختالفات مرزی:  -1-2

های مرزی کنند، منابع مشترک مرزی و سایر مسائل مرتبط با مرزها هیچ کشوری را از اختالفمی

توانند زمینه منازعه بین کشورها را فراهم دارند. مرزهای تکامل نیافته به آسانی میمصون نمی

های نظر فیزیکی و قانونی امن باشند، تخصیص منابع یا برخی جنبهآورند. اگر مرزها از 

های ها شوند. امروزه در سطح جهان اختالفعملکردی مرز ممکن است باعث بروز اختالف

های مرزی و سرزمینی بطور دقیق ممکن نیست. اما شود. بر شمردن این نزاعمرزی زیادی دیده می

ها در امتداد مرزهای های دو جانبه یا کشمکشه همکاریباید در نظر داشت که، فاکتورهایی ک

شود که هر دو بصورت کنند از مسائل مختلفی در این زمینه ناشی میبین المللی را تشویق می

-پذیرند. این جنبهای و منافع ملی و ... تأثیر میهای ملی و منطقهمستقیم و غیر مستقیم از سیاست

با  (.Prescott, 1987: 8باشد )ها و فرهنگ میصادها، سیاستها شامل استراتژی، مدیریت، اقت

وجود اهمیت باالیی که اختالفات مرزی دارا می باشند متأسفانه تقسیم بندی دقیق و کاملی در 

این زمینه وجود ندارد. در زیر به دو تقسیم بندی صورت گرفته در این زمینه، اشاره می شود: در 

ی انگلیس طبقه ر دانشگاه اکسفورد و کارمند وزارت امور خارجهپژوهشگ 1اوان لرد 1950ی دهه

 بندی زیر را از اختالف های مرزی بیان کرده است:  

عاهای لیل ادای وجود نداشته باشد؛ بنابراین کشمکش به دی شناخته شدههیچ مرز یا معاهده -

سعودی  بستانادعای عرهای اروپایی در آفریقا؛ سنتی یا شاید خود سرانه است مانند ادعای قدرت

 در مقابل ابوظبی و مسقط در خصوص مرزبندی شبه جزیره. 

شیده لش کعمالً مرزبندی وجود دارد اما مشروعیت آن همواره از سوی یکی از طرفین به چا -

بر سر  تیوپیشود مانند آلمان در مقابل لهستان قبل از جنگ جهانی دوم، سومالی در مقابل امی

 اوگادن.

ه ته کوبرای خود مرزبندی متفاوتی قائل هستند مانند چین و هندوستان )رشهر دو رقیب  -

 های هیمالیا(. 

 زمین گذاری رویها بر سر عالمتمرزبندی مورد توافق دو طرف وجود دارد. اما اختالف -

یگل بنال است مانند اختالف کامبوج و تایلند روی معبد پری ویهر، شیلی و آرژانتین روی کا

 (317:1383 )برادن و شلی،

                                                                                                                                             
1 Evan Luard 
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-چهار نوع متفاوت از اختالفات مرزی میان کشورها را در بر می« اختالفات مرزی»اصطالح عام 

است که در نتیجه عالقمندی هر کشور  1گیرد. اولین نوع این اختالفات، اختالفات قلمروخواهی

به تصاحب بخشی از سرزمین های مرزی کشور همسایه ایجاد می شود. نوع دوم به مشخص 

دن جای دقیق مرز مربوط می شود و بیشتر به دلیل عدم توافق در تعبیر اصطالحات به کار رفته کر

به وجود می آید و به  2در تعریف مرز در مراحل واگذاری، تعیین حدود یا عالمت گذاری

که به اختالفات مرزی موسوم است. دسته سوم از اختالفات مرزی  3اختالفات مرزی موقعیتی

م است، به کارکردها و نقش های حکومت در مرز مربوط می شود. این موسو 4کارکردی

اختالفات زمانی بروز می کند که یکی از طرفین در تقویت سلطه خود بر عبور و مرور از طریق 

مرز، بیش از حد فعال و یا بیش از حد منفعل است. آخرین نوع اختالفات مرزی، یعنی اختالفات 

گردد که در مسیر مرز قرار دارند، مانند ، به استفاده از منابعی باز می5مربوط به بهره برداری منابع

 (. 60-61: 1390رودخانه ها، معادن ذغال سنگ یا ذخایر نفت و گاز )ربیعی و جان پرور، 

 5آسیای مرکزی نهفته در قلب اوراسیا است، که از مرزهای کشورهای آسیای مرکزی -2-2

زاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان( جمهوری سابق اتحادجماهیرشوروی )ق

به و همچنین شمال افغانستان و سین کیانگ اویغور منطقه خود مختار چین  تشکیل شده است. 

لحاظ موقعیت جغرافیایی، آسیای مرکزی در حد فاصل اروپا در غرب، آسیا در شرق، روسیه در 

است. کشورهای این منطقه محصور در خشکی هستند گرفته  شمال و جهان اسالم در جنوب قرار

مرکزی آسیای های آزاد دسترسی دارند. منطقهخاک کشورهای همجوار به آب و تنها به واسطه

)نفت و گاز( را دربردارد. عالوه بر این، تعداد زیادی از معادن فلزهای  دومین ذخایر انرژی دنیا

اند. این منطقه در محل ین در این منطقه واقع شدهکمیاب مثل طال، مس، اورانیوم و فلزات سنگ

های شرق و غرب، از جمله فرهنگ ترکی و اسالمی و از نظر تاریخی در برخورد و تقاطع فرهنگ

مرکزی گرم با سلطه بیابانهای کم ارتفاع، آب و هوا در آسیای. ابریشم، قرار گرفته است مسیر جاده

سیار اندک است. تفاوتهای روزانه و فصلی بسیار و خشک است. بارش به صورت نامنظم و ب

طوریکه تابستانها گرم و طوالنی و زمستانها سرد باشد، بهشدید است و درجه حرارت معمولی می

                                                                                                                                             
1 Territorial boundary disputes 
2 Allocation, delimitation or demarcation 
3 Positional boundary disputes  
4 Functional boundary disputes 
5 Resource development dispute   
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میلی متر و متمرکز در فصل زمستان و بهار 80-200و مرطوب است. بارش ساالنه در دشت تنها 

متر گزارش شده است. این منطقه میلی600-800است، در حالیکه در نواحی کوهستانی حدود 

های متفاوتی برای آبیاری و تامین دارای مناطق بسیار متفاوت از نظر آب و هوایی با خواسته

تحت  19باشد. کشورهای آسیای مرکزی تا قرن نیازهای کشاورزی، صنعتی و خصوصی می

جمهوری شوروی سبب سرنگون شدن 1917کنترل امپراتوری روسیه بودند. انقالب بلشویکی

در گردید. در واقع اتحادجماهیرشوروی زمینه ایجاد کشورهای مستقل را در آینده فراهم نمود. 

ها آسیا از نظر سیاسی در ارتباط با مسکو به سه بخش پس از برپایی حکومت بلشویک 1924سال 

آسیای  -3های خاور آسیای دور متصرفات سیبری و سرزمین -2آسیای نزدیک منطقه قفقاز  -1

(. 150: 1382)شیرازی و مجیدی،  مرکزی حد فاصل آسیای دور و آسیای نزدیک تقسیم گردید

توان آسیاى مرکزی را بخشى از آسیا دانست که شامل پنج جمهورى قزاقستان، در مجموع مى

ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان است؛ به هرحال، در این مقاله مقصود از آسیای 

 باشد.ی همان پنج کشور فوق الذکر میمرکز

در واقع با پیدایش نفت در خلیج فارس، مسئله سرحدات مرزها دریایی در خلیج فارس:  -3-2

-ها و رقابتمرزی آبی و خاکی و حدود قلمرو حاکمیت کشورهای ساحلی مطرح شد و اختالف

شورهای حاشیه خلیج های سیاسی جنبه ملموس پیدا کرد. قبل از آن دوران، مرزهای سیاسی ک

-ای نه در قلمرو حقوق بینفارس مبهم و نامشخص و حاکمیت آنها بر دریای مجاورشان مقوله

الملل، بلکه در گرو قدرت و سیاست استعمارگران و بیگانگان بود. در حقیقت قلمرو حاکمیت 

هم با ترسیم خطوط مب« مرزهای مصلحتی»های حاشیه خلیج فارس، محدوده به شیوخ و دولت

ای ناشناخته بود شد. به زبان دیگر اساس حاکمیت سرزمینی در مفهوم و تعبیر غربی آن مقولهمی

شد، حتی اکثر فرمانروایان سنتی ها مالک تعیین مرزها محسوب میو تنها محدوده استقرار قبیله

سعود با کنند که ابن این منطقه از تثبیت حدود مرزهای خود گریزان بودند؛ از جمله نقل می

پیشنهاد سرپرسی کاکس در مورد تثبیت مرزها ناخشنود بود. توجیه ساده و بعضاً منطقی این 

گرا و روسای قبایل این منطقه فایده اندکی در ترسیم خطوط مخالفت این بود که حکمرانان سنت

-می آب و علف مهم به حسابدیدند. آنچه در این وادی بیمجازی در پهنه کویرها و شنزارها می

ای کوچک با چند نخل خرما بود. در جهت مقابل در ناحیه آمد، وجود چاه و چشمه آب در واحه

 -تری داشت و قواعد حقوقیشمالی خلیج فارس، مسئله تحدید حدود مرزی شکل پیشرفته
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سیاسی حاکم در غرب ناظر بر حدود حاکمیت دولت ایران بر قلمرو خشکی و آبی و جزایر از 

(. به طوری که، قبل از آن که که 2-3: 1374خاصی برخوردار بود )کاظمی، اعتبار و مالک 

های جهان پیدا شوند در مناطق شمالی آن کشورهای کنونی جنوبی خلیج فارس بر روی نقشه

های موجود، بخش زیادی از مرزهای خود را مشخص و ایران، عثمانی، هند و سایر قدرت

های های جنوبی خلیج فارس که قدرتاما در کرانه های خود را تعیین کرده بودند.محدوده

کردند تعیین مرزها همچنان مبهم و ها در آن حضور داشته و به نوعی آن را اداره میخارجی قرن

نامشخص بود. از نیمه دوم قرن بیست به تدریج تعیین مرزهای سیاسی اهمیت پیدا کرد و 

 (.103: 1388)ربیعی، کشورهای منطقه شروع به تعیین مرزهای خود کردند 

 روش تحقیق -3

ای، تحلیلی است و برای گردآوری اطالعات از منابع کتابخانه -روش کلی تحقیق حاضر توصیفی

باشد دهی به آنها میاینترنتی و میدانی استفاده شده است. سواالتی که تحقیق حاضر در پی پاسخ

فارس و آسیای مرکزی کدامها  عوامل موثر بر اختالفات مرزی در حوزه خلیج -1عبارتند از: 

وزن هر یک از عوامل موثر بر اختالفات مرزی در حوزه خلیج فارس و آسیای  -2هستند؟

مرکزیبه چه میزانی است؟ در تحقیق حاضر عوامل موثر بر اختالفات مرزی در حوزه خلیج فارس 

تعیین وزن عوامل ای و اسنادی استخراج شده است و برای های کتابخانهو آسیای مرکزی از داده

استفاده  1پیاچموثر بر اختالفات مرزی موجود در این دو منطقه از تکنیک مدلسازی ریاضی ای

باشد که با می بر پایۀ عملیات اصلی روی ماتریسیک روش ساده محاسباتی  پیاچشده است. ای

در سطوح  های تطبیقیپردازش گام به گام و ساخت ماتریسایجاد سلسله مراتب مناسب و 

ها در قالب پرسشنامه طراحی شد و در اختیار ماتریس .محاسبه شده است مختلف سلسله مراتب

چهار صاحبنظر در حوزه علمی و سه صاحبنظر از مسئولین مدیریت مرزهای دریای با حضور 

شده از  گردآوری ایپرسشنامه هایداده تحلیل و محقق جهت پاسخدهی قرار گرفت. برای تجزیه

 افزار نرم یک که« چویس اکسپرت» افزار نرم از هاشاخص به دهی وزن پی برایاچایروش 

 نمایش جهت. است شده استفاده باشد،می مراتبی سلسله فرآیند تحلیل و تجزیه برای تخصصی

                                                                                                                                             
1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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 نمودارها طراحی برای 2010اکسل افزار نرم از افزار، نرم این تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج بهتر

 .است شده استفاده

 یافته های تحقیق -4

 ج فارس و آسیای مرکزیتبیین اختالفات مرزی حوزه خلی -1-4

-های خاصی است که آن را ارزشمند میهر سرزمین دارای ویژگی: اختالفات ارضی -1-1-4

 ,Goertz and Diehlوری زمین، جمعیت )ها عبارتند از منابع طبیعی، بهرهکند. این ویژگی

برجسته ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و غیره. این اهمیت و ارزش سرزمینها به (، موقعیت 1992

صورتهای مختلف زمینه اختالف و درگیری بین حکومتها و دولت ها برای دستیابی به این فضاها 

توان گفت که اختالفات بر سر کنترل و مالکیت سرزمین از فراهم کرده است. به نحوی که می

هایی (. سرزمین149: 1383ها است )کمپ و هارکاوی، مناقشات و جنگمهمترین عوامل معمول 

که بیش از دو یا چند کشور یا گروه از افراد ادعای حاکمیت و مالکیت نسبت به آنها در مناطق 

های مورد اختالف دو کشور در گویند. این سرزمینمرزی دارند را مناطق مورد اختالف می

آورند و ر ایجاد اختالف و چالش بین دو کشور فراهم میمحدوده مرزها سهم قابل توجهی د

کشورها نسبت به آن از حساسیت باالیی برخوردارند و این حساسیت با ترسیم این مناطق بر 

ها از سوی کشورهای دیگر به نفع خود زمینه بروز چالش و سایر مسائل واگرای بین روی نقشه

البته باید توجه داشت که به هر میزان ارزش و (. Guo, 2005: 12کند )دو کشور را تشدید می

اهمیت سرزمین مورد اختالف از اهمیت و ارزش باالتر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و ... برخوردار باشد 

به همان میزان تنش و درگیری بین دو طرف جهت کنترل و حاکمیت بر آن شدیدتر است. نگاهی 

نشان دهنده وجود اختالفات ارضی متعدد کلی به حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای مرکزی 

توان در باشد. که بصورت خالصه مهمترین اختالفات ارضی را میبین کشورهای حاشیه آن می

 ( مشاهده کرد. 2و1جدول )

 : مهم ترین اختالفات ارضی منطقه خلیج فارس1جدول

 اختالفات ارضی کشورها

 ؛طیسبرخه م یجزیره؛  ی حالولجزیره(؛ خور العدید) منطقه ابو الخفوس طرق -عربستان

 خورالعدید ماراتا -قطر
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 -عمان

 عربستان

 مرزی مناطق و شارجه امارت در "العین" تقسیم واحه ی بوریمی؛ مناطق

 الخیمه راس امارت در "روضه" و "ربع"

 حوارجزیره  رینبح -قطر

 -کویت

 عربستان
 جزایر قار؛ جزایر  المرادیم

 نسبت به سه جزیره ایران )ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ(ادعا  یرانا -امارات

 ی عراقکل کویت بخشی از ایالت بصره یتکو -عراق

 

 : مهم ترین اختالفات ارضی در آسیای مرکزی2جدول

 اختالفات ارضی کشورها

 -ازبکستان

 کشورهای منطقه

س بخشهایی از قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان بر اسا

 ادعاهای تاریخی

 -قرقیزستان

ازبکستان و 

 تاجیکستان

خ آنکالوهای ازبکستان در خاک قیرقیزستان، منطقه وار دره فرغانه، 

کستان در خاک قرقیزستان و چندین آنکالو قرقیزستان در خاک یتاج

 ازبکستان

 -تاجیکستان

 قرقیزستان

 ، منطقه باتکن، منطقه وارخناحیه اسفره در استان سغد

 -قرقیزستان

 ازبکستان

ا مناطق شاهمردان و سوخ در وادی فرغانه را دارد که با جمعیت اکثر

 ، منطقه اوش در قرقیزستانتاجیک در قلمرو ازبکستان

 -ازبکستان

 قزاقستان

د و اشکنهزار کیلومتر مربع از قلمرو شمال ازبکستان که مورد اختالف ت 60

ن بوده الدی جزو قلمرو قزاقستامی 1940تا  1924آستانه می باشد، از سال 

 .است

-ترکمنستان

 ازبکستان

 و، استان خوارزم، Tazhausادعاهای ارضی در مورد بخش هایی از واحه 
Cardzhou 
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شود که ممکن مکان دقیق مرز گفته می ه اختالفات ایجاد شده بر سرب: مسائل مرزی -2-1-4

ی حاصل طبیع اسناد قانونی یا تغییر مکان مرزاست در اثر تفسیرهای گوناگون و بعضأ متضاد از 

ر تان بر سفغانسعراق بر سر مرز اروند از نوع اول، و اختالف ایران و ا شوند. اختالفات ایران و

بندی  تقسیم نیجریه بر سر رود نیجر از نوع دوم است، البته در اختالف نیجر و رود هیرمند، و

 ؛ خطت ذیل آورد: دقت کم در تعیین خط مرزیدقیقتر می توان این مسائل مرزی را به صور

میانی در دریاچه های داخلی؛ عدم مشخص نمودن خطوط مرزی در بخشی از مرز مشترک؛ 

پیاده  یص وتعیین خط مرز به شکل غیر عادالنه و بر خالف عرف بین الملل؛ وجود ابهام در تشخ

رات تغیی وبر اثر مرور زمان نمودن خط مرز بین دو عالمت مرزی متوالی؛ بوجود آمودن ابهام 

یم ز عالجوی؛ منطبق بودن خط مرز با عوارض طبیعی و مصنوعی ناپایدار؛ فاصله زیاد برخی ا

ه در پیاد دقت مرزی متوالی )غیر مدرنیزه بودن مرز(؛ عدم دقت الزم در نقشه های تهیه شده؛ عدم

یم ز عالن مختصات برخی انموده خطوط مرزی بر روی نقشه؛ ناقص بودن و یا عدم دقت در تعیی

ائل مرزی در مرزهای خلیج فارس و آسیای (. این مس106-110: 1391مرزی و غیره )جان پرور، 

 ( آورده شده است. 4و3مرکزی در جدول )

 

 : مهم ترین اختالفات مرزی در خلیج فارس3جدول

 

 

 

 

 

 

 اختالفات مرزی در آسیای مرکزی: مهم ترین 4جدول

 اختالفات مرزی کشورها

ازبکستان و  -قرقیزستان

 تاجیکستان

د دهه وجود دارد که بیش از چن ...مزارع، معادن و در منطقه مرزی 

 به صورت اجارة بلندمدت واگذار شده

 اختالفات مرزی کشورها

ایران -عراق  اروند رود؛ دهانه اروند رود 

کویت -عراق  
؛ احداث بندر مبارک 1993در سال  مرزهای خشكي تحميل شده ميان عراق وكويت

 توسط كويت؛

انایر -کویت   عدم تعيين نهايي مرزهای دريايي به دليل اختالفات سرزميني عراق و كويت 

ماراتا-عربستان خورالعديدو  صحرای )الظفره( ، منطقه )واحه العين(   
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 477کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان همچنان  911از  رقیزستانق -تاجیکستان 

 کیلومتر عالمت گذاری نشده

ازبکستان و قرقیزستان و 

 تاجیکستان

 عدم تعیین مرزهای دقیق در دره فرغانه با توجه به اقلیتها

 انبکستواگذاری بخشی از استانهای سمرقند، بخارا سرخان دریا به از اجیکستانت -ازبکستان 

قزاقستان و  -قرقیزستان 

 ازبکستان

ست با کشورهای پایین د قرقیزستانمنشأ گرفتن رود سیر دریا از 

 رودخانه همچون قزاقستان و ازبکستان بر سر سهمیه بندی آب

 

از آنجا که بیشتر مرزهای بین المللی از درون مناطق غنی از نظر : منابع مشترک مرزی -3-1-4

هایی برای رقابت مشترک به مکان کنند این امر سبب شده است که این منابعمنابع طبیعی عبور می

و اختالف بین دو کشور تبدیل شوند. در این میان، منابع مشترک با ارزش باالی اقتصادی همچون 

نفت و گاز از جایگاه برجسته برخودار هستند و اغلب نقش مهمی در اختالفات مرزی و 

-122:1390د )میرعباسی، کننزا بین دو کشور با مرزهای مشترک بازی میسرزمینی پایدار و تنش

در بخش  1توان به بحران بین مالزی و اندونزی روی بلوک نفتی آمبلت(. در این زمینه می91

های دریایی، دریای بوفورت که گیری قلمرو، روی هم قرار2دریای تحدید حدود نشده سولوسی

نی ساحلی و حتی مانع اهداء مجوز بهره برداری کانادا و ایاالت متحده از منابع حوزه های غ

اکتشافات در آرکتیک شده است، اشاره کرد. البته باید متذکر شد وجود این منابع مشترک مرزی 

کند بلکه در مرزهای زمینی نیز سبب ایجاد مشکل و تنها در مرزهای دریایی مشکالت ایجاد نمی

ترین غنی (. از آنجا که خلیج فارس یکی ازIBRU, 2005: 2شوند )درگیری بین دو کشور می

باشد و مرزهای بین کشورها در مناطق جهان از نظر منابع متنوع و گسترده به ویژه نفت و گاز می

این خلیج بخشی از این منابع را به صورت مشترک بین دو یا چند کشور مشترک تقسیم کرده 

ین است، وجود این منابع مشترک و چگونگی و میزان بهره برداری از آنها اختالفات مرزی ب

کشورها در این حوزه را سبب شده است. البته باید توجه داشت منابع مشترک مرزی در خلیج 

باشند در اینجا به دلیل جلوگیری از اطاله کالم فقط به منابع نفتی/گازی مشترک فارس متعدد می

                                                                                                                                             
1 Ambalat 
2 Sulawesi 
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باشند، و آن هم منابع مشترک مرزی بین ایران با کشورهای مرزی که دارای اهمیت بیشتری می

شود و منابع مشترک مرزی دیگر ( اشاره می5مسایه در خلیج فارس به صورت مختصر جدول )ه

منطقه توان بیان نمود که شود. در ارتباط با منطقه اسیای مرکزی هم میها و ... بیان نمینظیر ماهی

جه های فسیلی مورد توآسیای مرکزی و قفقاز نیز پس از استقالل به دلیل ذخایر ارزشمند انرژی

میانه و اخیرا در امریکای التین و قرار گرفتند و به موازات افزایش تنش و بحران در خاور

طلبی کشورهای دارای انرژی، ارزش و اهمیت آن به عنوان یک منبع با اهمیت آلترناتیو معارضه

دو رودخانه اصلی در منطقه وجود دارد که در پنج کشور آسیای  برای غرب دو چندان شده است.

ها بسیار زیاد است صرفا در تاجیکستان بیش از یک اگرچه تعداد رودخانه مرکزی جریان دارد.

-های اصلی منتهی میزرگ و کوچک وجود دارد ولی عمده آنها به همین رودخانهبهزار رودخانه 

گیرد و های قرقیزستان سر چشمه میها سیردریا است که از کوهشوند که یکی از این رودخانه

ریزد و نقش آرال می چهقرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد و نهایتا به دریادرون 

دیگر آمودریا که از تاجیکستان سرچشمه رودخانه  مهمی در اقتصاد کشورهای پیرامون خود دارد.

چه افغانستان به داخل ازبکستان و ترکمنستان رفته و نهایتا به دریا-گیرد و از طریق مرز تاجیکمی

به نوعی، منابع اصلی انرژی های فسیلی و آبی بین کشورهای منطقه تقسیم شده  ریزد.آرال می

برداری ممکن است تا حد زیادی این دو نوع انرژی با اگرچه از لحاظ ماهیت و نحوه بهره است.

ای داشته باشند ولی از جهت میزان نیازمندی کشورهای منطقه هر دو های عمدهیکدیگر تفاوت

آب آسیای مرکزی قرار دارد و این کشور  % 60صرفا در تاجیکستان ) یاتی و با اهمیت هستند.ح

برداری این ظرفیت بهره %5نون از کاولی هم میلیارد وات ساعت برق را دارد( 527امکان تولید 

( آورده شده 6به طور خالصه در جدول)این اختالفات  (. http://academ.aknet.kg) شودمی

 است.

 : منابع مشترک مرزی بین ایران و همسایگان در خلیج فارس5جدول

 

 

 

 

 

 توضيحات مشترک با ... نام میدان

 --- عراق میدان نفتی نفت شهر

 635میلیون بشكه است که  4212میزان نفت خام اولیه این میدان  عراق میدان نفتی دهلران
میتوان برداشت کردمیلیون آن را   

درصد است 5/1این میدان دارای کالهک گازی و نفتی با درصد سولفور  عراق میدان نفتی پایدار غربی  

میدان آزادگان )شمالی و 
 جنوبی(

 -- عراق

میدان نفتی یادآوران )مخازن 
کوشک سابق( /حسینیه  

 -- عراق

فتی آرشن -میدان گازی میلیون بشكه در سازند گدوان و  745درجای اولیه این میدان با نفت خام  کویت 
میلیون بشكه میعانات  6/٨3میلیارد متر مكعب و  5/22گاز درجای اولیه 

 گازی در سازند فهلیان است.

میلیون بشكه نفت خام درجا می باشد 532میدان اسفندیار دارای  عربستان میدان نفتی اسفندیار  

میلیون بشكه نفت خام درجا دارد 23٠9میدان این  عربستان میدان نفتی فروزان  

Aمیادین گازی فرزاد  و   B عربستان --- 

میدان گازی/نفتی پارس 
 جنوبی

كيلومتر مربع است كه سهم متعلق به  9700مساحت كل ميدان گازی مذكور  قطر
تريليون  14كيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره اين بخش از گاز ايران  3700ايران 

درصد  9ميليارد بشكه ميعانات گازی است كه حدود  18گاز به همراه متر مكعب 
 از كل گاز دنيا و نزديک به نيمي از ذخاير از كشور را شامل مي شود

میدان نفتی/گازی سلمان  
 )ساسان سابق(

میلیون  5/1٨3میلیون بشكه و گاز 4٠73ذخیره نفت خام میدان سلمان  امارات متحده
 متر مكعب گاز درجا است

 --- امارات متحده میدان نفتی/گازی فرزام

http://academ.aknet.kg/
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 : درگیری های کشورهای آسیای مرکزی بر سر استفاده از منابع مشترک مرزی6جدول
شدت 

 درگیری

 کاربر اصلی نوع اختالفات درگیریهای قومی و ارضی

تنشهای قومی بین ازبکستان و قرقیزاقستان در  باال

 دره فرغانه

دست و  جریانات پایین

 باالدست

قرقیزستان و 

 ازبکستان

استفاده تاجیکها از دره فرغانه مورد رضایت  متوسط

 ازبکستان نیست

جریانات پایین دست و 

 باالدست

ازبکستان و 

 تاجیکستان

تنشهای قومی بین جمعیت ازبکستان و  باال

 تاجیکستان

سیستم آبیاری به اشتراک 

 گذاشته

ازبکستان و 

 تاجیکستان

انتقال آب از سیردریا به قرقیزستان که مورد  کم

 نارضایتی ازبکستان و قزاقستان است

جریانات پایین دست و 

باالدست سیستم آبیاری 

 به اشتراک گذاشته

قزاقستان و 

 ازبکستان

تقسیمات فرقه ای آمودریا بین گورنو و منطقه  باال

 کورگان

جریانات پایین دست و 

 باالدست

 تاجیکستان

های قومی میان جمعیت ازبک و تاجیک؛  تنش متوسط

 انتقال رسد فوقانی زرافشان به ازبکستان

جریانات پایین دست و 

باالدست سیستم آبیاری 

 به اشتراک گذاشته

 ازبکستان

ادعاهای ارضی در مورد بخش هایی از واحه  متوسط

Tazhaus استان خوارزم، و ،Cardzhou  در

 وسط آمودریا

جریانات پایین دست و 

باالدست سیستم آبیاری 

 به اشتراک گذاشته

ترکمنستان و 

 ازبکستان

کاربران برای ، Interrepublicanاهمیت  متوسط

 پایین دست باالوو

 ترکمنستان انتقال آب
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هایی که در یکی از شاخص: موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی منطقه مرزی -4-1-4

صورت مستقیم بر اختالفات مرزی موثر است موقعیت خلیج فارس همانند سایر مناطق جهان به 

گیری و حاکمیت بر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقه مرزی است. از آنجا که در اختیار

ای با اهمیت و ارزش ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک باال در وزن ژئوپلیتیکی کشورها در منطقه

طه با کشورهای همسایه و چه در برقراری بازیگری در سطح تعامل با سایر کشورها چه در راب

رابطه با سایر کشورها در جهان نقش مهمی دارد. قرار گیری این منطقه ژئواستراتژیک و 

ژئواکونومیک در منطقه مرزی خواه ناخواه زمینه دستیابی به حل و فصل و کاهش اختالفات 

زیرا کشور دارنده این مرزی بین کشورهای حوزه خلیج فارس را با مشکل مواجه ساخته است. 

منطقه ژئواستراتژیک حاضر به دادن و شراکت با کشور همسایه در این منطقه مرزی با موقعیت 

کند به هر شکل که هست به تنهایی این ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک باال نیست و سعی می

را در روابط با منطقه مرزی را حفظ کرده و از طریق اعمال حاکمیت بر آن وزن ژئوپلیتیکی خود 

کشور همسایه و دیگر کشورها در سطح جهان باال ببرد و در تعامالت قدرت زمینه برای دستیابی 

به منافع ملی و امنیت ملی خود را بیشتر فراهم نماید. از سوی دیگر وجود ادعاها و اختالفات 

ای بین دو طرف هها و درگیریتواند به صورت کاتالیزری چالشارضی و مرزی در این منطقه می

را باال ببرد. از آنجا که خلیج فارس دارای موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی باالیی است و 

در آن ادعاها و اختالفات ارضی و مرزی متعددی بین همسایگان وجود دارد این موضوع بر 

(. 273:  1391اهمیت و تداوم اختالفات مرزی در این حوزه تأثیر گذار بوده است )جان پرور، 

 آسیای هستند: دیفر به منحصر هایویژگی داراینیز  مرکزی آسیای گانه پنج هایجمهوری

 سوی از و شده واقع شرق در آسیا و غرب در اروپا تقاطع محل در جغرافیایی لحاظ از مرکزی

 (، آسیای35: 1376است )مجتهدزاده،  محدود اسالم جهان به جنوب از و روسیه به نیز شمال

 طریق از لذا باشد. داشته راه دریا به مستقیمًا آنکه بی خشکی، در محصور است ایمنطقه مرکزی

(، این 111: 1373کند )شوکویی، می پیدا راه جهان آزاد هایآب به همسایگانش خاک از عبور

 اسالمی و ترکی فرهنگ با که بطوری شده واقع غرب و شرق میان فرهنگی تقاطع محل منطقه در

 فرهنگ و قرارداشته ابریشم جاده مسیر در مدتها منطقه هم تاریخی نظر از دارد. دیرینه پیوندهای

 ژئواستراتژیک نظر (، از114: 1372است )حیدری،  نفوذکرده شرق مسیربه همین از هم غرب

 آسیای. است گیتی از پهناوری بخش در واکنشها و هاکنش از ایویژه گونه نمایاننده مرکزی آسیای
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 هم به را هند و پاکستان چین، روسیه، ایهسته قدرت چهار که است جهان منطقه تنها مرکزی

های منطقه سبب شده است تا کشورها هریک به تنهایی درصدد همین ویژگی کند. می وصل

-ای و جهانی از طریق افزایش همکاریافزایش وزن ژئوپلتیکی خود با کمک قدرتهای فرامنطقه

المللی برآیند و کمتر همسایگان خود را به عنوان یک متحد ژئوپلتیکی و ای و بینفرامنطقههای 

ژئواستراتژیکی در منطقه مد نظر قرار دهند. با توجه به نوپا بودن کشورهای منطقه و وجود 

اختالفات ارضی و مرزی بسیار این عوامل موجب گسترش تنش و درگیری بین کشورهای منطقه 

سیای مرکزی به لحاظ داشتن موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی بعد از آعالوه بر این خواهد شد. 

المللی می باشد. این منطقه که در فارس از مناطق حساس جهان در تحوالت آینده بینمنطقه خلیج

سپتامبر و تحوالت افغانستان  11تالقی سه قدرت ایران، ترکیه و روسیه قرار دارد بعد از حادثه 

ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا را به خود جلب نموده است. کشورهای آسیای مرکزی با  توجه

اورانیوم، فلزات آهنی و غیرآهنی و  در اختیار داشتن منابع عظیم نفت، گاز، ذغال سنگ،

استعدادهای کشاورزی، از بازاری رو به توسعه برخوردارند ولی به لحاظ کمبود منابع مالی، توان 

گاه دهد که هیچری از آنان را ندارند. مطالعه عمیق تاریخ اقتصاد کشورهای جهان نشان میبردابهره

ترکیب مطلوب و بهینه دولت و بازار در مدیریت جامعه تحقق نیافته و محوریت دولت در اقتصاد 

مشکالتی را در توسعه اقتصادی ایجاد نموده است. کشورهای آسیای مرکزی با درک این واقعیت، 

اند ولی ضعف مدیریت و موانع برجای مانده از سازی را در اولویت کار خود قرار دادهیخصوص

سازی در این سیستم گذشته مانع اجرای کامل این طرح شده است. به طور کلی خصوصی

کشورها به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف مهمی همچون استقالل اقتصادی، تامین تقاضا 

افزوده آن، رقراری توازن اقتصادی، فرآوری موادخام موجود و استفاده از ارزشو نیازهای جامعه، ب

توسعه امکانات صادراتی، ایجاد اشتغال، جایگزینی کاالهای تولید داخل با کاالهای وارداتی 

های بزرگ جهانی و همچنین منابع نفت و گاز آسیای مرکزی توجه قدرت .صورت گرفته است

نموده است. در پی آن خطوط انتقال انرژی این منطقه به صورت محور  ای را به خود جلبمنطقه

های آسیای مرکزی درآمده است. آسیای ای و جمهوریهای منطقهعمده رقابت و همکاری قدرت

آیند. اگر اتصال حساب میمرکزی بخش مرکزی اوراسیا هستند و از نقاط مهم ژئوپلتیک در دنیا به

فارس را نیز در نظر بگیریم در آن صورت این اوراسیا یعنی خلیج آسیای مرکزی به منطقه جنوب

های عمده ترانزیت و اقتصاد زای جهان و یکی از شاهراهترین منبع انرژیمنطقه بدون تردید مهم
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 مرکزی توان بیان کرد که آسیای(. درنهایت می157-168: 1383)سنایی،  آیدحساب میدر دنیا به

 با روسیه بین نظامی هایدرگیری وقوع احتمال که است اوراسیا، جایی عملیاتی هایصحنه بین در

 حداقل به هاقدرت رویارویی جغرافیایی فاصله منطقه در این چون. دارد وجود اروپا و آمریکا

 باشد برخوردار ایویژه اهمیت از تواندمی منطقه این در اوراسیا تحوالت نظر این از .رسدمی خود

توانند از چالشهای های جهانی می(. با توجه به موارد ذکر شده قدرت188: 1383)کریمی پور، 

مرزی بین کشورهای منطقه برای رسیدن به اهداف خود سود جویند و در واقع با استفاده از 

 اختالفات این قدرتها و راه اندازی جنگ نیابتی به اهداف خود جامعه عمل بپوشانند.

های مهم موثر استراتژی امنیتی کشورها از جمله شاخص: اتژی امنیتی متعارضاستر -4--6-1

در حل و فصل اختالفات مرزهای دریایی است. به هر میزان که این استراتژی انتخاب شده از 

سوی کشورها با استراتژی امنیتی کشور دارای مرز مشترک نزدیک باشد زمینه تعامل و همکاری 

فصل اختالفات مرزهای دریایی بیشتر فراهم می شود. از سوی دیگر به بین دو کشور برای حل و 

هر میزان که استراتژی امنیتی کشورها بر مبنای تعارض، دشمن تلقی کردن کشور مقابل و ... 

ها، درگیریها و نگرشهای منفی را بین دو کشور گسترش داده و طراحی شود به همان میزان چالش

را برجسته تر می سازد. وضعیت این عامل در مرزهای دریایی اختالفات مرزی بین دو کشور 

های امنیتی متفاوت و گاه متعارض در پیش خلیج فارس بدین صورت است که کشورها استراتژی

در این حوزه « های متفاوت و متعارض از مقولۀ امنیتبرداشت»اند. این موضوع ناشی از گرفته

ها، ها و قومیتدهای مشترک امنیتی، گونه گونی ملیتاست. در خلیج فارس به دلیل نبود راهبر

تر از آن روشن نبودن مفاهیم صلح، امنیت و خطر، سبب شده گرایی و مهمدار نبودن کثرتریشه

ای رویایی بیش نباشد و هر یک از کشورها با نگرش خاص خود به است که همگرایی منطقه

لیج فارس بپردازند و استراتژی امنیتی خاص تعریف خاصی از امنیت و محیط امنیتی موجود در خ

آفرینی نیروهای خود را بر اساس این تعریف شکل بدهند. البته در این زمینه حضور و نقش

ای نظیر آمریکا، وضعیت خاص کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس که وابستگی فرامنطقه

به دلیل عدم مشروعیت  ای برای حفظ امنیت چه در محیط داخلیشدیدی به نیروهای فرامنطقه

داخلی و چه در زمینه امنیت خارجی دارند و ... نیز تأثیرگذار بوده است. این عوامل در کنار 

های متفاوت به امنیت در خلیج فارس را فراهم آورده و زمینه گیری دیدگاهیکدیگر زمینه شکل

شورهای همسایه در خلیج های امنیتی متفاوت و گاه متعارض را به ویژه بین ایران و کاستراتژی
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های مختلف های امنیتی متفاوت و گاه متعارض به صورتفارس سبب شده است. این استراتژی

بر همگرایی و همکاری جهت حل و فصل اختالفات مرزی بین کشورهای حوزه خلیج فارس 

در تأثیرگذار بوده و مانع دستیابی به راهکارهایی جهت حل و فصل اختالفات مرزهای دریایی 

های امنیتی (. از جمله این استراتژی276-277: 1391خلیج فارس شده است )جان پرور، 

 متعارض می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

غ ایشی باله گنجهای مشترک با ایاالت متحده، فرانسه و انگلستان است کعمان دارای پایگاه عمان:

ن قرار یای عماهوایی تیمور و مصیره در در هاینفر را دارا هستند و عمدتاً در پایگاه 3000بر 

 گیرند.دارند و بعنوان مرکزی برای عملیات در افغانستان مورد استفاده قرار می

مبر احداث شدند. سپتا 11ی ها بیشتر پس از حادثههایی است این پایگاهآمریکا دارای پایگاه قطر:

در سال  ه، احداث شهرک کمپ دیویدکیلومتری جنوب دوح 35پایگاه عملیاتی هوایی العدید در 

ه عراق مله بکه دارای هزاران نظامی امریکایی مستقر در آن است و پایگاه سیلیه که در ح 2001

 نقش رهبری عملیاتی برای امریکا داشته است.

ی تحدهالت مهای نظامی علی السالم و پایگاه هوایی احمد الجابر در اختیار ایاپایگاه کویت:

هلیکوپتر  75ی آمریکایی و جنگده 52واحد توپخانه، 522هزار آمریکایی، 10از  امریکاست بیش

 آپاچی و موشکهای پاتریوت در آن وجود دارد.

لمان، ندر سهای هوایی مهمی است که عبارتند از: بآمریکا در این کشور دارای پایگاه بحرین:

جم اوگان پنهی نر که مرکز فرماندفرودگاه المحرق، پایگاه هوایی شیخ عیسی و پایگاه نظامی الجفی

کشورهای حوزه  (. در سایر63-65: 1389نظامی را بر عهده دارد )مایل افشار،  1200آمریکا با 

ن وی ایسگیری این استراتژی امنیتی از خلیج فارس نیز آمریکا دارای پایگاه است. در پیش

ی منطقه رتهایعنی اتکا به قد کشورها کامال متعارض با استراتژی امنیتی جمهوری اسالمی ایران

 ای جهت برقراری امنیت در حوزه خلیج فارس است.  

 بیستم، قرن عظیم تحول این از بازمانده جمهوریهای گوناگون مناطق در شوروی، اتحاد تجزیهبا 

 دوره در که نیز، مرکزی آسیای در شد سبب حادثه این .یافت گسترش ثباتیبی و ناامنی امواج

 مسائل ترینمهم از یکی شود. ایجاد ایگسترده دگرگونیهای داشت، امنیت و ثبات شوروی اتحاد

 این در آرامش و امنیت تأمین مرکزی، آسیای هایجمهوری استقالل از پس وضعیت در شده مطرح

: 1376کوالیی، ) ساخت ترروشن را آن اهمیت تاجیکستان خونین داخلی جنگ که بوده، منطقه
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 اهداف تحقق برای دشواری تکلیف با جدید وضعیت در کمونیستی هاینظام سابق رهبران (68

 از دوران قبل در امنیت تأمین برای روسیه به آنها اتکای اند.شده مواجه کشورها این توسعه و رشد

 منطقه، رهبران کشورهای برای کرد. ظاهر نیز جدید وضعیت در را رویکرد این عمیق آثار استقالل،

 داشته جدی تأثیر هدف تأمین این در روسیه، و چین چون کشورهایی از کمک و همکاری کسب

 ایجاد را 5 شانگهای مجمع کشور دو این با قزاقستان و تاجیکستان قرقیزستان، همکاری .است

 اتحاد فروپاشی آغاز در و 1991 اوت کودتای از پس شد. تبدیل شانگهای سازمان به سپس کرد،که

 آتی وضعیت درباره توافق عدم شد. دگرگونی دستخوش نیز عظیم امپراطوری این ارتش شوروی،

 گردید. آشکار المنافعمشترک مستقل کشورهای جامعه سران اجالس نخستین در نظامی نیروهای

 این که است مسلح نیروهای برای ضروری آموزشهای وجود مستقل ارتشهای ایجاد الزمه

به  ملی ارتشهای تشکیل مسیر در جمهوریها از یک هر تالش به ادامه در هستند. آن فاقد جمهوریها

 پردازیم: می (7صورت خالصه در جدول )

 های امنیتی کشورهای آسیای مرکزی: خالصه استراتژی7جدول
تعداد  کشور

 نیروها 

 توضیحات

 حدود  قزاقستان

64000  

قزاقستانسکا یا رئیس جمهور قزاقستان مقاله ای در روزنامه رسمی  1992در اوایل مه 

کرد که بخش اصلی آن به مشکالت امنیتی قزاقستان و دکترین نظامی آینده درج  1پراودا

او چهار اصل مهم را که سیستم امنیت ملی قزاقستان باید بر آن کشور اختصاص داشت. 

تامین امنیت ملی، تمامیت ارضی و استقالل  :روی آنها بنا گردد به این شرح عنوان کرد

ایجاد نهادهای  همگرایی اقتصادی؛رجیحاً از طریق اقدامات سیاسی و تعمیق کشور ت

تداوم سطح  مسئول امنیت ملی که نسبت به دولت مرکزی و جامعه مسئول باشند؛

گسترش نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی تا جایی که برای مقابله با هرگونه تهدید 

وع و هنجارها و قواعد حقوق بین رعایت اصول دولت مشر  نظامی واقعی کافی باشد؛

 ملی و تاریخی و تجربه های بین المللیالمللی و همزمان با آن توجه به سنتهای 

حدود  قرقیزستان

20000  

 شود؛ می ناشی عامل دو از ملی ارتش ایجاد برای قرقیزستان جمهوری تمایل عدم

افزون بر این، خویش.  امنیت تأمین در جمهوری آن ناتوانی درک و دشواریهای اقتصادی

قرقیزستان بودجه بسیار محدود نظامی دارد که هیچ گاه به باالی یک میلیارد دالر نرسیده 

های اخیر، طرحی از سوی وزارت دفاع این کشور آماده شده که است. در نتیجه در سال
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هدف آن، انجام اصالحات ساختاری در نیروهای دفاعی عنوان شده است. در عرصه 

ای در امی، قرقیزها بیشترین روابط را با روسیه دارند. علت این امر تا اندازهروابط نظ

 (.80-63: 1389)ترابی،  نتیجه وابستگی امنیتی و نظامی به روسیه است

 50 حدود ترکمنستان

 هزار

 بر دش تصویب جمهوری این پارلمان وسیله به 1996 سال در ترکمنستان نظامی دکترین

 که اییپیمانه یا نظامی بلوکهای از یک هیچ وارد کشور این که داشت تأکید نکته این

 رحاض حال در شد. نخواهد باشدمی اعضا جمعی مسئولیت و متقابل تعهدات مستلزم

 10 و نظامی هواپیمای فروند 218 پوش، زره 345 و هزار سه تانک، 570 ترکمنستان

 (./http://vista.ir/article/257909دارد ) بالگرد فروند

 50 حدود ازبکستان

  هزار

 از است. پذیرفته صورت ازبکستان در مرکزی آسیای در امنیتی نظامی تحرک بیشترین

 و دهآور وجود به را ملی گارد کشور این جمهوری رئیس وف کریم اسالم 1992 ژانویه

 دولت ورد.خود درآ اختیار در را نظامی نیروهای آموزش مراکز نیز سال همان تابستان در

 اماعز با داده، تشخیص ضروری را مرزی و هوایی زمینی، نیروهای تشکیل ازبکستان

 الزم وانت کشور این در زیرا کرد، موافقت مرزها از خارج به آموزش برای نظامی پرسنل

 یم ازبکستان نیروهای تعداد اکنون هم .نداشت وجود تخصصی نظامی آموزشهای برای

 (.7-1: 1389باشد )تقوایی نیا، 

 وجود داشته نظامی شبه گروه یک واقع در ندارد. وجود بحثی قابل ارتش تاجیکستان در نفر 3000 تاجیکستان

 روسی شیشلیانکف الکساندر 1993 سال در تاجیکستان وقت دفاع  وزیر تالش با که

 هزینه صرف بر مبنی دولت سیاست به توجه با که بوده شد. مسلح نیروی یک به تبدیل

یافت  خواهد افزایش آمار این امنیتی و نظامی امور در مضاعف

((www.torghabehonline.com. 

 

گفته می شود که درمورد نحوه ادره و عملکرد مرزها بین اختالفاتی به : 1عملکرد مرزها -4-1-7

ها و جابه جایی کاالها عمل حرکت انساندو کشور بروز می کند. مرز به عنوان یک مانع در برابر 

کند عالوه بر مشکالتی که در بهره برداری از منابع و مدیریت آنها بوجود می آورد، گاهی می

باعث بروز اختالفات بین دو دولت می شود. در این زمینه پرسکات می گوید: عملکرد مرزها 

اینجا ذکر شود که عملکرد اصلی  ممکن است که منبعی از کشمکش بین همسایگان باشد. باید در

المللی مشخص کردن محدوده حاکمیت کشورها است. بنابراین در اینجا عملکردهای مرزهای بین

های حول کند که درگیریگردد. پرسکات پیشنهاد میعمل دولت در مرز بر می مرز به شیوه
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که بصورت ناسازگارانه  زمانی که یک حکومت اعتقاد داشته باشد»عملکرد کشورها افزایش یابد. 

 :Prescott, 1987« )و ناعادالنه توسط اعمال دولت همسایه در طول مرز تحت تأثیر قرار گیرد

(. اختالفات در مورد تشریفات عبور قانونی از مرز از جمله این اختالفات ناشی از عملکرد 122

کند کشور دیگر فرق میمرزها است. میزان کنترل اعمال شده در عبور و مرور مرز از کشوری به 

و اغلب منعکس کننده تغییر مناسبات سیاسی بین کشورها است. معطل کردن بیش از حد 

های مسافران، تشریفات سخت و خسته کننده، توقف غیر ضروری و یا توقیف اجناس از تکنیک

متداول یک دولت برای تنبیه شهروندان دولت همسایه است. متاسفانه، بسیاری از کشورهای 

خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه سوء شهرت دارند و بدین ترتیب مانع از کنش متقابل میان 

(. نگاهی به عملکرد 122: 1374شوند )درایسدل و بلیک،مناطق مرزی کشورهای همجوار می

مرزی در حوزه خلیج فارس بین کشورهای همسایه نشان دهنده این عملکرد نامناسب مرزها 

مثال عملکرد مرز بین ایران و عربستان سعودی به یکی از موضوعات پرچالش  است. بعنوان

ی خلیج فارس تبدیل شده است. بزرگترین اختالفات دستگاه سیاسی خارجی کشورمان در منطقه

ی حج ایرانیان است. رفتار نامناسب با زائران ایرانی، ی عملکردی ایران و عربستان مسئلهدر حوزه

دید برای برخی از بانوان ایرانی، انگشت نگاری از زنان ایرانی توسط پلیس عدم صادر شدن روا

مرد در عربستان، زندانی کردن ایرانیان به جرائم مختلف از جمله عبور از برخی مناطق غیر مجاز، 

ی ایرانی  حمل زیارت عاشورا و دعای کمیل و در نهایت توهین عربستان به برخی علمای شیعه

( البته الزم به ذکر است که عملکرد مرزی سایر 23/2/1388حج و زیارت کشور ،و غیره )سازمان 

کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس بهتر از مثال باال نیست. در این زمینه باید به عدم کنترل دقیق 

مرزها، حمایت از برخی ناامنی های ناشی از ورود و خروج افراد غیرقانونی و کاالهای قاچاق 

ز اشاره کرد. با توجه به این مهم می توان عملکرد نامناسب در طول مرزهای دریایی مرزی و ... نی

در خلیج فارس بین کشورهای همسایه را یکی از عوامل موثر در اختالفات مرزی به شمار آورد. 

از  منطقه آسیای مرکزی عملکرد مرزها تابع شرایط سیاسی است؛ به عنوان مثال دولت ازبکستان

 ازبکستان و تاجیکستان در رفت و آمد مردمان دو کشور2000دن روادید در سال طریق جاری کر

وجود آورد. این اقدام تند تاشکند موجبات هکه به لحاظ تاریخی فامیل بودند مشکالت جدی را ب

دریک اقدام . جدایی تاریخی و فرهنگی اقوام را در منطقه قاچ خورده بعد از شوروی تشدید کرد

قلمرو خویش که به  یکستان را درکاالی تاج رحاملوتان بیش از یک هزار موتدیگر دولت ازبکس
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سخنگوی  توقیف کرد. دولت نذریف گذشت کستان ازخاک این کشور مییمقصد ورود به تاج

وزارت خارجه تاجیکستان درمورد توقیف این کاالی این کشور در ازبکستان گفت: ازبکستان 

حامل کاال و مواد اولیه را که از ایران و روسیه به  واگن 1000حدود یک ماه است بیش از 

 های راه آهن خود توقیف کرده استتاجیکستان فرستاده شده در ایستگاه

(www.iransharghi.com .)ای را درمورد نظارت مصوبه 2008همچنین دولت ازبکستان درسال

زیت خودروهای خارجی تصویب کرد که براساس آن تعرفه ورود و بر ورود، خروج و تران

ترانزیت وسایط نقلیه از تاجیکستان افزایش یافته است. این مصوبه برای ورود و ترانزیت وسایط 

ین امیالدی قابل اجراست. بر2009خارجی از مرز دولتی ازبکستان و تاجیکستان از اول سال 

افربری تاجیکستان درصورتی که بیش از سه روز در قلمرو مس اساس بعد از این وسایط باربری و

درحالیکه قبل از این، این نرخ  کنند.ر پرداخت میداال 70ازبکستان بمانند برای هر روز اضافه 

 .بود دالر 50مسافربری  برای وسایط باربری و

نی مسائل زیست محیطی از جمله مفاهیم جدید در عرصه جها: 1مسائل زیست محیطی -4-1 -8

های مختلف کشورها و روابط بین آنها را تحت تأثیر های گذشته به صورتاست و در طول دهه

هایی را سبب شده است. این موضوع در دریاها به ویژه دریاهای ها و درگیریقرار داده و تنش

ای بسته و نیمه بسته که مناطق مرزی دریایی دارای همپوشانی بوده و دارای حاکمیت چند گانه

تری برخوردار بوده و منافع ملی و امنیت کشورها را تحت باشند، از اهمیت و جایگاه برجستهمی

تأثیر قرار داده و اختالفات مرزی متعدید در مرزهای دریایی سبب شده است. وضعیت این 

ها، رقابت در شاخص در خلیج فارس با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، رفت و آمد زیاد کشتی

رداری از منابع مشترک، عدم تفاهم کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه مسائل حمل و بهره ب

نقل نفت و گاز، ورودی کم آب شیرین به خلیج فارس و ... مسائل زیست محیطی متعددی برای 

کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم آورده است و سبب شده است که منافع ملی و امنیت ملی 

ا چالش مواجه گردد و اختالفات مرزی بین آنها تشدید شود )جان کشورها در خلیج فارس ب

(. از جمله مواردی که مسائل زیست محیطی متعددی را سبب شده و اختالفاتی 273: 1391پرور، 

را بین کشورهای حوزه خلیج فارس بوجود آورده است ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل جنوبی 
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قوقی و ... مهمترین نگرانی ناشی از ساخت این جزایر خلیج فارس است. در کنار نگرانی های ح

گیر منطقه ترین موضوعات سیاسی ـ اقتصادی دامنکی از مهمیمسائل زیست محیطی آن است.  

برانگیز و آسیای مرکزی که چه در زمان شوروی، چه پس از فرو پاشی نظام کمونیستی که بحث

های آسیای است. شرایط جغرافیایی کشورهای معترض بوده، محیط زیست مورد استفاده گروه

ای مرکزی که ناگزیر در تخصص منتبع زیست محیطی دست برتر را به برخی و مضایق را به پاره

ها گردیده بلکه همسایگان دیگر از آنها داده است ته تنها موجب بروز چالش میان خود این کشور

 .ادی محیط زیست منطقه نموده استآسیای مرکزی مثل چین را نیز وارد مسائل سیاسی ـ اقتص

 پایین، فرهنگ آینده نگری، نداشتن کشورها، بین سیاسی اختالفهایی آسیای مرکزی در منطقه

 اقتصاد تکنولوژی، فقر و آب انتقال تجهیزات قدیمی بودن پرمصرف، و قدیمی آبیاری سیستمهای

 برای همسایه کشورهای به اعتماد نبود کنار در آن توسعه و پنبه کشت به وابستگی و تک محصولی

 منطقه آبی اکوسیستم با که برنج مانند جدید محصوالت کشت به روی آوری وت احتیاجا تأمین

سرعت  و تشدید مدیریت، ناکارآمدی به منجر دیگر عوامل از ایمجموعه به همراه ندارد تناسب

 ترینمهم به نزدیک آینده در تواندمی که ایمسئله .است شده منطقه این در آب به بحران بخشیدن

 .شود تبدیل منطقه در محیطیزیست بحران

اختالفات سیاسی عبارت است از تعارض منافع و تضاد میان : 1مسائل سیاسی -4-1-9

(. در 282: 1369موضوعات حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصالح حق موجود است )ضیائی، 

کنند که از دیدگاه حقوقی به طور کلی اختالفاتی تلقی می بعضی از تعاریف اختالفات سیاسی را

توان در آداب و های اختالفات سیاسی را می(. ریشه26: 1376قابل حل نباشد )میر عباسی، 

ها و نهادهای ملی و بین المللی دانست، عالوه بر این بخش رسوم، تاریخ، ساختار حکومت

کند. به عنوان مثال ایران و اعراب در درت بروز میدیگری از اختالفات در واکنش به تعریف از ق

، ی بین المللیک منطقه قرار گرفته اند که هر کدام نگاه و دیدگاهی نسبت به منطقه، صحنه

اختالفات ناشی از حضور نیروهای مداخله . تعریف از استقالل و وابستگی به شرق و غرب دارند

کی و ژئواستراتژیکی منطقه ای و جهانی و ضعف و گر، اختالفات ناشی از رقابت های ژئوپلیتی

اند که به صورت های قدرت دولت مرکزی از جمله اختالفات سیاسی مطرح شده در منطقه
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مختلف بر اختالفات مرزی بین کشورها در حوزه خلیج فارس و اسیای مرکزی تأثیر می گذارد. 

 ن به موارد زیر اشاره کرد: از جمله مهمترین این مسائل سیاسی در این دو منطقه می توا

یکی از بنیادی ترین مباحث رفتار  های خارجی متعارض کشورهای منطقه:الف( سیاست

ور شناسی سیاست خارجی کشورها این است که در واقع سیاست خارجی، بازتاب نگاه یک کش

نار به سایر کشورها است. از دیدگاه سازه انگاری برای درک سیاست خارجی کشورها در ک

اشت. دوجه ها نیز تساختارهای مادی باید به ساختارهای معرفتی، ایده ها، هنجارها و اندیشه

عامل تاست که  سازد همین فرایندها میها را هنجارها، تعامالت و فرهنگها و منافع دولتهویت

با صه جهانی (. با توجه به اینکه، در عر114: 1390میان دولتها را به وجود می آورد )شفیعی، 

بع ی از منارداربتوجه به روند رو به گسترش وابستگی کشورها به یکدیگر، نیاز رو به افزایش بهره

یشتر بورد مشترک، بازیگری فعال در عرصه جهانی، توان تأثیرگذاری بر یکدیگر و ... سبب برخ

دن اصول شتر منافع ملی، وابستگی امنیتی و .... در بین کشورها شده است و زمینه برای برجسته

 سیاست خارجی کشورها فراهم آمده است. بر این اساس، داشتن سیاست خارجی متخاصم و

رزی الفات متواند بر بروز اختالف به ویژه اختهای مختلف میزا با کشور همسایه بصورتچالش

ان بین دو کشور تأثیرگذار باشد. نگاهی به سیاست خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس نش

د ر وجواست که تعارضات متعددی در سیاست خارجی این کشورها در تعامل با یکدیگدهنده آن 

ین ت. ادارد که این خود بر بروز و تشدید اختالفات مرزی بین کشورها تأثیرگذار بوده اس

 سیاست خارجی متعارض بصورت کلی عبارتند از:

نگی، فره س دارای بافتدولت عمان به دلیل دور بودن نسبی از کشورهای عربی خلیج فار عمان:

روی و در با شو 1980ی باشد. روابط دیپلماتیک این کشور در دههقومی و مذهبی متفاوتی می

 با اسرائیل از جمله روابط سیاست خارجی دولت عمان است. 1990ی دهه

دی قتصای ااین کشور توانسته است با تکیه بر در آمدهای نفتی خود، یک نوع پشتوانه قطر:

 اهم سازد و کمتر در سیاست خارجی تغییر رویه دهد.محکم فر

 ورهایی حفظ روابط دوستانه با کشمبنای سیاست خارجی عربستان بر پایه عربستان سعودی:

دو  سرمایه داری غرب شکل گرفته است. به عبارت دیگر این کشور باید به صورت هم زمان

 .غرب دوست و متحد -2هبری جهان اسالم و عرب ر -1نقش متعارض را ایفا کند 
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ی منطقه ( در عرصه1979-1986ی اول )سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دوره ایران:

 -2ا حضور رژیم صهیونیستی در منطقه، بمخالفت جدی  -1ای بر چهار اصل استوار بود: 

ی مکاری با اعضای جبههه -3مخالفت با دیدگاههای و گرایشات اعراب در خلیج فارس، 

 ( جمهوری2008-1986ی دوم )رقراری رابطه با پاکستان و ترکیه.اما در دورهب -4اری عرب پاید

شورهای منطقه، نزدیکی به ک -1اسالمی رویکرد سیاست خارجی خود را بدین طریق تغییر داد:

بط اقتصادی با برقراری روا -3ای، های منطقههای همکارینهتنش زدایی و ایجاد زمی -2

مخالفت  -5تالفات مرزی، حل و فصل اخ -4ی عربی، خصوصا امارات متحدهکشورهای منطقه 

ته به کشورهای منطقه که ایران تهدید برای اعراب تفهیم این نک-6ی بزرگ، با طرح خاورمیانه

 (.31: 1383)حاجی یوسفی، نیست 

یکی  ای از جمله روسیهای و فرامنطقههای منطقهدر اسیای مرکزی نیزتنظیم روابط با قدرت

ست. های آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقالل بوده اازموضوعات مهم در روابط خارجی دولت

 انندمدر این خصوص استراتژی این کشورها از یکدیگر متفاوت بوده است. برخی از کشورها 

ان اند؛ ترکمنستتاجیکستان و قزاقستان سیاست همکاری و همگرایی با مسکو را تعقیب کرده

در  ستانطرفی در منطقه را اتخاذ نموده است؛ کشورهایی مانند ازبکستان و قرقیز سیاست بی

ر مقاطعی پیمانی با غرب و ده شرایط کشور خود و منطقه، گاه از سیاست همهایی با توجه بدوره

لیل اند. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به ددیگر از سیاست نزدیکی با روسیه پیروی کرده

های مختلف سیاسی،  های امنیتی و به منظور تأمین منافع خود در عرصهو دغدغهمشکالت داخلی 

ستقبال ود اخاقتصادی و امنیتی همواره از استراتژی اتحاد و ائتالف برای بیشینه کردن منافع 

کشورها  اند. به دلیل مالحظات امنیتی و اقتصادی، به ویژه ترس از سلطه روسیه، برخی ازکرده

ی اند. )یزداندهخارجی خود قرار داوازن همواره نگاه به غرب را دردستور کار سیاستبرای ایجاد ت

وی این جا مورد توجه است شدت و ضعف نگاه به غرب از س(. آنچه در این40: 1387و همتی، 

کنند و برخی دیگر از پیمانی با غرب را دنبال میهمباشد. برخی از آنها رویکرد کشورها می

های تاریخی از روسیه، برند، ضمن این که به دلیل نگرانیهای اقتصادی غرب بهره میمزیت

صه سیاستهای ( خال8در جدول )نار خود داشته باشند. تمایل دارند غرب را برای روز مبادا در ک

 خارجی متعارض کشورها بیان شده است:

 : خالصه سیاستهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی8جدول
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 توضیحات کشور

 آمریکا حدهمت ایاالت و روسیه فدراسیون با تقابل یا و همراهی بین همواره ازبکستان خارجی سیاست رویکرد ازبکستان

 نظر از بسته و اقتصادی حیث از نیافته توسعه جامعه یک عنوان به ازبکستان نظرگرفتن در با .استبوده متغیر

 آمریکا و هروسی رقابت، مرکزی آسیای در هااختالف که است رسیده نتیجه این به کوچک قدرت یک نیز و سیاسی

 یاستس نوع این اتخاذ .است نموده ایفا نقش بکستان از جمهوری در متغیر خارجی سیاست یک شکلگیری در

 های-فاختال تشدید اعتماد، قابل متحد یک عنوان به ازبکستان وجهه تخریب چون مهمی پیامدهای خارجی،

 همکاری نسازما در واگرایی جمعی، امنیت پیمان سازمان تضعیف مرکزی، آسیای منطقه کشورهای با ازبکستان

 ناپایدار شرایط ومتدا بر که داشته پی در را مرکزی آسیای در آمریکا با روسیه و چین بین رقابت تشدید و شانگهای

 .(107: 1391)عطایی،  است بوده موثر بسیار مرکزی آسیای منطقه در امنیتی

ارضى  مامیتتروابط خارجى ترکمنستان، فاقد رنگ و بوى ایدئولوژیک، و بر اساس احترام به حاکمیت ملّى و  ترکمنستان

از  ت و پرهیزآمیز اختالفامداخله در امور داخلى، پرهیز از اختالف و تشنج، اعتقاد به حل مسالمتکشورها، عدم 

ریزى ه پایهروسی ها پس از استقالل، روابط مبتنى بر حُسن همجوارى را بااستفاده از زور، استوار است. ترکمن

کا، و آمری هاى سیاسى و اقتصادىمایتها خواهان حاند. روابط ترکمنستان با آمریکا حسنه است. ترکمنکرده

اندیشند. دو زی مىها هم به منابع انرژى، استقرار در مرزهاى شمالى ایران و حضور فعال در آسیاى مرکآمریکایى

وع اصلى اند. موضکشور فرانسه و ترکمنستان نیز عالقه زیادى به برقرارى و گسترش روابط متقابل نشان داده

ست. اروش گاز ینه فوکراین، گرجستان، ارمنستان، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان، در زمروابط ترکمنستان با ا

و  رکمنستانتوابط ثبات ولى با پاکستان، اسرائیل و چین گرم و صمیمى است. رروابط ترکمنستان با افغانستان بى

 (.173-196: 1392ترکیه در همه ابعاد، در سطح باالیى قرار دارد. )کوالیی، 

ها قزاق واند، مپس از فروپاشى شوروى سابق، مقادیر زیادى از تسلیحات اتمى آن کشور در خاک قزاقستان باقى  زاقستانق

 ت اتمى وسلیحاتها تبدیل کرد. البته تالش قزاقستان در نابودى اى پس از روسرا به دوّمین قدرت اتمى منطقه

اقستان ردن قزکشتار جمعى، عزم این دولت را در غیر اتمى کهاى امضاى قراردادهاى منع تکثیر و تولید سالح

 ه مسابقهادن بدهد. عالوه بر آن، دکترین نظامى قزاقستان بر ایجاد یک سیستم امنیت جمعى، پایان دنشان مى

ت.. ار اسها و ... استوآمیز درگیرىتسلیحاتى، آشکارسازى فعالیت و اقدامات نظامى و حل و فصل مسالمت

که در  دشباآمریکا می دارای روابطی با خاورمیانه، آسیای جنوبی، استرالیا، ژاپن، چین، اتحادیه اروپا، قزاقستان

رد رار دانمایند اما روابط این کشور با روسیه در اولویت قسیاست خارجی این کشور نقش مهمی ایفا می

 (.140-160: 1374)کاسنوف، 

یانگ لت سین کان ایاترکیه، آمریکا، روسیه و ایران است. همسایگى قرقیزها با مسلمانقرقیزستان مورد توجه چین،  قرقیزستان

یا  ویت ترکىهحیاى و پیوندهاى قومى متقابل، یکى از دالیل توجه چین به قرقیزستان است. ترکیه نیز به منظور ا

 توسعه و نظورم، آمریکا به چنینگذارى اقتصادى و فرهنگى در آن کشور انجام داده است. همترکسیم، سرمایهپان

 فرهنگى، ها و آثارتحکیم نفوذ خود در آسیاى مرکزی، نگاه استراتژیک به قرقیزستان دارد. حضور فراوان روس

ا بر روابط دتنش  اقتصادى و سیاسى ناشى از آن، روسیه را به گسترش روابط و قرقیزها را به پرهیز از هر گونه

و گیرد و این دىهاى انسانى و اسالمى صورت مایران با قرقیزستان به انگیزهمسکو واداشته است. گسترش روابط 

بل و ابط متقاعه روکشور به دلیل برخوردارى از اشتراکات فرهنگى و دینى، از زمینه و امکانات بیشترى براى توس

 مندند.اى بهرههاى منطقههمکارى
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 با نافغانستا چون کشوری با همجواری و امنیتی ضعف لیلد به که نظام موجودیت حفظ برای تاجیکستان  تاجیکستان

 و کستانتاجی با دیرینه مخالفت باسابقه ازبکستان با همسایگی نیز و اسلحه و مخدر مواد قاچاق مشکالت

 تاجیک و بکاز هایاقلیت وجود یا و تاجیکستان در آبی برق های نیروگاه و سد ایجاد مورد در جدی اختالفات

 ایونهگ به است وابسته روسیه به شدت به منسجم و قوی ارتش یک نداشتن همچنین و خود کشورهای داخل در

 موثر بسیار غیرمت . گردید اشاره آن به که است کرده اعالم بارها را موضوع این نیز تاجیکستان جمهور رئیس که

 دیدهگر سبب نیز عامل همین و است کشور این اقتصادی شدید ضعف تاجیکستان دولت خارجی سیاست بر دیگر

 اقتصادی توان هروسی که چرا باشد؛ چین و آمریکا اروپا، با ارتباط دنبال به خود خارجی سیاست در کشور این که

 باشد ح مینیز مطر خشکی در کشور این بودن محصور مسئله. ندارد در تاجیکستان گذاری سرمایه برای چندانی

 تاشکند دولت با کندیم سعی دوشنبه نیز دلیل همین به و است کرده وابسته ازبکستان و روسیه به را کشور این که

 (.32-55: 1391باشد )امیر احمدیان،  داشته خوبی روابط

 

 خلیج منطقه عرب کشورهای بر حاکم هایرژیم منطقه: کشورهای در مشروعیت بحران ب(

 و مردمی غیر اقتدارگرا، سنتی، رژیمهای سیاسی، کارشناسان اتفاق به قریب اکثر اعتراف به فارس

 این حاکمان د.نیستن برخوردار خود مردم میان در الزم مشروعیت از و هستند دمکراتیک غیر

 وقوع از پس اما نداشتند. مساله این به چندانی توجه اسالمی، انقالب پیروزی از قبل تا کشورها

د. ش تبدیل کشورها گونهاین مشکل ترین اصلی به مشروعیت بحران ایران در اسالمی انقالب

 که بود نکته این به توجه یافت اشاعه منطقه سطح در انقالب پیروزی از گام اولین در که ایدهپدی

 مردمی مشروعیت قدرت فاقد حفظ جهت و هستند خارجی حمایت جلب خواهان که هاییرژیم

 راهی دو سر بر را خود منطقه کشورهای ای، نظریه چنین بسط به توجه هستند. با سیاسی و

 خود های رژیم منطقه، سطح در و اسالمی انقالبی تفکر گسترش با سو یک دیدند. از می خطرناکی

 به توسل دیگر سوی از و ببرند پناه خارجی هایقدرت به بودند مجبور و دیدند می متزلزل را

 می کاهش توجهی قابل میزان به را آنها مشروعیت تردید بدون غرب، از امنیتی حفاظت و پشتیبانی

 نیز و کویت رژیم اما یافت، پایان اشغربی متحدین و آمریکا مداخله با کویت اگرچه بحران د.دا

 باد. کنن حکومت خود مردم بر گذشته همچون توانست نخواهند هیچگاه منطقه هایسایر رژیم

د شدن کشور سیاسی ساختار در دمکراسی افزایش خواهان کشور این مردم کویت پایان اشغال

 در مبارزه این نتیجه و طلبید مبارزه خواهد به را سنتی سیاسی نیروهای الزاماً جدید سیاسی نیروی

بود  خواهد سنتی هایرژیم نهایتاً سرنگونی و منطقه کشورهای در ثباتی بی اول، قدمهای

(www.irane7000saale.com) این بحران مشروعیت در بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج .

http://www.irane7000saale.com-/
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فارس در بین مردم سبب شده است تا آنها برای جلب توجه و رضایت آنها دست به اقداماتی 

نظیر ادعاهای ارضی، دشمن جلوه دادن طرف مقابل به ویژه همسایه شمالی ایران و ... بزنند که 

دامات به نوعی بر اختالفات به ویژه اختالفات مرزی موجود در حوزه خلیج هر یک از این اق

 فارس تأثیرگذار است. 

های مهای آسیای مرکزی در مسیر انتقال از نظاپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری

ند. های مبتنی بر توسعه نفوذ و حضور مردم، حرکت کندی را در پیش گرفتکمونیستی به نظام

های غربی گرایی که از روسیه آغاز شده بود، در این منطقه نیز با تقلید از مدلند غربرو

 های مبتنی بر قدرت پارلمانها ابتدا به حکومتساختارهای سیاسی دنبال شد. اگرچه در این نظام

انون قهای مبتنی بر توجه گردید، اما با توجه به فرهنگ سیاسی نخبگان آسیای مرکزی، تعادل

ها، اند. در این جمهوریسی و نهادهای واقعی قدرت سیاسی، در عمل دچار اختالف شدهاسا

 آمیز ریاست جمهوری دادهای اقتدارهای پارلمانی به سرعت، جای خود را به نظامدموکراسی

لی است های سهمگین داخبات و امنیت در آسیای مرکزی در گرو چالشث (.72: 1376)کوالیی، 

هرم ا رهبرانن دموکراسی در کشورهای منطقه است. در اغلب این کشورها که ناشی از فقدا

. تاکنون اندهدایت را در دست دارند و کشور را در باتالق سوءمدیریت و فساد گسترده فرو برده

د ثبات در دهها نشان میاین چالش .های اصالحی در منطقه عقیم مانده استتقریباً همه تالش

اکم و حبگان فقط دارای ابعاد نظامی و امنیتی نیست. فقر گسترده، فساد نخمنطقه آسیای مرکزی 

مین ست. هاها و طوائف بر عمق و دامنه معضالت این کشورها افزوده تقسیم قدرت میان خاندان

ر دکنند. ییج منخبگان هستند که بیشترین رابطه را با غرب دارند نزدیکی به غرب را تبلیغ و ترو

 و حتی برخی کشورهای مرکزیمشروعیت دامنگیر همه کشورهای آسیای  این شرایط بحران

 (.1: 1393)هاشمی،  پیرامونی آن شده است

مرزهای دریایی از نظر حقوقی و وضعیت : حضور و دخالت نیروهای مداخله گر -10-1-4

هم  باشد که زمینه حضور و نقش آفرینی نیروهایی فراتر از دو کشورای میعبور و مرور به گونه

باشد آورد. از جمله مهمترین این نیروها که در اینجا مد نظر میمرز را در مناطق مرزی فراهم می

گر در مناطق مرزهای ها است. حضور و نقش آفرینی این نیروهای مداخلهکشورها و سازمان

های مختلف بر روابط بین دو کشور، دریایی بین دو کشور دارای مرزهای مشترک به صورت

گذارد زیرا کشورها ها و حتی چگونگی نگرش این کشورها به یکدیگر تأثیر میها، برنامهتسیاس
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های خود در منطقه مرزی دست یابند باید و نیروها برای اینکه بتوانند به اهداف، منافع و خواسته

 بتوانند جایگاه برجسته و مهمی برای خود دست و پا کرده و زمینه قدرت آفرینی و بازیگری را

(. این نیروها بر ساختار روابط 198-199:  1392برای خود فراهم آورند )افشردی و جان پرور، 

کنند. این نیروها ممکن است بین دو کشور تأثیر گذاشته و گاهی به طور عملی آن را تعیین می

های مسلکی، تحمیل های مذهبی و قومی نباشند ولی قادرند با ترویج رقابتمسئول رقابت

های سیاسی خویش بین دو کشور و تشویق ماجراجویی محلی آتش اختالف را بین دو رقابت

ترین (. در این راستا، این نیروها از بهترین و ساده54: 1383کشور همسایه را دامن بزنند )کرمی، 

باشد و اندازی مییابی به اهداف خود و حضور مستمر در منطقه که سیاست تفرقهراه برای دست

های مختلف و در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، های دور نیز بصورتاز گذشته

کنند. در این سیاست کشورها و نیروهای بیگانه برای حضور در مناطق مرزی نهایت استفاده را می

دریایی بین دو کشور همسایه زمینه چالش و درگیری و عدم اعتماد بین دو کشور را فراهم آورده 

ک کردن خود به یکی از طرفین و حمایت از آن در مواقعی و تغییر دیدگاه در مواقع و با نزدی

آورند. این دیگر زمینه حضور و نفوذ خود را در منطقه بصورت پایدار و بدون چالش فراهم می

گیری تعامل و امر کشورهای دارای مرزهای مشترک دریایی را از یکدیگر دور کرده و زمینه شکل

کند. در این ها و ... را تضعیف میل و فصل اختالفات مرزی، کاهش ناامنیهمکاری جهت ح

ای که از نظر ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و میان، خلیج فارس با توجه به جایگاه برجسته

های مختلف را به خود ها و سازمانهای دور توجه قدرتباشد از گذشتهژئواکونومیکی دارا می

گری آنها را فراهم کرده است. این بازیگری و آفرینی، بازیگری و مداخلهجلب کرده و زمینه نقش 

های مختلف بر روابط و تعامالت بین کشورهای همسایه به ویژه بین ایران گری به صورتمداخله

زدن به اختالفات ارض و مرزی، تفرقه افکنی و و همسایگانش در خلیج فارس از طریق دامن

ی دکتر (. به عنوان مثال، نتایج حاصل از رساله200: 1392ان پرور، غیره شده است )افشردی و ج

ای در حل و فصل منازعات سرزمینی: نقش قدرت منطقه»در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان 

توسط دکتر حسین ربیعی نشان دهنده آن « میالدی 70مورد ایران در منطقه خلیج فارس در دهه

له گر در خلیج فارس زمینه برجسته تر شدن و تشدید است که حضور و دخالت نیروهای مداخ

اختالفات مرزی را فراهم آورده است. از جمله این مداخالت می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

ای )ایران و بحرین، ایران و امارات و ...، تداوم اشغال جزایر بنیانگذاری برخی اختالفات منطقه
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ای چند باره ایرا، بالتکلیف گذاشتن مسأله اختالفات همورد ادعای ایران علی رغم اعتراض

بی میلی و عدم اقدام ، سرزمینی منطقه خلیج فارس در مناطق تحت سلطه تا زمان اعالم خروج

پیگیری اهداف و منافع خود و بهره برداری از موقعیت و ایبرای ایجاد هر گونه تشکیالت منطقه

یج حاصل از این کار نشان دهنده آن است که حضور در مجموع نتا (. 229: 1388منطقه )ربیعی، 

های اختالفات به ویژه اختالفات مرزی اثر ای در منطقه خلیج فارس بر ریشههای فرامنطقهقدرت

-ها و عوامل زیر تأثیر میای در منطقه بر ریشهمستقیم دارد. بر این اساس، حضور نیروی فرامنطقه

اختالفات مربوط به محل دقیق خط مرز؛ تصرف و  های مربوط به تأسیس کشور؛گذارد:تنش

های مرزی؛ منابع مشترک تعیین حدود قلمرو توسط یک قدرت خارجی؛ کشتیرانی در رودخانه

 (.227:  1388)ربیعی، 

 شوروی اتحاد فروپاشی موضوع با خاص طور به مرکزی، آسیای منطقه در برآمده امنیتی تهدیدهای

 فروپاشی تأثیر سطح، این در دارد. ارتباط واقعه این پی در المللبین نظام در داده رخ تحوالت و

 روابط ژئوپلیتیک ادبیات در دیرباز گیرد. ازمی قرار اشاره مورد مرکزی آسیای منطقه بر شوروی

 از دور اساس، این بر. شدمی تلقی اهمیتی ویژه دارای مکیندر هالفورد زمین نظریه قلب المللبین

 سرزمینهای از ابرقدرت این سلطه برداشته شدن با و شوروی فروپاشی از پس که نبود انتظار

 جنگ پایان از پس شده ارائه ژئوپلیتیکی هاینظریه یابد. افزایش ناگهان منطقه این به توجه اوراسیا،

 مشاور برژینسکی، زبیگنیو نظریه ها، این از نمونه مشهورترین در است. ادعا این تأییدکننده سرد،

 پس دوران در جهانی ژئوپلیتیک با رابطه در خود دیدگاه تبیین به متحده، ایاالت ملی امنیت اسبق

 و دانسته آمریکا ژئوپلیتیکی برای غنیمت را مهمترین اوراسیا منطقه وی پرداخت. سرد جنگ از

 توجه قابل نکته. میداند اوراسیا بر سلطه تداوم و برقراری به وابسته مستقیماً را آمریکا جهانی تفوق

 اوراسیا، منطقه ژئوپلیتیکی اهمیت از عمده ای بخش برژینسکی، هم و مکیندر نظریه  در هم اینکه

 به دسترسی برای بیشتر منطقه در قدرتها رقابت ترتیب این به است. طبیعی منابع وجود دلیل به

 قرن در منطقه در انگلیس و روسیه رقابتهای یادآور که رقابت این شد. آغاز منطقه انرژی منابع

استفاده کنند  آن توصیف جدید برای بزرگ اصطالح بازی از تحلیلگران تا شد بود، سبب نوزدهم

 های-فرصت و چالشها توانستمی گرفتند که قرار رقابتی میانه در منطقه این در واقع کشورهای

حاضر، دیگر تعریف در حال  .( 27: 1384باشد )کوالیی،  داشته همراه به آنان برای را متنوعی

های راهبردی سنتی از آسیای مرکزی به عنوان گروهی متشکل از پنج کشور برای تجزیه و تحلیل
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ای بدون مرز، آسیای مرکزی و مباحث سیاستگذاری چندان مناسب و سودمند نیست، زیرا شبکه

متصل می سازد. این کیانگ چین را به قفقاز جنوبی، افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه و استان سین

ای و های بزرگ منطقهآسیای مرکزی با چنین فراخی وسعت، باعث حضور جدی و عمیق قدرت

ها حضور، دخالت یا رابطه خود با ای در این منطقه شده است که همه این قدرتفرا منطقه

ز دهند و چنین حضوری جکشورهای آسیای مرکزی، به امنیت خود یا سابقه همسایگی پیوند می

ثباتی داخلی این کشورها و منطقه و در نهایت جهان چیزی دربرندارد و موجب ناامنی و بی

شود که همه جهان گاه جهان میهای بزرگ در بخشی از منطقه انرژیبرخورد کشورها یا قدرت

 (.38: 1391اعظمی، ) سازدثباتی منطقه ای ایجاد شده، متاثر میدیگر را از حضور خود و بی

 

 

 : دخالت برخی قدرتها در آسیای مرکزی9جدول
 ابزار های مورد استفاده اهداف آلمان در آسیای مرکزی

، جلب تدریجی منطقه در مدار نفوذ خودموازی با اتحادیه اروپا، 

 دسترسی به منابع انرژی و بازارهای منطقه، جلوگیری از مهاجرت

 آلمانی های آسیای مرکزی به این کشور

اقلیت های آلمانی در آسیای مرکزی مخصوصا قزاقستان، تاسیس 

ک تی، کمقزاقی در آلما –دانشگاه و مراکز علمی مانند دانشگاه آلمانی 

ر ز دهای مالی و تکنولوژیکی..، تاسیس پایگاه های نظامی مانند ترم

 ازبکستان

 در آسیای مرکزی ابزارهای مورد استفاده برای حضور اهداف هند از حضور در آسیای مرکزی

ایجاد   جلوگیری از رشد بنیاد گرایی و طالبان و القاعده در منطقه،

، در منطقه)طبق استراتژی کالن هند موازنه در مقابل سایر قدرت

یع ه رشد سربدستیابی به منابع انرژی منطقه با توجه (،  ایمحیط منطقه 

 می ، جلوگیری از نفوذ پاکستان  و تشکیل کمربند اسالاقتصادی هند

 اعطا، عضو ناظربه عنوان، ) حضور در سازمان همکاری شانگهای

، ییو بنیاد گرا مقابله با تروریسم ،صورت امتیاز تجاریکمک مالی 

ره و همکاری های آموزش و تکنولوژیکی و غی  گذاریسرمایه

 .مشترک

 ابزار های مورد استفاده اهداف ترکیه در آسیای مرکزی

گسترش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی، ارائه الگوی حکومت غیر 

ای ورهمذهبی و مدل ترکیه، ارائه اندیشه فرهنگ ترکی و اتحاد بین کش

ذ، آسیای مرکزی،  ارائه کمک های اقتصادی مالی و فنی در جهت نفو

 جلوگیری از گسترش اصول گرایی اسالمی و تفکر انقالبی، سعی در

 ر. یشتبتر در بین جمهوری های برای نفوذ هر چه ارائه نقش برادر بزرگ

 

کمک های اقتصادی، اعطا بورس تحصیلی، اعطای اعتبار بانکی، 

 تاسیس دانشگاه و مراکز آموزشی مشترک، تاسیس مدارس دینی)توسط

ه هماهنگی ترکیه)تیکا، البت آژانس همکاری وتاسیس جنبش گولن(، 

رای بار مامی مناطق دنیا ابزتیکا منحصر به آسیای مرکزی نبوده و در ت

نفوذ ترکیه محسوب می شود.(، تاسیس سازمان بین المللی فرهنگ 

 )ترک پا(، شورای کشور زبان ترک یکشورها یپارلمان مجمعترکی، 

 ، تاسیس شبکه های ماهوارهای )تی آرآکادمی ترکهای ترک زبان، 

 تی آواز و تی ام بی(

 مورد استفادهابزار های  اهداف چین در آسیای مرکزی
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 دجایا ؛یتجار و یاقتصاد روابط تی؛تقویعیطب منابعبدست آوردن   

رای همکاری با سایر قدرتها بمنطقه؛ در داریپااستقرار و  طیمح کی

 مقابله با هژمونی ایااالت متحده آمریکا.

 سازمان شانگهای

 

 -به طور فطری -انساناز ابتدای خلقت تاکنون، : روحیه و شخصیت رهبران کشورها -11-1-4

ی زندگی خویش را دور اش، محدودهدر طی حیات خود همواره تالش کرده است در حد توانایی

ها و منابع موجود، بیشترین بهره را ببرد. خوی سودطلبی افراد و از خطر نگهدارد. و از ثروت

های ها و تنشها در بستر زمان، سبب برخورد منافع و بروز اختالفمحدود بودن منابع ثروت

(. اما در این 30: 1384های خونین و ویرانگر شده است )تهامی، فردی و گروهی و وقوع جنگ

ای است که اختالفات به ویژه اختالفات مرزی را میان شخصیت برخی از افراد و رهبران به گونه

شورها را دهد. بر این اساس می توان روحیه و شخصیت رهبران کتا حد قابل توجهی افزایش می

به عنوان عامل دیگری که زمینه اختالفات مرزی را به وجود می آورد به حساب آورد. در این 

زمینه می توان به هیتلر و صدام اشاره کرد. این افراد با توجه به روحیه زیاده خواهی که داشتند، 

یری و خشونت احساسات ناسیونالیستی مردم را به اندازه ای تحریک کردند که زمینه و توان درگ

(. حضور این نوع شخصیت ها و رهبران 62: 1390سرزمینی را فراهم آورد )ربیعی و جان پرور، 

در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نظیر صدام، آل سعود، امیر قطر و ... بر اختالفات مرزی 

وروی در زمان شمنطقه آسیای مرکزی  در موجود در این حوزه تأثیر قابل توجهی گذاشته است. 

تاجیکستان، قراقستان، قرقیزستان و ترکمنستان همکاری خوبی کشورهای سابق و پس از آن 

مشکل اساسی در رابطه با ازبکستان است؛ این  .ها هنوز نیز ادامه دارداند و این همکاریداشته

خواهد ژاندارم منطقه باشد و چهار کشور دیگر آسیای مرکزی در جهت منافع آن جمهوری می

فعالیت کنند. تا زمانی که سیاست مقامات تاشکند نسبت به سه کشور دیگر منطقه به  کشور

خصوص تاجیکستان و قرقیزستان تغییر نکند، نباید انتظار نتایج مثبت و تغییرات بنیادین را در 

منطقه داشته باشیم. در مورد روابط نامناسب تاجیکستان و ازبکستان باید گفت که در سردی 

اند اما بزرگترین و سبات این دو کشور آسیای مرکزی عوامل زیادی موثر بودهروابط و منا

ترین آن اصول محافظت یا پشتیبانی از منافع مردم و دولت ازبکستان از جانب اسالم پررنگ

کریموف است. باید به این مسئله توجه داشت که مبناء اصول و مناسبات حکومت تاجیکستان و 

باشد که مهمترین عامل سرد شدن مناسبات میان دو کشور حمان میطراح اصلی آن امامعلی ر
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کنند. از سوی دیگر ضعف ای عمل میاست زیرا هر یک در ارائه اصول و قواعد کار سلیقه

وجود آنکه در باشد. بادیپلماسی تاجیکستان یکی دیگر از علل سردی مناسبات با ازبکستان می

توان انتخاب کرد، مشکالت اقتصادی و مسایه را نمیشود که هفرهنگ آسیای مرکزی گفته می

مهمتر از همه ضعف دیپلماسی تاجیکستان در مناسبات با همسایگان سبب شده است که در 

عرصه سیاست خارجی مناسبات تاجیکستان با ازبکستان مثبت ارزیابی نگردد. عموما عدم اعتماد 

ت. در مجموع پس از کسب یک ضرر بزرگ در گسترش و رشد مناسبات بین کشورها اس

و به خصوص آغاز جنگ داخلی پنج ساله این کشور،  1991استقالل تاجیکستان در سال 

ازبکستان از حامیان حکومت فعلی تاجیکستان یعنی امامعلی رحمان بوده است ولی این حمایت 

از شخص  به معنی آن بوده که در آینده مقامات دوشنبه باید زیر اطاعت تاشکند باشند نه حمایت

این سیاست ازبکستان که با اهداف خاص همراه بود و ادامه . امامعلی و سیاست و اهداف او

بردیف، سرهنگ شوروی به کشور ازبکستان و حمله ها و در نهایت پناه بردن محمود خداینزاع

، به مناسبات حسنه امامعلی رحمان و اسالم 1998آشوبگران از سوی او در ماه ژانویه سال 

رسد که تاکنون روابط دو کشور تنها در سطح موف به شدت لطمه زد. چنین به نظر میکری

دیپلماسی قرار دارد زیرا تاشکند افزون بر آن که همیشه مانع رشد اقتصادی و اجتماعی 

 مبتنی تمایالتی ازبکستان مانند منطقه کشورهای در این میان رهبران برخی .تاجیکستان بوده است

 در که است حالی در این دارند.نمی دور نظر از را بزرگ تشکیل ترکستان و منطقه رهبری بر

 دوران یادگار کنونی که مرزهای کرد اعالم است نظربایف شده دیده چنین تمایالتی نیز قزاقستان

 بار این بزرگ، ترکستان رهبری به تمایل بر مبنی را هایجمله چنین تحلیلگران از بسیاری بربریتند

 (.125: 1389کنند )کاظمی، می تحلیل ازبکستان با رقابت در و قزاقستان زعامت با

المللی برای اینکه به تکامل برسند باید مراحل مختلفی را مرزهای بینتکامل مر:  -12-1-4

بگذرانند. هر چند گفتنی است که همه مرزها الزاماً همه مراحل برای تکامل را بطور کامل طی 

یافته، مرزی است که توسط دو دولت ذیربط به رسمیت شناخته شده،  کنند. یک مرز تکاملنمی

: 1374گذاری شده باشد و به طور کارآمدی اداره و نگهداری شود )درایسدل و بلیک، عالمت

(. این مراحل تکامل عبارتند از، مرحله موافقت، مرحله تحدید حدود، مرحله عالمت گذاری، 101

(. بر این 17: 1391نیز مرحله مدیریت مرزها )جان پرور، مرحله کنترل و نگداری و در آخر 

اساس، به هر میزان مرزها مراحل تکامل را گذرانده باشند و اصطالحاً تکامل یافته تر باشند، 
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اختالفات مرزی بین دو طرف دارنده مرزها مشترک کاهش پیدا می کند. نگاهی به مرزهای 

ست که مرزها در این حوزه در مراحل اولیه تکامل دریایی در حوزه خلیج فارس نشان دهنده آن ا

هستند و این عدم تکامل باعث شده که اختالفات مرزی بین کشورها در زمینه عملکرد مرزها، 

هایی که در منطقه آسیای مرکزی انجام براساس بررسیکنترل مرزها و ... زیاد و شدید باشد.  

-اولیه تکامل قرار دارد؛ زیرا هنوز اختالفات بیتوان بیان کرد که این منطقه در مراحل گرفت می

ای برای شماری بین کشورها بر سر تعیین دقیق خطوط مرزی عقیدتی وجود دارد که هنوز نتیجه

 حل آنها حاصل نشده است.

 شود. زیرا باسن مرز عالوه بر تکامل مرز سبب کاهش اختالفات مرزی می: ن مرزس -13-1-4

د، دهنهای مختلف خود را با آن تطبیق میدو طرف مرز بصورتگذشت زمان از تشکیل مرز 

-می ی پیداهای بین دو کشور نیز در طول زمان روند رو به کاهشها و درگیریاختالفات، چالش

ن اساس ر ایشود. بکند و زمینه برای همکاری و روابط حسنه بین دو کشور در طول مرز بیشتر می

ن یش سات مرزی رابطه معکوسی وجود دارد یعنی با افزامی توان گفت بین سن مرز و اختالف

ود د حدمرز، اختالفات مرزی روند کاهشی پیدا می کنند. با نگاهی به تاریخ توافق و تحدی

لت باشند. عشود که این مرزها داری سن کمی میمرزهای دریایی در خلیج فارس مشخص می

 باشد:جوان بودن مرزهای دریایی در این منطقه دو عامل می

ه علت دی بالف( در طی قرون متمادی تنها قدرت ساحلی خلیج فارس، ایران بود و در موارد زیا

 و در گردیدهای ایرانی، خلیج فارس به عنوان آبهای داخلی محسوب میگسترش قلمرو حکومت

 های جنوبی خلیج فارس در حاکمیت ایران بود.چنین شرایطی کرانه

های جنوبی دارای انسجام سیاسی نبودند و اصوالً حکومتی وجود  ب( قبایل عرب ساکن در کرانه

نداشت تا بتواند با سرزمین و مردم پیوند برقرار کند و بر همین اساس، واحد یا واحدهای سیاسی 

موجودیت نیافته بودند. برای سال های طوالنی تحت سیطره قدرت های استعماری قرار داشتند و 

استقالل یافتند. اکثر مرزهای منطقه خلیج فارس در خشکی با شتاب  1970به تدریج تا اوایل دهه 

ترین مرز های استعماری به ویژه بریتانیا شکل گرفت. قدیمیهای قدرتدر قرن بیستم و با دخالت

تعیین گردید. در این قرار داد  19آبی در منطقه خلیج فارس، بین ایران و حکومت عثمانی در قرن 

یاد می شود، اولین رژیم حقوقی حاکم  1847می  31ر داد دوم ارزروم به تاریخ که از آن به نام قرا

بندی کلی در (. بر این اساس، در یک جمع1367بر شط العرب را تعیین و تعریف کرد )آقایی، 
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زمینه سن مرزهای دریایی تحدید حدود شده در خلیج فارس باید بیان کرد که مرزهای دریایی 

ترین مرز تحدید حدود که قدیمیطوریباشند بهزه دارای سن کمی میمورد توافق در این حو

به امضا رسیده است. بر این  1968شده در این حوزه بین ایران و عربستان سعودی در سال 

اساس، این جدید بودن مرزهای دریایی در خلیج فارس سبب شده است که اختالفات ارضی و 

، سازمان ها و نهادهای مرزی توسعه پیدا نکنند و مرزی بین کشورها همچنان حل و فصل نشود

نگاهی ... که این امر خود بر اهمیت و تشدید اختالفات مرزی در حوزه خلیج فارس می افزاید.  

به مرزهای آسیای مرکزی نشان دهنده آن است که مرزها در این حوزه در مراحل اولیه تکامل 

مرزی بین کشورها در زمینه عملکرد مرزها،  هستند و این عدم تکامل باعث شده که اختالفات

کنترل مرزها و ... زیاد و شدید باشد. با نگاهی به تاریخ توافق و تحدید حدود مرزهای آسیای 

 باشند.شود که این مرزها داری سن کمی میمرکزی مشخص می

 : قراردادهای تعیین حدود مرزها در آسیای مرکزی10جدول
 نتایج کشورها تاریخ

حیه یت روتنظیم حقوقی و بین المللی مرزها، تامین امنیت آن، تعمیق بیش از پیش همکاری ها ، تقو اجیکستانت-ازبکستان 2002

 دوستی و حسن همجواری، احترام متقابل و برابری حقوق بین دو کشور همسایه

وعات موض همکاری های دوجانبه، ، مربوط به تعیین حدود وعالمت گذاری مرزهای بین این دو کشور اجیکستانت-ازبکستان 2009

ینی تسریع هماهنگی و امضای قراردادهای بین دولتی در خصوص بازگشایی خطوط هوایی و خطوط زم

 مایندگی ایش نبه تاجیکستان و گش بین المللی، فعالیت پست های عبوری و نظارتی، صادرات گاز ازبکستان

 «تاجیک.ترانس.گاز»

ز یک خطوط مرزی ازبکستان و تاجیکستان به طول بیش ا % 97ن دو طرف در مورد تعیین حدود طی آ اجیکستانت-ازبکستان 2009

ن سغد و ام  استاکانباد بحث در ناحیه  ، چهار منطقه مرزی موردکیلومتر به توافق دست یافتند 200هزار و 

  راهکارهای حل و فصل اختالفات مرزی و عالمت گذاری آن بررسی شد. 

عیین تمورد  دسامبر سال جاری تاکان مامیت اف، معاون نخست وزیر قرقیزستان برای مذاکرات در 26روز  رقیزستانق-ازبکستان 2014

قیزستان کیلومتر خط مرز ازبکستان و قر 1007در مورد  کرد.حدود مرزهای مشترک به ازبکستان سفر 

 58ادی کیلومتر است و تعد 1378.44. مجموع طول مرز دولتی میان دو کشور شدموافقت طرفین حاصل 

 .کیلومتر هنوز مشخص نشده است 371.34منطقه یا 

 .دشکشور بررسی  2گذاری مرزهای دولتی قزاقستان برگزار و در آن مسائل تعیین و عالمت در شهر آلماتی زاقستانق-ازبکستان 2015

های تاجیکستان و گذاری مرزعالمت از جمله تعیین وای مسائل مرزی، در این نشست طیف گسترده رقیزستانق-تاجیکستان 2015

 .گرفتقرقیزستان مورد بحث و بررسی قرار 

 زه خلیج فارس و آسیای مرکزیسطح بندی اختالفات مرزی حو -2-4

وزن عوامل موثر در اختالفات مرزی در خلیج فارس از طریق تحلیل سلسله مراتبی و با روش 

-مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، برای وزن دهی به شاخص AHPمقایسات زوجی 
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ای از محاسبات عددی، در قالب تحلیل سلسله مراتبی با ها  نسبت به هم از طریق مجموعه

های مقایسات زوجی انجام شده است. الزم به ذکر است که نرخ استفاده از اطالعات ماتریس

کمتر است  0.1است. با توجه به اینکه از  0.02برابر با  ناسازگاری بدست آمده در این مقایسات

های جمع آوری شده برای وزن دهی از نرخ سازگاری باالیی توان گفت دادهبر این اساس می

( آورده شده است. در منطقه 1باشد. نتایج بدست آمده از این طریق در نمودار )برخوردار می

توان گفت تشابه بسیاری در زمینه باشد و مییآسیای مرکزی هم اختالفات به همین صورت م

 ((.2های در این دومنطقه وجود دارد )نمودار )اختالفات و تنش

 : تبین وسطح بندی اختالفات خلیج فارس1نمودار

 
 

 : سطح بندی اختالفات آسیای مرکزی2نمودار

 
 

 تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری -5

0/1 0/104
0/09

0/06710/0671
0/0840/0840/079

0/048 0/01

0/07
0/049 0/02 0/008

0/339
0/2410/244

0/177
0/05 0/03 0/02 0/04 0/008 0/01 0/0040/0030/0030/003
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ه ایگاجمطالعات و پژوهشها در زمینه مرزها  اختالفات مرزی از جمله موضوعاتی است که در

ی رزهامبرجسته ای به خود اختصاص داده است زیرا این اختالفات مرزی بین کشورهای دارای 

امنیت  مینهزمشترک مهمترین عاملی است که بر مدیریت و کنترل مرزهای کشور تأثیرگذار بوده و 

 ظر گرفتندر ن آورد. بر این اساس مطالعه وو ناامنی در مناطق مرزی کشورها را می تواند فراهم 

بی به ستیااختالفات مرزی و عواملی که زمینه تشدید آنها بین کشورها می شود می تواند در د

میت ز اهاامنیت ملی و منافع ملی کشورها چه در طول مرزها و مناطق مرزی و چه در کل کشور 

ه رجستزی که از جایگاه و اهمیت بباالیی برخوردار باشد. این مهم به ویژه در مناطق مر

 می شود. ندانژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، منابع مشترک مرزی و .... برخوردار می باشند دو چ

ه بوجه در این میان مرزهای دریایی در حوزه خلیج فارس و مرزهای خشکی آسیای مرکزی با ت

انگاری  سهل است زیرا هر گونه جایگاه برجسته ای که دارا می باشد از اهمیت باالیی برخوردار

د. قرار ده أثیردر این مناطق می تواند منافع ملی و امنیت ملی کشور را تا حد قابل توجهی تحت ت

وزه مقاله حاضر جهت شناخت عوامل موثر بر اختالفات مرزی در طول مرزهای دریایی در ح

آن  هندهدین تحقیق نشان خلیج فارس  و آسیای مرکزی به انجام رسیده است. نتایج حاصل از ا

ک است عامل مشتر 13است که عوامل موثر بر اختالفات مرزی موجود در این دو منطقه شامل 

ورده ( آ1که با توجه به وزن این عوامل آنها را می توان در قالب چهار سطح به صورت شکل )

 شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راتژيكي و استراتژی امنيتي متعارض؛ عملكرد مرزها؛ موقعيت برجسته ژئواست

سياست خارجي متعارضژئواكونوميكي؛ حضور ودخالت نيروهای مداخله گر؛   

 

مسائل مرزی؛ اختالفات ارضي؛ 

 منابع مشترک مرزی

 

 روحيه و شخصيت رهبران كشورها؛ مسائل زيست محيطي؛ بحران مشروعيت 

 

 

 سن مرز؛ تكامل مرز؛

 

 سطح اول

 

 سطح دوم

 

 سطح سوم

 

سطح 

 چهارم

ليج فارسخ: سطح بندی عوامل موثر بر اختالفات مرزی در حوزه 1شكل  
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خلیج  الگوی مدیریت مرزهای سرزمینی مورد پژوهشی(. »1392افشردی، محمدحسین و جان پرور، محسن ) (5

 نتشارات دانشگاه عالی. تهران: ا«. فارس

 طالعاتا طیب، علیرضا ترجمه ،(« اول )بخش ایران ای منطقه خارجی سیاست(. »1384هوشنگ ) امیراحمدی، (6

 . 12ه شمار هفتم، سال اقتصادی، سیاسی

پاه ا، انتشارات س، مترجم: علیرضا فرشچی وحمیدرضا رهنم«ژئوپلیتیک فراگیر. »(1383) شلی فرد ،برادن کتلین (7

 .پاسداران انقالب اسالمی، چاپ اول

 المللی بین مرکز-IPSC گارش ،«چین با مرزی اختالفات حل و تاجیکستان»(. 1390) فرزاد رمضانی، بونش (8

 1390. 7 خرداد در صلح مطالعات
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  فصلنامه. «خزر مرکزی، آسیای حوزه در همکاری و رقابت عمده محور انرژی منابع»(. 1383) مهدی سنایی، (10

 168-157صص ،47شماره سیزدهم، سال قفقاز، و مرکزی آسیای

 .سمت انتشارات ،«سیاسی جغرافیای مفاهیم درک و شناخت(. »1386) سوفی شوتار، (11
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 غیبت تکنیک در همگرایی جهان اسالم
 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی علوم ، استادیار1روح اله اسالمی

 سیاسی علوم ارشد ، کارشناسی2زینب پزشکیان

 
 چکیده

 یت تبدیلواقع سیاست شعار دادن و تعیین هدف نیست بلکه نیاز به مکانیسم هایی دارد که شعارها را به

ر ادی را دو آز ها و رویه هایی است که صلح، امنیت، برابریکند. همه ادبیات علم سیاست راجع به تکنیک

ت سیاس جی و گاهی درها گاهی در سیاست خاراجتماعات بشری پدید آورد و افزایش دهد. این تکنیک

امون شوند. در این پژوهش با پیش فرض تکنیک قصد داریم به پرسشی پیرداخلی طراحی و اجرا می

یگر ا یکدهمگرایی و وحدت در جهان اسالم بپردازیم. نزدیک یک قرن است که مسلمانان قصد دارند ب

غ اغلب تبلی مسلمین تا جماعتمتحد شوند و از سیدجمال الدین اسدآبادی تا راشدالغنوشی از اخوان ال

قق نشده عار محمداران، جنبش ها و دولت های اسالمی به دنبال همگرایی اسالمی بوده اند. این شسیاست

را  ترین و پرچالش ترین روابط سیاسی و دیپلماتیکاست و در قرن بیست و یکم یکی از بحرانی

و  تعالیمد آنکه وحدت و همگرایی شعار کشورهای اسالمی دارند. پرسش این پژوهش چنین است با وجو

 ه پژوهش فرضی هدف نیکی است چرا مسلمانان هنوز نتوانستند به حداقلی از این فرایند دست پیدا کنند؟

 ه هدفچنین است که ضعف عمده در تکنیک های همگرایی باعث شده است کشورهای اسالمی نه تنها ب

لم عی در دیگر صف آرایی کرده اند. ادبیات همگرایوحدت دست پیدا نکنند بلکه امروز در مقابل یک

 گردد. ه میسیاست دارای راهبردهایی است که غیبت هر کدام از آنها باعث کژکارکردی در سیستم منطق

 همگرایی، تکنیک، جهان اسالم، منطقه گراییواژگان کلیدی: 
 

 بیان مسئله -1

های دین اسالم است که سابقۀ آن به قرن بیستم موضوع وحدت مسلمین یکی از آموزه

عنوان پدیدة تمدنی، هویتی و تالش آن برای استعمار جوامع عمدتًا گردد. با ظهور غرب بهبازمی

مسلمان شرقی، مسئلۀ وحدت ملل اسالمی برای اولین بار به عنوان یک ضرورت برای متفکران 

                                                                                                                                             
1. Email: eslami.r@ferdowsi.um.ac.ir 
2. Email: zeinab.pezeshkian@gmail.com 
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الدین اسدآبادی و شاگردش های اسالمی مطرح شد. شاید بتوان گفت سید جمالمسلمان و دولت

محمد عبده نخستین کسانی بودند که در حدود یک سدة پیش وحدت و همگرایی جوامع اسالمی 

های صنعتی و فرهنگی کشورهای اسالمی و ماندگیحلی عملی برای جبران عقبعنوان راهرا به

نفوذ غرب مطرح کردند و از لزوم آن سخن گفتند. با گسترش استعمار  مقابله با پدیدة استعمار و

و جدی شدن مسئلۀ فلسطین، موضوع وحدت به دغدغۀ غالب رهبران فکری و سیاسی جهان 

در این زمینه شد که تشکیل سازمان کنفرانس اسالمی  اسالم بدل و منجر به انجام اقداماتی عملی

ن نیز این موضوع همواره دغدغۀ متفکران و مصلحان اجتماعی یکی از مهمترین آنها است. در ایرا

از جمله امام موسی صدر، شهید مطهری و امام خمینی بوده است. پس از پیروزی انقالب 

اسالمی، قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصل یازدهم به این موضوع پرداخت و دولت را 

تا  بکوشدتحاد ملل اسالمی قرار دهد و تالف و ائا ۀسیاست کلی خود را بر پای موظف کرد که

های و محقق کند. اما با تمام تالشوحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را 

(. برای نمونه سازمان Roy,2007شده، این آرمان در عمل محقق نشد )های انجامهمکاری

برای ایجاد همگرایی های دول اسالمی ترین تالشکنفرانس اسالمی که یکی از پایاترین و موفق

های خارج از جهان اسالم مانند اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ کشورهای بوده است در مقایسه با نمونه

دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ساز تنها نتواسته است زمینهجنوب شرق آسیا نه

شورهای عضو نیز برای کشورهای عضو شود، بلکه در حل معضالت و مشکالت مشترک ک انتظار

ناتوان بوده است. از این رو مسئلۀ وحدت و همگرایی همچنان در حد آرمانی محقق نشده باقی 

 (.120-126: 1379مانده است )سریع القلم،

های وحشیانه در منطقه سابقۀ تروریسم و ظهور جنبشگسترش بیاما تحوالت چند سال گذشته، 

جمله عراق و سوریه که تبعات و پیامدهای آن  ای در کشورهای اسالمی ازهای فرقهو جنگ

دامنگیر تمام کشورهای مسلمان و حتی غیرمسلمان شده است، خأل همگرایی میان کشورهای 

های شکننده، تبدیل کرده است. دولت های ناشی از آن را بیش از گذشته عیاناسالمی و آسیب

طلب مانند های خشونتگروه گیری و فعالیتهای اسالمی به بستری برای شکلشدن سرزمین

های زیست رفتن آثار تاریخی و تمدنی و آسیبثباتی، فقر، آوارگی و حتی ازبینداعش، بی

محیطی از جمله مسائلی هستند که موجب بازاندیشی دربارة چرایی ناکامی جهان اسالم در 

چرا در کنند که یگفته این سؤال را به ذهن متبادر مشوند. عوامل پیشدستیابی به همگرایی می
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 کشورهاییک قرن گذشته جهان اسالم نتوانسته است به سمت همگرایی حرکت کند و اوضاع 

این مقاله نیز در پی ؟ گرفته است وضعیت بحرانی قرار دردر قرن بیست و یکم  یاسالم

چرا در واقع این مقاله برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که گویی به همین مسئله است. پاسخ

های گرفته در این زمینه، مدلهای صورتبا وجود احساس نیاز و ضرورت به همگرایی و تالش

همگرایی، یکپارگی  تحقق مانع ازآنچه است؟ از منظر این مقاله انجام شده کارآمد نبوده  همگرایی

 این زمینهتکنیک در  غیبت های همگرایی وشده است، شعاری بودن مدلو وحدت جهان اسالم 

ای برای های کاربردیعلم سیاست راهکارهای عملی و تکنیکاز منظر این نوشتار  ت.اس

های همگرایی موجود باعث شکست آنها شده ها در مدلهمگرایی دارد که فقدان این تکنیک

 است.

 پیشینه پژوهش -2

ی ختلفرویکردهای پژوهشی در مورد وحدت جهان اسالم و شکل گیری امت اسالمی از زوایای م

دت ه وحکتوان آنها را در دو دسته کلی تقسیم کرد. پژوهشگرانی اند و میبه موضوع پرداخته

 وردهجهان اسالم و تشکیل امت اسالمی یا اتحادیه جهان اسالم را توهم و کوششی شکست خ

ه ای روی کنند و اعتقاد دارند چنیند و کسانی که همدالنه موضوع را بررسی میکننقلمداد می

 مناسب و به لحاظ اندیشه ای و کارکردی امکان پذیر است. 

 رویکردهای منتقدانه: -1

ی ورها: شرق شناسان یعنی پژوهشگرانی از غرب که مطالعه در مورد کشمطالعات شرق شناسان

یه جهان تحادال خود انتخاب کرده اند. این گروه در مورد تشکیل شرقی را به واسطه عالقه یا شغ

ست مکاتب ا وها  اسالم و ایجاد امت اسالمی تردید دارند چرا که بر این باورند اسالم دارای فرقه

رگذار ی اثتواند به معنوان مبنای هویت بخش و عامل سیاسگردند. اسالم نمیکه یک جا جمع نمی

ا ررقه د بلکه ورود عقاید مذهبی به عرصه سیاسی جنگ، خشونت و تفدارای کارکرد مثبت باش

 (.1379تشدید خواهد کرد )سعید،

: برخی از پژوهشگران ایران بعد از انقالب اسالمی را مدلی مطالعات سیاست خارجی ایران

د گویندانند که پیگیر وحدت جهان اسالم بوده است. آنها میاندیشه ای و عملیاتی از بازیگری می

منطقه خاورمیانه بعد از فعالیت های ایدئولوژیک ایران صحنه جنگ های مذهبی شده است و 

دهد که هر گونه طراحی و اجرای امت گرایانه مطالعه سیاست خارجی ایران به ما نشان می
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شکست خواهد خورد. این گروه اعتقاد دارند در نهایت ایران نیز وحدت آرمانی جهان اسالم را به 

اده است و از منظر واقع گرایانه یعنی حفاظت از ام القری جهان اسالم یعنی ایران روابط کنار نه

 (.Ramazani,2001)  کند که ضد وحدت استخود با همسایگان را تنظیم می

د شریعت ورو : برخی از محققان تاکید دارند که راه اندازی اسالم سیاسی ومطالعات بنیادگرایی

موار انه هایجاد هویت مشترک اسالمی راه را برای اقدامات بنیادگرایبه عرصه عمومی به قصد 

سم را کالیسازد. اسالم سیاسی یعنی رجوع به سنت و سیره صدر اسالم و این تفکر نوعی رادیمی

های سازد. وحدت جهان اسالم، تشکیل امت اسالمی در ذات خود تاریخ و دست آورداحیا می

چار ه ناکند مشکالت روز را حل و فصل نمیاد کساده سعی می کند و با ذهنیتبشری را نفی می

 (.Arjomand,1988)  کندبه سمت خشونت حرکت می

ت و ه اسدر نهایت کتاب های زیادی در مورد تروریسم در اسالم نوشته شد مطالعات تروریسم:

ات رند در ذد دادانند. این پژوهشگران اعتقاگرایی در جهان اسالم را منتج به آن میاغلب ایده هم

ش امت گرایی مبارزه، هجرت و جهاد وجود دارد و نوعی احساس تحقیر شدگی چرا که جنب

ندگی و یل زهای اسالمی سیاسی بر این باورند غرب آنها را به حاشیه کشانده است و از سبک اص

ه ساد فرهنگ اسالمی دور ساخته است. این پژوهشگران هر گونه همگرایی را در وجه اندیشه

 (. Nasr,2001(کنند سازی و توهم و در وجه عملی خشونت و تروریسم تفسیر می

 رویکردهای همدالنه: -2

البته  ر گرفتندقرا : ایرانیان به عنوان ملتی پیشگام و دارای تمدن تحت تاثیر اسالممطالعات ایرانی

حکومت  لیند اوقرائت باطنی و شیعی از اسالم را ارائه نمودند. آنها در دوره معاصر توانستن

انقالب  هدافاسالمی را با نزدیکی نقل به شرع و تطبیق سنت به تجدد به تاسیس کنند. یکی از ا

 های اسالمی ایران صدور انقالب و حمایت از جنبش ها و کشورهای اسالمی در برابر رژیم

ای رهشوکند و همیشه به سمت کاستبدادی و وابسته بود. ایران از همگرایی اسالمی دفاع می

ده شنده عربی حرکت کرده است اما به علت تفاوت نژادی، زبانی و فرقه ای از سوی اعراب را

 (. 39: 1377است و حتی به عنوان دشمن مطرح شده است )الریجانی،

کشورهای عربی، اسالم و پیامبر )ص( را مخصوص خود و آن را فرهنگی  مطالعات عربی:

ست. از رویکرد عربی وحدت جهان اسالم باید بر دانند که رسالتش سیادت عرب بوده امی

محوریت عربستان بنا نهاده شود چرا که پیامبر اسالم، مکه، مدینه، صحابه، سنت و هسته اولیه 
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اسالم از آن اعراب و سرزمین عربستان است. به باور عربستان وحدت جهان اسالم و ایجاد 

و هر گونه اقدامی از جانب ایران شیعی و  کنفدراسیون اسالمی به مرکزیت مکه باید اتفاق افتد

ترکان طرفدار عثمانی گری حرکتی حاشیه ای و ضد اسالم است. متفکران و پژوهشگران زیادی 

دانند و وحدت جهان اسالم را همان همگرایی عرب زبانان قلمداد اسالم را زا آن اعراب می

 (.1384شید )جابری،کنند چرا که بر این اعتقادند آب را باید از سرچشمه نومی

ست افته : ترکیه بعد از آنکه حزب عدالت و توسعه قدرت اجرایی را به دست گرمطالعات ترکی

سالم ارند در حال گسترش اندیشه های اسالم مدنی است و متفکرانی چون داود اوغلو اعتقاد دا

امپراطوری  ها، ترکمیانه رو و دموکرات توانایی ایجاد همگرایی در جهان اسالم را دارد. به باور 

ا گردد. احی عثمانی روزگاری ابرقدرت و باعث افتخار جهان اسالم بود و این مورد دوباره باید

ی د توانایمور وحدت جهان اسالم جز با داشتن عقاید میانه رو و تکثرگرا امکان پذیر نیست و این

ا رایرانی  المظه کار و استطبیق و مراوده با جهان غرب را دارد. ترک ها اسالم عربستان را محاف

ی لگوی ترکو ا گویند ترکیه باید محور کنفدراسیون اسالمی باشددانند و میانقالبی و رادیکال می

 (. 1391تواند همگرایی در منطقه را ایجاد نماید )اوغلو،عثمانی می

 دان رویهانق گردد چرا که رویکرددر این پژوهش این رویکردها و پیشینه ها مورد قبول واقع نمی

م اسال کنند. وحدت جهانای غیرکارکردی و بیرونی است و با اسالم از منظر نفی برخورد می

رای د داهمانند وحدت کشورهای اروپایی یا آفریقایی نه تنها توهم نیست بلکه ایده ای جدی

و ند دار باشد. کشورهای همسایه اسالمی با فرهنگ مشترک امکان همگراییقدرت نرم فراوان می

 ست وااسالم در ذات خود سیاسی و دنیوی است. رویکرد دوم نیست قوم گرایانه و فرقه ای 

سوی  ی ازنتیجه عملی راه کارهای عربستان ایران و ترکیه در منطقه با دست کاری های بیرون

منظر  د ازقدرت های خارجی بی ثباتی و جنگ را رواج داده است. بنابراین این پژوهش سعی دار

ند و کرسی اسی با قصدیت منافع جهان اسالم تکنیک های همگرایی در جهان اسالم را برعلوم سی

  نمایان سازد برای تشکیل امت اسالمی علوم سیاسی چه راه کارهایی پیشنهاد میکند.

 
 

 

 : رویکردهای پژوهشی در زمینه همگرایی جهان اسالم1جدول شماره 
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رویکرد 

 پژوهشی

 همدالنه انتقادی

شرق شناسی، سیاست خارجی ایران،  مطالعات

 بنیادگرایی، تروریسم

 ایرانی، عربی، ترکی

بابی سعید، محمود سریع القلم، روح اله  پژوهشگران

 رمضانی، نصر

جواد الریجانی، داود اوغلو، محمد خاتمی، رشید 

 رضا

همگرایی باعث جنگ، خشونت، ترورسیم  استدالل

شود و نظری و عملی امکان در منطقه می

 ذیر نیستپ

همگرایی امکان پذیر است اما باید دارای الگویی 

 باشد که آن را هدایت و جهت دهی کند.

تبعات 

 رویکرد

برخورد تمدن ها، جنگ غرب و اسالم، ضد 

 انسانی قلمداد کردن مسلمانان

گسترش فرقه گرایی، جنگ های مذهبی، قطع روابط 

 دیپلماتیک، افزایش شکنندگی کشورهای اسالمی

هاد پیشن

 پژوهش

از منظر مسلمانان و با قصدیت مصالح همه 

 مسلمانان تحقیق صورت گیرد

راه کارهای عملی از علم سیاست گرفته شود و 

 تکنیک های اجرایی جهت همگرایی پیشنهاد شود

 

 چارچوب تئوریک  -3

های علم سیاست را تبدیل شعارهای عمومی به مکانیسمی که از طریق آن بر اگر یکی از رسالت

( بدانیم در این قسمت به دنبال مکانیسمی هستیم که 31: 1394واقعیت اثرگذار باشد )اسالمی،

شعار وحدت جهان اسالم را به واقعیت بدل کند. اینکه همه کشورهای اسالمی هم سو باشند و 

ر کشورهای متجاوز ایستادگی کنند و یک سیاست فرهنگی، اقتصادی و امنیتی مشترک در براب

داشته باشند شعار نیک و مطلوبی است. کامال بدیهی است که همسایگان باید باالترین سطح 

روابط را داشته باشند و از سوی دیگر چاره ای جز همزیستی مسالمت آمیز ندارند. در صد سال 

تالش زیادی انجام داده اند تا بتوانند زیر یک هویت قرار بگیرند و در مقابل اخیر نیز مسلمانان 

توان گفت اغلب راه استبداد، استعمار و عقب ماندگی راه کار مشترک داشته باشند. تقریبا می

کارها به شکست انجامیده است و امروز جهان اسالم در تفرقه، جنگ داخلی، کاهش روابط 

نت و تروریسم غرق شده است. یکی از عوامل چنین وضعیتی به استفاده دیپلماتیک، اشغال، خشو

مداران و اندیشمندان مسلمان گردد چرا که سیاستنکردن از نگرش ها و تئوری های علمی برمی

دانند و در برداشتی سطحی و ساده این منطقه، علم سیاست را غربی، کفرآمیز و انسان گرا می



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

62 
 

 

کنند. در حالی که های خود به عنوان علم و عمل سیاسی استفاده می انگارانه از شعارها و ذهنیت

 گردد.علم سیاست جهانی است و به قاره، جغرافیا، نژاد، دین و مکتب خاصی تحدید نمی

علم  نظر از این منظر راهکار، بسیار ساده اما تدریجی است که هر کدام از گزاره های مورد

ر ده ضد خود تبدیل خواهد گردید. در علم سیاست سیاست حذف گردد شعار وحدت اسالمی ب

گرایی طقهشود و برای این منظور مکانیسم منمورد وحدت کشورها از واژه همگرایی استفاده می

ویت هگردد کشورهای یک منطقه که اغلب دارای شود. در منطقه گرایی عنوان میاستفاده می

یاسی ی، سجهت استفاده از مزایای اقتصاد برندیکسانی هستند و در همسایگی یکدیگر به سر می

رایی (. نوع عملیاتی منطقه گAgra,1999:36و فرهنگی باید تبدیل به یک اتحادیه گردند )

کای ا و آمریفریقتوان در اتحادیه اروپا دید و البته اتحادیه شانگهای، آ سه آن، آقدرتمند را می

شورهای زیادی در ک(. امروزه 1392، 1به اینوتایالتین نیز اقدامات زیادی انجام داده اند )بنگرید 

ه حادیقاره های مختلف با شاخص جغرافیا و هویت فرهنگی و با قصدیت اقتصادی و سیاسی ات

ید رایی تاکگطقه الملل از همگرایی از طریق منتشکیل داده اند. در مطالعات منطقه ای و ورابط بین

ار کتوانند بزرگ دولت های ملی به تنهایی نمیشده است چرا که به علت بحران ها و موضوعات 

 (.  Agra,1999:37ویژه مثبت داشته باشند )

جاد ، ایهمگرایی اگر بر اساس مسائل امنیتی، نظامی و جغرافیایی به قصد دفع خطر تروریسم

رایی در گطقه پیمان مشترک نظامی و سود اقتصادی باال باشد منطقه گرایی واقع گرا است. اگر من

مذاهب،  یان،صلح، حقوق بشر و آزادی متمرکز گردد شاهد نوع آرمان گرا و اگر بر اساس اد مورد

 یز بسیارم نزبان و قومیت ها باشد با منطقه گرایی سازه ای مواجه هستیم. بازیگران جهان اسال

ت د الزامابای مند هستند به همگرایی از طریق منطقه گرایی دست پیدا کند. برای این منظورعالقه

ی ادهامنطقه گرایی رعایت گردد. به علت فضای آنارشیک، خشونت بار، نداشتن زیرساخت، تض

 راییگقومی و مذهبی و نفوذ کشورهای خارجی اولویت فعلی منطقه گرایی جهان اسالم واقع 

نوشته شده  ه(.. این مقاله بر اساس منطقه گرایی واقع گرایان1392، 2است )بنگرید به اینوتای

قصد  المید دارد به شیوه ای عملیاتی و کامال راهبردی تحلیل کند اگر کشورهای اساست و قص

طح باال سدر  دارند خطر و بحران های امنیتی را رفع کنند و دارای روابط دیپلماتیک و اقتصادی

 باشند چه باید انجام دهند. 

 : شاخص ها و تکنیک های منطقه گرایی2جدول شماره 
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 سازه انگار آرمان گرا ع گراواق انواع منطقه گرایی

الکساندر ونت،  کانت -الک  ابزه -ماکیاول  متفکر

 هابرماس

 هویت اقتصاد و اخالق امنیت شاخص ها

مبتنی بر دولت ملی،  تکنیک ها

 اتحادیه عرب

اتحادیه اقتصادی، 

 شانگهای، مرکوسور

اتحادیه اخالقی، 

 اتحادیه اروپا

 

 جهان اسالملت در همگرایی وضعیت تکنیک دو-1

های براساس فرضیۀ این پژوهش، همگرایی در میان کشورهای اسالمی محصول تکنیک

ی جامع است. براساس این فرضیه، نبود دولت به معنا« دولت»ای است که نخستین آنها چهارگانه

 ابتدا ت.ا اسکلمه، در کشورهای اسالمی نخستین مانع بر سر راه ایجاد همگرایی میان این کشوره

سی ازیگر سیاترین و استانداردترین بعنوان عقالنیید دولت به وجود آید و تا زمانی که دولت بهبا

کنیک برای تبیین این ت ود.خورده خواهد بدر منطقه ایجاد نشود طرح همگرایی، ناقص و شکست

 آن در نقش ابتدا الزم است دولت را تعریف کنیم تا بر اساس آن بتوانیم چگونگی غیبت دولت و

 همگرایی کشورهای اسالمی را توضیح دهیم.

همواره بر سر تعریف دولت اختالف نظرهایی وجود داشته است، اما تعریف وبر از دولت باوجود 

آور بر سر تعریف این مفهوم شده است. تقریباً تمام آمیز بودن، بسترساز اجماعی شگفتمناقشه

در تعاریف خود بر همان عناصر الزمی  مند به موضوع دولت،اندیشمندان و پژوهشگران عالقه

دانند ای از نهادها میکنند که محل تأکید وبر نیز هستند. آنان جملگی دولت را مجموعهتأکید می

 Hall andکه با ابزارهای خشونت و اجبار سر و کار دارند، قلمرومند و انحصارآفرین هستند )

Ikenberry, 1989:34دهد تا تعریف وبر از دولت را اجازه می ای به ما(. چنین اجماع گسترده

 مبنا قرار دهیم.

نحو موفق( مدعی انحصار استفادة به»)داند که وبر، دولت را نوعی نهاد یا اجتماعی انسانی می

(. اگر چنین Weber, 1958:78« )مشروع از زور فیزیکی در چارچوب قلمرویی معین است

جمعیت یا  های سرزمین یا مرز،ییم که دولت از مؤلفهتوانیم بگوتعریفی از دولت را بپذیریم، می

 شود.شهروندان، حاکمیت، حکومت، ارتش و دموکراسی و بوروکراسی برساخته می
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ب آاک، خ: دولت بنا به سرشت، وابسته به سرزمین است. سرزمینِ دولت، شامل سرزمین یا مرز

ا قراردادی باشند یطبیعی  کنند که ممکن استیها را مرزها مشخص مو فضاست. قلمرو دولت

برانگیز و های اسالمی موضوع سرزمین و مرز مفهومی مناقشهن(. در سرزمی2-141: 1386)عالم،

 توان به اختالفات مرزی ایران و عراق اشاره کرد که پیشینۀزا است. در این زمینه میبحران

ین دو قرارداد ب بیش از بیستد امضای گردد و باوجوبازمی عثمانی امپراتوری به دوران تاریخی آن

-25 :1391کشور طی چهارصد سال گذشته، اختالفات مرزی آنها همچنان پابرجاست )ولدانی،

ای دیگر از اختالف گانه نیز نمونه(. اختالف ایران و امارت متحدة عربی بر سر جزایر سه6

اسالمی  سرزمینی میان کشورهای اسالمی است که گاهی موجب تیره شدن روابط کشورهای

 شود.می

کشورهای عربی خلیج فارس نیز دارای اختالفات ارضی زیادی هستند. در میان هشت کشور 

وسه اختالف سرزمینی وجود دارد. در بسیاری از مناطق، نقاط مرزی کامالً ساحلی حدود بیست

ترین شود. یکی از جدیمشخص نیست و همین مسئله موجب ادعاهای کشورهای همسایه می

ناقشات، اختالف عربستان و امارات متحدة عربی بر سر مرزهای کشور امارات است. این م

م. که به منظور تأسیس کشور امارات متحدة عربی به امضا 1974براساس توافق جده در سال 

به خاک عربستان افزوده شد. این منطقه در حد فاصل مرزهای خاکی « خورالعدید»رسید، منطقۀ 

رد و به دلیل ذخایر فراوان نفت و گاز از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابوظبی و قطر قرار دا

ها معتقدند چون توافق جده در شرایطی که امارات در حال موجودیت یافتن بوده است، اماراتی

طور کامل حل امضا شده نتوانسته است منافع آنها در این منطقه را تأمین کند. این مسئله هنوز به

دهندة این کند. این امر نشانم. خود استفاده می1974ت از مرزهای قبل از نشده است و امارا

واقعیت است که امارات متحدة عربی، مرزی که مورد توافق دو طرف باشد، ندارد. همچنین 

های سرزمینی محدودة بیست مایلی شود که راهرویی امارات نگران است که عربستان مدعی آب

های نفتی امارات در حوزه مناقشه به رت چنین ادعایی میدانبین امارات و قطر است. در صو

(. دربارة مرزهای عربستان و عمان نیز تا 22: 1386فر، عربستان تعلق خواهد گرفت )ابراهیمی

کنون هیچ توافقی حاصل نشده است و مرزهای میان این دو کشور هنوز مراحل اولیۀ تعیین حدود 

(. اختالف مرزی دیگر عربستان با کویت است 106: 1372،روی نقشه را طی نکرده است )ولدانی

شود و تازمانی که دو دولت که به تحدید حدود فالت قاره دو کشور در خلیج فارس مربوط می



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

65

 

پذیر نخواهد بود در این زمینه به توافقی نرسند، انعقاد موافقتنامه برای تقسیم فالت قاره امکان

برانگیز در خلیج فارس اختالف کویت و عراق است که اقشه(. دیگر اختالف من33: 1354)ممتاز، 

شناسد و آن را منطقۀ چهارم کشور خود در این ختالف عراق، کشور کویت را به رسمیت نمی

بر کشورهای خاورمیانه اختالفات مرزی در میان سایر کشورهای اسالمی نیز به داند. عالوهمی

ختالفات مرزی مالزی و اندونزی، و نیجریه و کامرون توان به اخورد، که برای نمونه میچشم می

 اشاره کرد.

ولت، های برسازندة دولت، مفهوم جمعیت یا شهروندان است. در واقع د: از دیگر مؤلفهجمعیت

 های خود آننهاد و سازوکاری است که جمعیت یک سرزمین برای تأمین امنیت و سایر مطلوب

گذرد بیانگر این مطلب است که شورهای اسالمی میآورند. اما آنچه در کرا به وجود می

 اند وظایف خود را در قبال تمام شهروندانشان به خوبی انجام دهند وهای اسالمی نتوانستهدولت

ها در برابر شهروندان های جنسیتی، قومی و مذهبی از سوی این دولتهمیشه اختالفات و تبعیض

ت ی اسالمی زنان از حقوق و امکانادر کشورها ها اعمال شده است. برای مثالاین سرزمین

ها به نیمی از اعتنایی دولتدهندة بیمساوی با مردان برخوردار نیستند که این مطلب، نشان

ای شورهجمعیت این کشورهاست. برای نمونه، براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد، هیچ یک از ک

یاسی سمهم مشارکت  ربستان در دو شاخصبرجستۀ اسالمی مانند ایران، ترکیه، مالزی، مصر و ع

های دهد که دولتو اقتصادی زنان در میان صد کشور اول جهان نیستند. این آمار نشان می

 اند. های برابر برای تمام شهروندان چندان موفق نبودهاسالمی در تأمین فرصت

 شود. برای مثالمی های قومی نیز در کشورهای اسالمی به وفور دیدهها و تبعیضهمچنین شکاف

 هاپشتون تسلط از دهند،مى تشکیل را افغانستان جمعیت نصف تقریباً  که مختلف قومى هاىاقلیت

 بر هاپشتون سیاسى سلطۀ و افغان ملیت وجودآوردنبه در هاپشتون سعى .ناراضی هستند کشور بر

 صاحبان آنها. شود اطالق هاپشتون به فقط افغان کلمۀ امروز که است شده باعث قومى هاىاقلیت

کنند مى قلمداد غاصب را آنها دیگران زیرا باشند؛مى طوایف سایر منفور غالباً و حکومت و قدرت

 همخوانى حاکم قوم با نژادى و مذهبى لحاظ از که اقوامى شرایط، این در .(6: 1378)هیمن،

 اجتماعى، هاىشکاف مودارن براساس .گیرندمى قرار مضاعف محرومیت در شیعیان ندارند، مانند

 شیعیان برای دارد، تقاطع حالت اقوام دیگر برای کهدرحالى افغانستان در مذهب و قومیت شکاف

 را گروهىدرون تعارض و شده است انباشته هم روى( شیعیانند اصلى جمعیت که هاهزاره)
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 خاص قوم اسم براى را شیعه عنوان تسنن، اهل عمومى فرهنگ در که جایى تا بخشد،مى شدت

 .(Tapper.1988: 28برند ) مى کار به( هزاره)

عیت کل جم نسبت به عراق قومی کشور مذهبی کوچک هایاقلیت درصد همچنین روند کاهشی

 هیازد از پس. ها بوده استتحت تأثیر تبعیض حاکمان در قبال اقلیت اخیر سدة یک در این کشور

 به عراق میقو مذهبی کوچک هایاقلیت از زیادی بخش عمالً عراق امریکا به حملۀ و سپتامبر

 تن مهاجرت به آن عراقی هایزیرشاخه و ایالقاعده عوامل و بنیادگرایان فراوان تهدیدهای دلیل

 اقلیت سوم ود عبارتی به یا عراقی مسیحی میلیون یک از تا کنون بیش 2003 سال از. اندداده

 .اندکرده ترک را عراق مسیحی،

 دهند،می این کشور را تشکیل جمعیت درصد از بیست حدود کردها نیز با وجود اینکهدر ترکیه 

ران مرتباً از سوی رهب کردی هویت برخوردها از سوی دولت مواجه هستند و با شدیدترین

 هایترک با عنوان از آنها ن کشور بارهاشود و سران سیاسی ایمی انکار سیاسی این کشور

  اند.یاد کرده کوهستان

های انسانی ها و مجتمعمهمترین عنصر دولت و چیزی که دولت را از دیگر گروه حاکمیت:

تراز کند، حاکمیت است. از لحاظ داخلی نباید اقتداری رقیب یا هممشخص و متفاوت می

 یگریدحاکمیت وجود داشته باشد و از لحاظ خارجی، کشور باید از سلطه و آمریت هر دولت 

ها در جهان اسالم مدام بینیم که حاکمیت دولتمل می(. اما در ع5-144: 1386آزاد باشد )عالم، 

ها از برپایی عنوان نمونه باوجود اینکه سالشود، بهها نقض میاز سوی نیروهای داخلی و جنبش

ر تروریستی طالبان دگذرد، اما همچنان گروه نظامیانتخابات و تشکیل دولت اسالمی افغانستان می

د. هایی از خاک افغانستان مانند ایالت قندوز را در تصرف دارفعال است و قسمتاین کشور 

های وسیعی از دو کشور اسالمی سوریه و عراق را به همچنین گروه تروریستی داعش بخش

هلل صاراتصرف خود درآورده است که محدودة آن، چیزی نزدیک به مساحت کشور بریتانیاست. ان

. م 2004 سال که از ستنده زیدی شیعیان از نظامی و سیاسی انیها در یمن نیز جریو حوثی

 با بار شش شیعیان قوقح گرفتن برای اند و تاکنونکرده آغاز با دولت را مسلحانه رویارویی

 تشکیل و نیم پارلمان کردن اعالم منحل با 2014 این گروه در سال .اندجنگیده یمن حکومت

 ند.گرفت دست به کشور این در را قدرت جمهوری،ریاست برای نفره پنج شورای یک
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دهد که حاکمیت به معنای اقتدار تام حکومت در واحد سرزمینی بر های فوق نشان مینمونه

ها، احزاب مسلح، ها، جنبشجمعیت در کشورهای اسالمی ضعیف است. اغلب گروه

برند. حکم زیر سوال میارجی و افراد مذهبی حاکمیت دولت را مداران، کشورهای خسیاست

عنوان مثال بلوچستان در گردد. بهدولت در همۀ سرزمین و بر همۀ شهروندان اعمال نمی

 ترکیه و طلب درافغانستان، طالبان در پاکستان، داعش در عراق و سوریه، کردهای مبارز و جدایی

کزی را مر دار دولتعراق، بنیادگرایان در کشورهای آسیای مرکزی برای خود حکومت دارند و اقت

ا ن فردی رکشت قبول ندارند. یک مفتی یا شیخ در عربستان، افغانستان یا پاکستان فتوای جهاد یا

ا آنها را دهند و دولت تنهه اسم هدایت یا مبارزه اقدامات خودسرانه انجام میدهد؛ گروهی بمی

ست نعی او این عامل ماکند. حاکمیت دولت در کشورهای اسالمی تامه و مطلقه نیست نظاره می

 ه اعتبار سیاسی داشته باشند.بینی و معتمدی کپیشگیری بازیگران قابلدر شکل

ی سیاس واحد یا کشور یک ادارة روش و چگونگی و کشور اداری و سیاسی تشکیالت :حکومت

طرفه هستند. ها در کشورهای اسالمی استبدادی، ناکارآمد و یکاما حکومت .گویندرا حکومت می

های فردی است، اما بر اساس بررسی سال  ها تأمین آزادیبه عنوان مثال یکی از وظایف دولت

رکیه ستان، تموسسۀ لگاتوم هیچ یک از کشورهای اسالمی برجسته مانند مصر، ایران، عربم.  2015

کشور اوّل این شاخص نیستند  و مالزی در زمرة صد

(http://www.prosperity.com/#!/ranking حکومت باید میان بوروکراسی و دموکراسی .)

ند. در های کشورهای اسالمی از انجام چنین رسالتی ناتوان هستتعادل برقرار کند، اما حکومت

ست لی ااین درحابسیاری از کشورهای اسالمی آزادی مطبوعات و افکار عمومی معنایی ندارد، 

یاسی و سمور که دولتی پایدار و باثبات است که فرهنگ سیاسی مردم را رشد دهد و آنان را در ا

های خانوادگی و ها بنگاهتعیین سرنوشت خود شریک کند. در بیشتر کشورهای اسالمی، حکومت

باید ها که رسد. حکومتشاوندی هستند که به افراد ارث میهای سهامی محدود خویشرکت

یل منتخب، چرخشی، پاسخگو و مسئول باشند به نهادهای غارت اموال و منابع عمومی تبد

اند. در جهان اسالم ضعف حکومت دموکراتیک وجود دارد. وجود منابع نفت و گاز و گشته

های روشنفکران، زنان، ها و فعالیتوابستگی به کشورهای غربی باعث شده است اغلب تالش

طور خالصه، در ها ماندگار گردند. بهخواه شکست بخورد و دیکتاتوریزادیجوانان و طبقات آ

 ند. های اساسی دارها باشند، ضعفها که باید نماد اصلی دولتجهان اسالم حکومت
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ین بنابراین چهار شاخص مرز، شهروندان، حکمیت و حکومت در کشورهای اسالمی هنوز تعی

ای هستیم که حتی های شکنندهانستان، یمن شاهد دولتنشده است و امروز در عراق، سوریه، افغ

دة لت نماین، دوتوان برقراری امنیت را ندارند. در نتیجه، تا زمانی که دولتی وجود نداشته باشد

 توان از همگرایی بحث کرد. ملت نباشد و بر سرزمین اقتدار کامل نداشته باشد نمی

 جهان اسالم ضعیت تکنیک دیپلماسی و همکاری در همگراییو-2

تر مترادف شود و در مفهوم گستردهها اطالق میدیپلماسی در مفهوم گسترده به روابط میان دولت

ست، گردد و چون منظور و هدف از دیپلماسی در نهایت نیل به یک سازش ابا مذاکره تلقی می

جای به خطر افکندن منافع و امنیت ملی، الملل است که بهسازی در سیاست بیندیپلماسی فن هم

جی (. امروزه دیپلماتیک صفتی است که به روابط خار169: 1366افزاید. )آشوری، بر آن می

( در مجموع، سیاست 4: 1371شود. )صدر، دولت و دیپلماسی به نحوة مدیریت آن گفته می

ر لت دخارجی با ابعاد جانبی خود تحت عنوان کلیتی واحد، نمود عینی اهداف اساسی یک دو

یاست تحقق همان س آن است و دیپلماسی در برگیرندة ابزار و طرق مربوط بهالمللی روابط بین

 خارجی است. 

اند. یعنی روشی که در روابط سازی نیز تعریف کردهدیپلماسی را هنر تفاهم و فن سازش و هم

منظور همسو کردن متقابل آنها برای دستیابی به اهداف امنیتی، اقتصادی و... به کار ها بهبین دولت

شود چیزی غیر از های اسالمی پیگیری میشود. اما آنچه در سیاست خارجی دولتگرفته می

تعریف فوق است. برای مثال یکی از اولین اهداف سیاست خارجی کشورها تأمین امنیت است و 

اند. اگرچه در برخی موارد تقریباً تمام کشورهای مسلمان همواره با مشکالت امنیتی مواجه بوده

امنیتی کشورهای اسالمی در مسائل داخلی آنها ریشه دارد، اما بخش درخورتوجهی از مشکالت 

های اسالمی مشکل امنیت در جهان اسالم با استفاده از یک دیپلماسی فعال و همگرایی دولت

ویژه در خاورمیانه و آفریقا همچنان با مشکل حال، کشورهای اسالمی بهشدنی است. بااینحل

وهفت کشور عضو سازمان همکاری اسالمی که از پنجاهست به گریبانند. درحالیبرقراری امنیت د

خود  1980زبان هستند، خدام، وزیر خارجۀ اسبق سوریه در نطق سال ودو کشور عرببیست

توانیم دو کشور را پیدا اظهار تأسف کرد که اگر ما به نقشۀ کشورهای عربی بنگریم به سختی می

های (. این اختالف69: 1370با یکدیگر نباشند )درایسل و بلیک، کنیم که در حال منازعه
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دیپلماتیک با همین ترکیب در کشورهای آفریقایی مسلمان و کشورهای غیرعرب آسیایی مانند 

 ایران، پاکستان، افغانستان، ترکیه و... نیز وجود دارد. 

ه کنند کی تعریف میدر بیشتر موارد، کشورهای اسالمی اهداف سیاست خارجی خود را به نحو

 های دیپلماتیک آنها پایدارتوانند با یکدیگر روابط دیپلماتیک داشته باشند یا همکارییا نمی

 المینیست. در واقع یکی از عوامل مهم شکست همگرایی، تضاد منافع در میان کشورهای اس

طور شود. بهیهای دیپلماتیک ماست که موجب ایجاد نوسان در روابط کشورها و تزلزل همکاری

 آلودیتنش روابط اورمیانهخ کشورهای تمام با تقریباً  خود، پیمانانهم مداوم تغییر با مثال عربستان

مصر در  وعربستان  .نبوده است این عربستان استراتژیک متحد همیشه برای کشوری هیچ و داشته

جنگ  کردند، اما در ای برای مقابله با هاشمیان مصر در مقابل عراق و اردن متحد عملبرهه

گرفتند. همچنین مصر و سوریه در دهۀ پنجاه داخلی یمن در دهۀ شصت در مقابل هم قرار 

 نگامهمیالدی تا مرحلۀ وحدت در قالب جمهوری متحد عربی پیش رفتند، اما در دهۀ شصت و 

ش م. یعنی پی1958گیری حزب بعث سوریه درگیر رقابت شدیدی شدند. ایران و عراق تا قدرت

 دهۀ شصت ا دراز سرنگونی نظام سلطنت در عراق در کنار هم بودند و وارد پیمان بغداد شدند، ام

مام های حادی شدند. همچنین سوریه و عراق در تو با روی کار آمدن حزب بعث گرفتار رقابت

د و بوردوران حکومت حافظ اسد و صدام حسین با یکدیگر در رقابت و تنش بودند و از همین 

ران سالۀ عراق علیه ایران، سوریه برخالف دیگر کشورهای عربی منطقه با ایر جنگ هشتکه د

از  های تروریستی در بخش وسیعیهمکاری کرد. در حال حاضر نیز باوجود اینکه فعالیت گروه

ناپذیر و آشکاری های اقتصادی و فرهنگی جبرانهای اسالمی، خطرات امنیتی و آسیبسرزمین

یک  جرایاسلمان و حتی غیرمسلمان در پی دارد، کشورهای اسالمی از اتخاذ و برای کشورهای م

های برخی ها ناتوانند. شکست تالشدیپلماسی قوی و هوشمندانه به منظور مقابله با این گروه

وریستی ای در مقابله با گروه ترکشورها از جمله عربستان برای ایجاد یک ائتالف جامع منطقه

 منیتار مدعای ضعف دیپلماسی کشورهای اسالمی و ناتوانی در برقراری داعش شاهد دیگری ب

 دسته جمعی است.

ای کشورهای اسالمی و نوسان در روابط کشورها بین دوستی و دشمنی تغییر مداوم متحدان منطقه

دهد کشورهای اسالمی تعریف جامع و بلندمدتی از مفهوم منافع ملی خود ندارند. این نشان می

های سیاسی کشورهای اسالمی ریشه دارد و زیادی در تغییر و تحول مداوم نظام مطلب تاحد
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بیانگر ضعف تکنیک دولت است که پیش از این به آن اشاره شد. همچنین نوسان گسترده در 

روابط دیپلماتیک کشورهای اسالمی که یکی از عوامل ناپایداری اتحادها و شکست روند 

رود، هم بیانگر تضاد منافع کشورهای اسالمی و هم ر میهمگرایی کشورهای اسالمی به شما

افزایی و سایر دستاوردهای ناشی از همگرایی است. از آنجا ها از همبیانگر عدم درک این دولت

کنند، مدام در طور مشترک و همسو تعریف نمیکه کشورهای اسالمی منافع ملی خود را به

های مؤثر اسالمی هم توان ون هیچ یک از قدرتبرند و چوضعیت رقابت با یکدیگر به سر می

ها پایدار هستند. افزایش و تقویت مداوم بنیۀ نظامی و غلبه بر دیگران را ندارد، این رقابت

های کالن تسلیحاتی به خوبی بیانگر رقابت شدید کشورهای اسالمی و ناتوانی آنها در ایجاد هزینه

فت که نوعی رقابت منفی بین کشورهای عضو جهان توان گطور کلی میدیپلماسی فعال است. به

اسالم پدید آمده که منطق معادالت قدرت در این حوزه را به بازی با حاصل جمع صفر نزدیک 

 (.432: 1384کرده است )افتخاری، 

گیری یک دیپلماسی فعال میان کشورهای اسالمی بر اینها مسئلۀ دیگری که  مانع از شکلعالوه

کردن داعیۀ رهبری جهان اسالم از سوی منفی بر روند همگرایی دارد، مطرح شود و تأثیریمی

تمام کشورهای اسالمی برجسته از جمله ترکیه، عربستان، ایران و مصر است. برای مثال، ترکیه 

های صلیبی، سدی در برابر نفوذ مسیحیت در جهان اسالم و وارث امپراتوری خود را فاتح جنگ

براین گسترش زبان ترکی از آسیای صغیر تا چین را امتیاز دیگر خود عالوه داند.بزرگ عثمانی می

کند. این داند و خود را پلی میان غرب و جهان اسالم تلقی میبرای رهبری جهان اسالم می

های داود کارآمدن حزب عدالت و توسعه و پیگیری سیاستهای اخیر و با رویرویکرد در سال

طرفی عربستان سعودی نیز خود را مهد دنیای اسالم و نخستین و اغلو تشدید شده است. از 

داند و همواره برای ایفای نقش رهبری در جهان اسالم تمام ترین موطن دین اسالم میمهم

بندد. ایران نیز نقش عظیم و تأثیرگذاری برای خود در امکانات مالی و نفتی خود را به کار می

القرای جهان اسالم که در اواخر دهۀ شصت ش. مطرح شد و تمدن اسالمی قائل است. نظریۀ ام

شود عنوان یکی از نظریات اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران پیگیری میهمچنان به

نیز بر همین نقش داللت دارد. کشورهای عراق در دورة صدام، مصر در دوره ناصر و سادات، 

کردند، اما در حال حاضر و جهان اسالم قلمداد میلیبی در دورة قدافی و مالزی نیز خود را مرکز 

داران اصلی مرکزیت جهان اسالم سه کشور ترکیه، عربستان و های عربی منطقه، داعیهپس انقالب
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ساز رقابت و درنتیجه ضعف روابط دیپلماتیک آنها با ایران هستند که همین داعیۀ رهبری، زمینه

 شود.یکدیگر می

 همگرایی جهان اسالم: ائتالف دروضعیت تکنیک اتحاد و -3

گسترده با  طورکشورها برای حفظ منافع جمعی به، که در آن بدانیموضعیتی را همگرایی اگر 

 هائتالفتعامالت و ا، هرچه وضعیتدر این  برسند،نوعی وحدت  تا بهند کنیکدیگر همکاری می

یی همگراو... بیشتر باشد،  تجارتبانکداری، ونقل، توریسم، حمل گوناگون از جمله هایدر زمینه

 ،های همکاریزمینه ۀجانبگسترش همه محصول. بنابراین همگرایی تر و پایدارتر استقوی

ها در میان کشورهای اسالمی چنین . اما وضعیت همکاریائتالف و اتحاد میان کشورهاست

با  آنها بین تجاری روابط و اسالمی کشورهای تجاری و اقتصادی ساختار به نگاهی نیست.

 صددر چیزی حدود ده یکدیگر با اسالمی کشورهای تجارت سهم که دهدمی نشان یکدیگر

 کشورهای اقتصادی روابط است و بخش عمدة جهانی بازارهای به کشورها این کل صادرات

یجاد ا ةعوامل بازدارند این موضوع یکی از .است غیراسالمی کشورهای با قدرتمند اسالمی

  .است اسالمیکشورهای  اقتصادی قوی و کارا میانهای ائتالف

های اقتصادی در میان کشورهای اسالمی نبود یکی دیگر از علل شکل نگرفتن ائتالف

های خلیج فارس های اقتصادی مناسب در این کشورهاست. برای نمونه بانکزیرساخت

نکردن برخی از های سوختۀ ناشی از کالهبرداری یا عملهای طوالنی با مسائل طلبمدت

اند و در این رو بودههای حاکم به تعهدات وام خود روبهگیرندگان از جمله اعضای خانوادهوام

های خلیج فارس دارای نشینکرده است. هر یک از شیخها دردسر ایجاد میشرایط شفافیت وام

معموالً از بانک ملی خاص خود است که دولت محلی مالک آن است و اغلب با مشتریان خود که 

( این موضوع نشانۀ 138: 1380های حاکم هستند روابط بسیار نزدیکی دارد. )ویلسون، خانواده

های های بخشهاست که مانع از اعتمادسازی و ائتالف و همکاریضریب خطر باالی این بانک

و  هاشود. در مقابل، پایین بودن ضریب خطر بانکدولتی و خصوصی این کشورها با یکدیگر می

های خصوصی و حتی داران و بنگاهساز تمایل سرمایهمؤسسات مالی اروپایی و امریکایی زمینه

شود. های خود در خارج از جهان اسالم میهای کشورهای اسالمی به نگهداری سرمایهدولت

ها و ونقل، کمبود اطالعات کافی دربارة توانمندیهای ارتباطی و سیستم حملفقدان زیرساخت

های آماری کارآمد جهت سنجش وضعیت موجود و نیز ای یکدیگر و فقدان ابزارها و نظامنیازه
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های گوناگون با ارزیابی اثربخشی اقدامات از عوامل عدم تعامل کشورهای اسالمی در زمینه

ریزان و مسئوالن کشورهای اسالمی از امکانات یکدیگر در یکدیگر است. بسیاری از برنامه

شک آشنایی مدیران ی، فنی، تجاری و خدماتی آگاهی کافی ندارند. بیهای کشاورززمینه

های یکدیگر انگیزة ایجاد ها و ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی کشورهای مسلمان با ویژگیبخش

کند و توسعۀ مناسبات اقتصادی را به دنبال خواهد همکاری متقابل را در میان آنان تقویت می

 داشت.

ن های مشترک در میارها و ایدهادی که در باال به آن اشاره شد، نبود هنجابر عوامل اقتص عالوه

ها و اتحادهای نگرفتن ائتالفکشورهای اسالمی نیز یکی از عوامل زیربنایی و مهم شکل

های سیاسی و فرهنگی میان این کشورهاست. هنجارهای مشترک یکی از ویژه ائتالفگوناگون، به

ند. گیری و توسعۀ هویت جمعی کشورها هستا و نیز راهی برای شکلهعوامل تنظیم رفتار دولت

شوند و کشورها را گرد هم در واقع این هنجارها هستند که باعث توسعۀ هویت جمعی می

عنوان به ست.( اما در کشورهای اسالمی وضع به گونۀ دیگری اAcharya, 2002: 4آورند )می

بخش و سیاست صدور های آزادیها و جنبشنهضتمثال هنجارهای ضدامپریالیستی، حمایت از 

شود با هنجارهای بخش وسیعی از های ایران دنبال میگذاریانقالب که عمیقاً در سیاست

 ای دارند در تقابل کامل قرار دارد.های سلطنتی مورورثی و قبیلهکشورهای اسالمی که رژیم

 ضعیت تکنیک نهادگرایی در همگرایی جهان اسالم:و-4

ای است که از گیری همگرایی از طریق همگرایی به منظور تأسیس نهاد منطقهلۀ آخر شکلمرح

ادیۀ ها یکسان پیرامون موضوعات گرفته شود. بهترین نمونه این سازمان، اتحطریق آن سیاست

گی دارد. های مشترک امنیتی، اقتصادی و فرهناروپا است که پارلمان، بانک، واحد پولی و سیاست

های یرآمدر کشورهای اسالمی سازمان همکاری اسالمی وجود دارد اما اختالفات و ناکاهرچند د

اخته سگیری نهادهای موازی، سازمان را به کنفرانسی نمادین تبدیل این سازمان به خصوص شکل

مکاری ان هاست. برخی از نهادها جهت همگرایی در جهان اسالم عبارتند از اتحادیه عرب، سازم

یر ز، شورای همکاری خلیج فارس و در نهایت سازمان همکاری اسالمی که در اقتصادی اکو

 گردند.تحلیل می

اسالمی -م. بین کشورهای عربی1945المللی است که در سال اتحادیۀ عرب نخستین سازمان بین

ودو عضو دارد. مهمترین اهداف اتحادیۀ عرب، جلوگیری از تشکیل تأسیس شد و اکنون بیست
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دی در فلسطین، تحکیم روابط بین کشورهای عضو، حفظ استقالل و حاکمیت آنها یک دولت یهو

 و گسترش همکاری میان اعضا بود.

ساز توان گفت اتحادیۀ عرب در طول چند دهه فعالیت خود بیشتر از آنکه زمینهدر یک کالم می

از جهان عنوان بخشی ای بر واگرایی و شکاف میان کشورهای عرب بههمگرایی باشد، نشانه

دهد که بر سر راه وحدت در جهان خوبی نشان میای بهاسالم بوده است. این اتحادیۀ منطقه

های بنیادینی وجود دارد و برای اینکه اتحادیه به الگویی نظیر اتحادیۀ اسالم چه موانع و چالش

دیه در سایۀ عنوان مثال، این اتحااروپا نزدیک شود مقدمات و عواملی زیادی باید حاصل شود. به

گرایانه ناسیونالیستی پس از فروپاشی عثمانی به وجود آمد و در نتیجه، از شور و احساسات عرب

المللی برای رسیدن به همگرایی و که هر نهاد بینهمان ابتدا شعارزدگی بر آن حاکم بود. درحالی

ماهنگی میان های عضو و ایجاد هتحقق اهداف خود نیازمند تفکر منطقی و استراتژیک دولت

مختلف اعضاست. میان کارکرد اتحادیۀ عرب با کارکردهای ملی و خُرد ها و منافع ایدئولوژی

دادن حاکمیت های عربی نوعی دوگانگی وجود دارد. رهبران عرب به دلیل ترس ازدستدولت

اند قدرت و استقالل خود را حفظ کنند، لذا نخبگان حاکم در جهان خود همواره ترجیح داده

 Galalکنند )هایشان از پروژة همگرایی کمتر حمایت میمنظور حفظ نفوذ خود در دولتاسالم به

and Hoekman, 2009: 28 از همین روی، حس رقابت میان آنها بیشتر از حس همگرایی .)

است. این درحالی است که هم در همگرایی سیاسی و هم در همگرایی اقتصادی رهبران سیاسی 

نهادهای ضروری برای تقویت و حمایت از همگرایی تمایل نشان دهند. همچنین باید به ایجاد 

ای برخوردار شوند، ضروری است که آنها قبول کنند تعدادی از کشورها از نقش رهبری منطقه

(. اما همواره Ibid: 29ها و قواعد بازی را هماهنگ کند )تواند سیاستای میزیرا رهبری منطقه

رگذار عضو اتحادیۀ عرب مانند عربستان و مصر رقابت آشکاری بر سر در میان کشورهای اث

 اند.نحوی که هر یک در پی حذف دیگری بودهرهبری این اتحادیه وجود داشته است، به

الملل از جمله دیگر عواملی است العمل یکسان در برابر حوادث محیط بیناتخاذ عملکرد و عکس

ای است، اما کشورهای عضو اتحادیۀ ک اتحادیۀ منطقهکه نشانۀ وجود همکاری میان اعضای ی

ای ناتوانند. برای نمونه در بحث المللی و منطقهعرب از اتخاذ سیاست یکسان در برابر مسائل بین

هایی که بر اعمال جدی تحریم اقتصادی اسرائیل کشورهای عرب به سه دسته تقسیم شدند: دولت

ر دورة صدام، سوریه پیش از جنگ داخلی و لیبی پیش از ها تأکید داشتند، مانند عراق دتحریم
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ها نداشتند، مانند کشورهای خلیج فارس، انقالب. گروه دوم تمایل و اعتقاد چندانی به تحریم

ها مخالف مراکش، الجزایر و تونس پیش از انقالب. گروه سوم کشورهایی که از بنیان با تحریم

کردند مانند مصر در دورة سادات و شرکت نمی بودند و در جلسات اتحادیه در این خصوص

اکنون نیز کویت، مصر، عربستان و امارات تحریم اقتصادی علیه مبارک، اردن و موریتانی. هم

دهد (. این مطلب نشان می254: 1384پیشه، اند )زراعتطور مستقیم لغو کردهاسرائیل را به

اند و هنوز منافع ی و ملزومات آن نرسیدهکشورهای عرب هنوز به درک درستی از مقولۀ همگرای

 کنند.ملی خود را در چارچوب فرهنگ خودیاری تعریف می

های نبود همگرایی ناتوانی کشورهای عرب در حل مسائل کشورهای عضو یکی دیگر از شاخص

 عضا،امیان اعضای اتحادیه عرب است. چراکه درصورت وجود روحیۀ همگرایی و همکاری میان 

طور مثال جنگ داخلی شود. بهحل برای مشکالت اعضا برخوردار میز قدرت ارائۀ راهاتحادیه ا

ودان ارفور سم. که عمالً صحنۀ درگیری عربستان و مصر بود؛ مسئلۀ لبنان؛ بحران د1962یمن در 

رب از یۀ عو مشکل آوارگی فلسطینیان و جنگ آنها با اسرائیل از جمله مشکالتی است که اتحاد

های السگاه موفق به حل کامل آنها نشده است. در یل با آن مواجه بوده است و هیچابتدای تشک

ان درت و پایهای درگیر در این کشور برای تقسیم قاخیر نیز مسئلۀ سوریه، ایجاد توافق میان گروه

یاد کشمکش، مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور و بخشی از خاک عراق و حجم ز

وان نات از جمله مسائل مهم جهان عرب است که اتحادیۀ عرب تاکنون از حل آن آوارگان سوری

 بوده است.

« شورای همکاری خلیج فارس»یکی دیگر از نهادهای مهم در میان بخشی از کشورهای اسالمی، 

م. تشکیل شد. اما برخالف نام این سازمان، از مجموع تمام کشورهای 1981است که در سال 

تنها شش کشور در این سازمان عضو هستند و دو مورد از مهمترین  حاشیۀ خلیج فارس

ای عضویت ندارند که این کشورهای حوزة خلیج فارس، یعنی ایران و عراق در این سازمان منطقه

موضوع، مانعی جدی بر سر تحقق اهداف اولیۀ این سازمان است. زیرا بیش از نیمی از سواحل 

ترین نقاط استراتژیک خلیج فارس از جمله این کشور حساس خلیج فارس به ایران تعلق دارد و

تنگۀ هرمز را در اختیار دارد که تنها راه ورود و خروج خلیج فارس است. در نتیجه، کنارگذاشتن 

های ایران برای توسعۀ کشورهای عضو رفتن ظرفیتای موجب ازبینایران از این سازمان منطقه

ای ایجاد همگرایی و رفع های منطقهایجاد سازمان که هدف ازشود. همچنین درحالیمی
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های این کشور برای تحقق بر اینکه پتانسیلهاست، حذف عراق از شورای همکاری عالوهتنش

اهداف مشترک را ضایع کرد، مانع از رفع اختالفات این کشور با کشورهای عضو شد که نتایج 

 ت.ناگواری از جمله حملۀ عراق به کویت را در پی داش

. در است همواره یکی از علل اصلی تشکیل این شورا مسئلۀ امنیت در میان کشورهای عضو بوده

ان( واقع هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به دلیل وسعت اندک )غیر از عربست

ای ای و فرامنطقهو جمعیت محدود و ثروت سرشار، خود را در معرض تهدیدهای منطقه

( اما شورا در تحقق 122: 1389راهکاری برای حفظ امنیت خود بودند )امامی، دیدند و در پی می

ت های کالن کشورهای خلیج فارس برای خرید تجهیزااین هدف نیز ناتوان بوده است. هزینه

منیتشان ین انظامی شاهدی بر این مدعاست که بازهم نتوانسته موجب استقالل این کشورها در تأم

طور مستقل جریان حملۀ عراق به کویت کشورهای عضو شورا نتوانستند بهبشود. برای نمونه، در 

منیت فظ احاز این کشور حمایت کنند و با درخواست کمک از امریکا و متحدانش نشان دادند در 

نگلستان اها نظامی اعضای مختلف شورا با امریکا، و ثبات خودکفا نیستند. همچنین امضای پیمان

یز عیت بخشیدن به حضور این کشورها در خلیج فارس شده است، نو فرانسه که موجب مشرو

 شاهد دیگری بر این مدعاست.

شماری از تحلیلگران سیاسی امور خلیج فارس، بر این باورند که ایدة تشکیل شورای همکاری 

خلیج فارس ابتدا پس از انقالب اسالمی ایران و به دلیل ترس از صدور انقالب مطرح شد 

(، اما به این دلیل که هر دو کشور عراق و عربستان مدعی زعامت و رهبری 1383زین، )فرج

اعضای این شورا بودند، تشکیل آن در عمل متوقف شد. پس از حملۀ عراق به ایران و آغاز جنگ 

نشینان از میان سه قدرت برتر خلیج فارس سلطۀ زمینه برای رهبری عربستان فراهم شد و شیخ

با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس عمالً دو قدرت دیگر منطقه  عربستان را پذیرفتند و

)عراق و ایران( را که هر دو دارای افکار رادیکال بودند از ترتیبات نظام امنیتی خلیج فارس کنار 

(. اما نقش پررنگ عربستان در این سازمان نتوانست به اختالفات 126: 1379زاده، گذاشتند )سیف

طور مثال این نهاد در حل سر مسائل مرزی و سرزمینی پایان دهد. بهاین کشور با اعضا بر 

اختالف مرزی عربستان با امارات و عمان بر سر واحۀ بوریمی، اختالف این کشور با قطر بر سر 

( و عمان ناتوان 91: 1366وسه مایلی جنوب شرقی این کشور )آشتی، مالکیت سواحلی بیست

تدا یکپارچگی اقتصادی و حتی رسیدن به پول مشترک را هدف بود. لذا شورای همکاری که در اب
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کار بدل عمدة خود عنوان کرده بود، در یک استحالۀ کلی به یک شورای نظامی سیاسی محافظه

های حاکم این کشورها را تحت لوای حفظ امنیت شد که سعی دارد ایجاد امنیت برای خاندان

 (.8: 1389منطقه جامۀ عمل بپوشاند )امامی،

 ای کشورهای اسالمی در آسیا است که مثالی دیگرهای منطقهسازمان اکو نیز یکی دیگر از سازمان

نظران نابرابری سطح توسعۀ دهد. صاحبنیافتن همگرایی در این جوامع را نشان میاز تحقق

ا را از اعض اقتصادی، نابرابری سطح تکنولوژی، موقعیت ژئوپلتیک متفاوت و مکمل نبودن اقتصاد

شم چدانند. اما آنچه در شکست این سازمان بیش از همه به جمله موانع همگرایی در اکو می

ای بودن سازمان اکو، کشورهای عضو آن خود را به یک منطفۀ آید این است که با وجود منطقهمی

تر این است که بیشتر کشورهای عضو براین عامل مهمدانند. عالوهخاص جغرافیایی متعلق نمی

ها گرایش دارند. برای های رقیب عضویت دارند یا به عضویت در این سازمانیا در سازماناکو 

باطات ارت نمونه ترکیه که یکی از سه کشور اصلی بنیانگذار و عضو اکو است، بیش از آنکه به

تظار ت انآسیایی خود اهمیت بدهد در پی پیوستن به اتحادیۀ اروپاست. پذیرش ترکیه در فهرس

 ر اساس ازتوجهی این کشور به اکو را تشدید کرده است. پاکستان نیز داتحادیۀ اروپا کمورود به 

بین  قارة هند متمایل است. در این میان تنهانظر جغرافیایی و فرهنگی بیشتر به حوزة شبه

یران ادنی کشورهای ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که بیشتر در حوزة تم

(. اما 262-257: 1379شود )کوالیی، از نظر جغرافیایی و فرهنگی پیوستاری دیده می اندبوده

اند هبخشی از این کشورها به همراه روسیه و چین سازمان همکاری شانگهای را تأسیس کرد

د شورای (. همچنین تمایل آذربایجان به عضویت در نهادهای اروپایی مانن26: 1385)واعظی، 

زمان ر ساوپا نیز نمایانگر نگرش ضعیف این کشور به اکو است. در واقع دهمکاری و امنیت ار

د های اسالمی به آن اشاره کردیم، وجوبر دیگر عوامل واگرایی که در بحث سایر سازماناکو عالوه

وجب های غیراسالمی رقیب برای همکاری و تمایل اعضا به آنها عامل دیگری است که مسازمان

 اهداف این سازمان شده است.  شکست همگرایی و تحقق

ترین نهادی سازمان همکاری اسالمی که در گذشته، سازمان کنفرانس اسالمی نام داشت، اصلی

ای است المللیاست که وظیفۀ همگرایی کشورهای اسالمی را برعهده دارد، زیرا تنها سازمان بین

. همچنین این سازمان با (41: 1382که تمام کشورهای اسالمی در آن عضو هستند )عبداللهی، 

المللی پس از سازمان ملل متحد است. سازمان همکاری ترین سازمان بینوهفت عضو، بزرگپنجاه
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اسالمی از کشورهایی با تجربۀ تاریخی، سیاسی و فرهنگی متفاوت تشکیل شده است که دین 

وزی مسجد سمشترک تنها عامل پیونددهندة آنهاست. اگرچه این سازمان در واکنش به آتش

م. تأسیس شد و یکی از اهداف آن دفاع از مسئلۀ اشغال فلسطین بود، 1969االقصی در سال 

های کشورهای اسالمی و حمایت از منافع جهان اسالم دهی به تالشهدف کلی خود را جهت

ای همچون سوریه، سودان، طورکه از وضعیت کشورهای اسالمیتعریف کرده است. اما همان

های اسالمی و حتی بیشتر از ، عراق و... پیداست این سازمان نیز نظیر دیگر سازمانفلسطین، یمن

آنها در دستیابی به اهدافش ناتوان بوده است. در بررسی علل شکست همگرایی در سازمان 

ای که کمابیش در سایر نهادهای اسالمی هم به سازمانیبر عوامل برونهمکاری اسالمی عالوه

 ل درون سازمانی نیز قابل طرح هستند.خورند، علچشم می

مؤثر در شکست سازمان همکاری اسالمی در دستیابی به اهدافش،  سازمانیدر بررسی موانع برون

طورکه در بررسی توان به سه دسته موانع کلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد. همانمی

کشورهای اسالمی با یکدیگر از  دیگر نهادهای اسالمی نیز گفته شد، اختالفات سیاسی و حاکمیتی

طور کلی هرچه سازگاری سیاسی کشورهای عضو یک ترین موانع ایجاد همگرایی هستند. بهمهم

رود، اما در میان کشورهای عضو سازمان بیشتر باشد، روند همگرایی و همکاری بهتر پیش می

های دینی و های سیاسی از پادشاهی تا جمهوریسازمان همکاری اسالمی طیف وسیعی از نظام

های خاص خودشان تصمیم گرفته و در برابر شود که هرکدام براساس ارزشمی الئیک مشاهده

کنند. همچنین گستردگی این کشورها در چهار قارة بزرگ گیری میالمللی موضعمسائل بین

بر موارد فوق، وابستگی برخی از ای را از بین برده است. عالوهجهان، عوامل همگراکنندة منطقه

شود. ای قدرت جهانی نیز یکی دیگر از عواملی است که مانع همگرایی میهاین کشورها به بلوک

در زمینۀ وابستگی، دو گرایش عمده در میان اعضای سازمان همکاری اسالمی وجود دارد: یکی 

های خلیج نشیندار امریکا که کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، مصر و شیخگرایش طرف

دیگری گرایش هوادار روسیه که شامل سوریه، لیبی و الجزایر گیرند و فارس در رأس آن قرار می

برد و هم در موارد بسیاری رأی این کشورها را از بین میها هم استقاللشود. این گرایشمی

کنندة اهداف سازمان است. در واقع وابستگی یا در بعضی موارد تمایل این کشورها به نقض

های ام سازمان تابعی از همکاری یا رقابت بین کشورهای جهانی باعث شده است که انسجقدرت
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کارگیری توان سازمان شود که بهثباتی در سازمان منتهی میعضو باشد و درنهایت به نوعی بی

 دهد.برای حفظ مصالح عمومی مسلمانان را کاهش می

ی های اقتصادهمچنین نفوذ برخی کشورهای قدرتمند اسالمی بر سایر کشورها به دلیل کمک

ی شود که تصمیمات و آرای بسیاری از کشورهای فقیر و متوسط تحت تأثیر نظر و رأسبب می

طور کشورهای قدرتمند قرار گیرد. مثالً عربستان سعودی در اجالس ششم سران سازمان به

ر بتردید چنین اقدامی یکجانبه بدهی تمام اعضای افریقایی سازمان به خود را بخشید. بی

: 1383برد )شوشتری، رأی آنها را از بین میگذارد و استقاللآن کشورها تأثیر میهای گیریموضع

160 .) 

و  در زمینۀ موانع اقتصادی پیش روی سازمان نیز باید گفت ضعف اقتصادی کشورهای عضو

المللی های بیناقتصادی سازمان در مقایسه با دیگر سازمان ضعیف بودن سازوکارهای همکاری

ورهای ترین موضوعات قابل طرح هستند. مشکالت اقتصادی کشۀ اروپا از جمله مهممانند اتحادی

ند و طور آگاهانه یا ناآگاهانه به کشورهای ثروتماسالمی موجب شده است که این کشورها به

های همگرایی اقتصادی ها بخشی از ظرفیتالمللی وابسته شوند و این وابستگینهادهای پولی بین

می به اسال المی را از بین برده است. باآنکه بخش وسیعی از نیازهای کشورهایدر میان دول اس

ن به اند با اولویت دادشدنی است، اما آنها هنوز نتواستهوسیلۀ مبادله بین خود این کشورها تأمین

ز نکته نی این مبادالت میان خود، از وابستگی و واردات از کشورهای غیراسالمی بکاهند. توجه به

ی و است که با عنایت به عضویت بعضی از کشورهای اسالمی در سازمان تجارت جهان ضروری

تر در چارچوب مبادالت این کشورها با کشورهای صنعتی، های پایینبرداری نسبی از تعرفهبهره

های ترجیحی مستلزم های خصوصی کشورهای اسالمی و همچنین ایجاد تعرفههمکاری بخش

های نسبی در تجارت با کشورهای ها و مزیتها و ایجاد فرصتتعرفه تجدیدنظر در ساختار این

 (. 678: 1376اسالمی است )ظریف، 

های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو سازمان که بر همکاری منظم باوجود ناهمگونی سیستم

آنها در برابر مشکالت اقتصادی و گرفتن مواضع یکسان در برابر رخدادهای سیاسی جهان تأثیر 

ساز روش عنوان یک بستر فرهنگی قوی بتواند زمینهرفت دین اسالم بهگذارد، انتظار میمنفی می

عملی یکسان و همگرایی کشورهای عضو باشد، اما چند دهه فعالیت سازمان همکاری اسالمی به 

تنها نتوانست نقطۀ پایانی بر مجادالت در جهان خوبی نشان داده است که اشتراک دینی اعضا نه
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اسالم باشد، بلکه خود به یکی از مجاری انعکاس این مجادالت به انحای مختلف تبدیل شده 

ها و (. هرچند کشورهای اسالمی در اصل اسالم مشترک هستند، بینش721: 1376است )احمدی، 

های فکری هر نوع وحدت تواند زمینههای متفاوتی از اسالم دارند که این امر همواره میبرداشت

که برخی تحلیلگران بر این باورند که بخش درخورتوجهی از به تعویق بیندازد. چنان عمل را

عنوان دو کشور قدرتمند اسالمی ناشی از تفسیر متفاوت این دو اختالفات ایران و عربستان، به

 (.396-398: 1392کشور از دین اسالم است )احمد،

ی تحقق اهداف سازمان همکاری اسالمای را که مانع سازمانیاما اگر بخواهیم موانع درون

ان شوند، بررسی کنیم نخست باید به موضوع نبودِ ضمانت اجرایی برای مصوبات این سازممی

ساسنامه اگونه ماده یا شرط و شروطی برای مجازات کشورهایی که مفاد اشاره کنیم. در واقع هیچ

 ن همکاری اسالمی تاکنون(. سازما23: 1376السید سلیم، کنند، وجود ندارد )را نقض می

های مختلف مندرج در دستور کارش تصویب کرده، اما در عمل های زیادی را در زمینهقطعنامه

نبال ها ناموفق بوده است و معموالً اعضا مواضع ملی خود را با تعصب دبیشتر این قطعنامه

مواضع مشترک دربارة  عنوان مثال سازمان همکاری اسالمی ابتدا محملی برای اتخاذاند. بهکرده

ان مانند (. این سازم719: 1376موضوع فلسطین بود، اما در عمل کاری از پیش نبرد )احمدی، 

ا اجرا رهای صادرشده سازمان ملل متحد ابزاری چون شورای امنیت در اختیار ندارد که قطعنامه

 ساسسطوح اح کند. لزوم تشکیل بازویی اجرایی برای سازمان از سوی کشورهای عضو در همۀ

دفاع رحمانۀ مسلمانان بیشود. برای نمونه در پی بروز بحران بوسنی هرزه گوین و کشتار بیمی

 الزیاین جمهوری، سازمان همکاری اسالمی با هدف حمایت از این مسلمانان به پیشنهاد م

های درصدد تشکیل نیروی دفاعی مشترک برای حفظ صلح برآمد. این تصمیم از ارادة دولت

توانست در حیطۀ تجدید کرد و میدریغ از مسلمانان جهان حکایت میاسالمی برای حمایت بی

 ( اما چنین نشد.674: 1376ساختار این سازمان قرار گیرد )ظریف، 

یکی دیگر از مشکالت داخلی سازمان، نامعیّن بودن معیارهای عضویت در آن است. این موضوع 

ورهای غیرمسلمانِ دارای اقلیت مسلمان، در سازمان براینکه موجب عضویت برخی کشعالوه

شده، مشکالت دیگری نیز در پی داشته است. برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 

کنند و یا برخی دیگر حق عضویت خود را های سران سازمان شرکت نمیدر اکثر اجالس

اند )السید سلیم، السهم مواجه کردهپذیرند و سازمان را با مشکالت ناشی از عدم پرداخت حقنمی
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(. مسئلۀ عضویت یکی از مشکالت قانونی است و سازمان هنوز تعریف جامع و 158: 1376

مانعی از مفهوم کشور مسلمان یا نامسلمان ارائه نداده و این مسئله باعث بروز برخوردهای 

برای نمونه درخواست هند  برد.طرفی و نفوذ سازمان را زیر سؤال میای شده است که بیدوگانه

برای عضویت در سازمان همکاری اسالمی، تنها به دلیل مخالفت پاکستان با این مسئله رد شده 

 (.167: 1383است )شوشتری، 

 ن سازمانف ایدولتی بودن سازمان همکاری اسالمی نیز از عوامل تأثیرگذار بر تحقق نیافتن اهدا

رغبتی یبهای اقتدارگرا دارند که این مسئله موجب است. بسیاری از کشورهای اسالمی حکومت

ها المللی را از کمکشود و این نهاد بینهای غیردولتی برای مشارکت در این سازمان میسازمان

رسد سازمان همکاری اسالمی باید همانند (. به نظر می163کند )همان، بالقوة خارجی محروم می

جربۀ مند کند، زیرا تهای غیردولتی نیز خود را بهرههای سازمانسازمان ملل متحد از ظرفیت

جدان وهای غیردولتی منبعی ارزشمند برای تقویت سازمان ملل متحد نشان داده است که سازمان

قوق حعمومی در زمینۀ مسائلی مانند ایجاد صلح، جلوگیری از جنگ، رفع تبعیض، دفاع از 

 مظلومان و... هستند.

 ک در همگرایی جهان اسالم: غیبت تکنی3جدول شماره 

 وضعیت کنونی شیوه اجرایی شاخص تعریف هاتکنیک

اقتدار مشروع در  دولت

سرزمین بر 

 شهروندان

حکومت، 

حاکمیت، مرز، 

 شهروندان

تقویت و حمایت 

 ها از دولت

دولت سازی 

ناقص و دولت 

 های شکننده

روابط مسالمت  دیپلماسی

 آمیز

سیاست خارجی 

 فعال منطقه ای

رسمیت به 

شناختن و و 

 حسن همجواری

به رسمیت 

نشناختن، دشمنی 

و جنگ با 

 یکدیگر

اتحاد موضوعی  ائتالف

 دو یا چند کشور

ائتالف فرهنگی، 

اقتصادی در 

نهایت سیاسی و 

 امنیتی

قراردادهای دو یا 

چند جانبه 

 ائتالف در منطقه

قراردادهای فرقه 

ای با تاکید بر 

دشمنی با دیگران 

مثل اتحادیه 
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 عرب

نهاد هماهنگ  نهادسازی

کننده و مرجع 

نهایی تصمیم 

 گیری

سازمان همکاری 

 اسالمی

ایجاد اتحادیه 

کشورهای 

اسالمی با 

 ضمانت اجرا

نمادین شدن 

سازمان همکاری 

اسالمی، 

 اختالفات زیاد

 

 کارنتیجه گیری و راه -4

ان، رویکردی، زندر اینکه حال جهان اسالم بد است هیچ شکی نیست و از هر منظری با هر 

کنون د، اکودکان و شهروندان جهان اسالم که روزگاری سابقه تمدنی و عقالنیت باشکوه داشتن

ای کنند. مداخله خارجی، قدرت گیری اسرائیل، تفرقه کشورهتجربه هولناکی را سپری می

د شره و اسالمی، نابودی آثار باستانی، آوارگی زنان و کودکان، شکل گیری دولت های شکنند

 وگروه های تروریستی افسارگسیخته همچون سرطان در حال پیشروی است. کشورهای شرقی 

ی با گرانغربی از تمدن های غیر اسالمی اگر نه مداخله گر و تشدیدکننده این فضا که تماشا

یی اه به جارکیه بازنمایی منفی از اسالم و مسلمانی هستند. مجموعه اقدامات ایران، عربستان و تر

ی هم ر روداست و این سه کشور به عنوان الگوهای منطقه یکدیگر را قبول ندارند و رو  نبرده

 ایستاده اند.

صد قد و شود این است که هر سه با آنکه نیت خیر دارنآنچه در سه الگوی مطرح شده دیده می

ایی رهمگ وپرورانند اما به الزامات وحدت نجات مسلمانان و احیای تمدن اسالمی را در سر می

دهند.  دهند و از منظر منافع ملی محدود و ضد وحدت آفرینی سیاست گذاری انجام میتن نمی

شود و اقدامات عملی جهت همگرایی صورت در نظر هر سه تنها شعار وحدت دیده می

ردد رح گگیرد. برخی شعارها اگر به صورت ساده و ابتدایی بدون طرح علمی در واقعیت مطنمی

ن شوند مثل شعار وحدت جهان اسالم و تشکیل امت اسالمی که اکنول میبه ضد خود تبدی

 تبدیل به جنگ، خشونت، فرقه گرایی و تالش برای سیادت منطقه ای شده است. 

اگر مسلمانان قصد دارند از بحران فعلی رها شوند یکی از راه کارهای آن گوش فرا دادن به 

گیرد باید با مطالعه، است اقدامی صورت میمتخصصان علوم انسانی است و اگر در زمینه سی

دارای شاخص، ترسیم طرح تدریجی و ارائه بازخورد باشد که در علم سیاست مورد بحث است. 
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در موضوع همگرایی و وحدت جهان اسالم، علم سیاست در مطالعات منطقه گرایی کامال این 

گردد که غیبت یکی از ظر ارائه میکند و پیشنهاداتی از این منایده خالق و کارآمد را بررسی می

آنها به منزله انصاف از هدف است. این پژوهش چهار تکنیک همگرایی جهان اسالم را در 

مطالعات منطقه گرایی تحلیل کرد و به صورت راهبردی عملی به سیاست گذاران جهان اسالم 

 معرفی نمود. 

 

 و ماخذ منابع -5
 ن: وزارت امور خارجه.ادسازی در خلیج فارس، تهرا(، الگوهای اعتم1386فر، طاهره )ابراهیمی

ایی نو، اره منطقه گرب(، منطقه گرایی بر مبنای هویت اسالمی، برگرفته از کتاب دیدگاه کشورهای جنوب در 1392احمد، اشتیاق )

 آندراش اینوتای، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه

 ی.، مجله سیاست خارجی، ویژة کنفرانس اسالم«المللکنفرانس اسالمی در شرایط جدید بینسازمان »(، 1376احمدی، کورش )

 (، سیاست به مثابه تکنیک، تهران: خرسندی1394اسالمی، روح اله )

 (، ساختار حکومت در عربستان سعودی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی.1366آشتی، نصراهلل )

 ، تهران: مروارید.(، دانشنامۀ سیاسی1366آشوری، داریوش )

، مجموعه مقاالت «سازی برای تأسیس اتحادیۀ کشورهای اسالمیمهندسی استراتژی تقریب، زمینه»(، 1384افتخاری، اصغر )

 استراتژی تقریب مذاهب اسالمی، تهران: مجمع جهانیتقریب مذاهب.

 رت خارجه.سیاسی و بین الملل وزا (، عوامل تأثیرگذار در خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات1389امامی، محمدعلی )

ان: ممقانی: تهر عمق راهبردی: موقعیت ترکیه در صحنه بین المللی، ترجمه محمدحسین نوحی نژاد(،1391اوغلو، احمد داود )

 امیرکبیر

 مور خارجها(، جهان گرایی و منطقه گرایی نو، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات وزارت 1392) 1اینوتای، آندراش

ت امور نتشارات وزارا(، دیدگاه کشورهای جنوب در باره منطقه گرایی نو، ترجمه علیرضا طیب، تهران: 1392) 2اینوتای، آندراش

 خارجه

 (، عقل سیاسی در اسالم، ترجمه عبدالرضاسواری، تهران: گام نو.1384جابری، عابد )

زارت رانی، تهران: ومال آفریقا، ترجمۀ دره میرحیدر مهاج(، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و ش1370درایسل االسدیر و دیگران )

 خارجه.

 یاسی(، تهران: ابرار معاصر.س-(، برآورد استراتژیک عربستان سعودی )سرزمینی1384پیشه، نجف )زراعت

یقات تحقکز ، تهران: مر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: بازبینی نظری و پارادایم ائتالف، (1379) محمود، القلمسریع

 .استراتژیک

ه تهران، گرایی، ترجمه غالمرضا و موسی عنبری، تهران: دانشگا(، هراس بنیادین؛ اروپامداری و ظهور اسالم1379سعید، بابی )

 موسسه چاپ و انتشار.

 .هخارج امور وزارت: تهران رضایی، حسن ترجمه متغیر، جهان در اسالمی کنفرانس سازمان ،(1376) محمد سلیم،
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های علمی و (، تعارضات ساختاری در منطقه خلیج فارس، تهران: مرکز پژوهش1379زاده، حسین و جلیل روشندل )سیف

 مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

 .امیرکبیر: تهران ی،اسالم کنفران سازمان اسالم، جهان فرهنگی هایبایسته و هاکاستی ،(1383) محمدجواد، سید شوشتری،

 .اسالمی سکنفران ویژة خارجی، سیاست مجله ،«اسالمی کنفرانس اسزمان در اصالحات ضرورت» ،(1376) محمدجواد، ظریف،

 آفریقا، مطالعات جلۀم ،«مسلمان آفریقایی کشورهای نقش و آفریقا در اسالمی کنفرانس سازمان جایگاه( »1382) محمود عبداللهی،

 .8شمارة

 .  2، مجموعه مقاالت پانزدهمین همایش خلیج فارس، جلد«آینده امنیت در خلیج فارس»(، 1383زین، محمودمحمد )فرج

 ستراتژیک خاورمیانه.های علمی و اای، تهران: مرکز پژوهش(، اکو و همگرایی منطقه1379کوالیی، الهه )

 ( درسهای سیاست خارجی، تهران: مشکوة.1377الریجانی، جواد )

 (، حقوق دریاها، تهران: دانشگاه تهران 1354ممتاز، جمشید )

 .اویزبش :، افغانستان زیر سلطه شوروى، ترجمه اسداهلل طاهرى، تهران (1378) آنتونى ،هیمن

ار قفقاز، شم و، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی «(، تحوالت سازمان همکاری شانگهای و عضویت ایران1385واعظی، محمود )

53. 

ع ، پژوهشنامه دفا«های اختالفات سرزمینی ایران وعراق تا آغاز جنگ تحمیلیبررسی زمینه»(، 1391انی، اصغر جعفری )ولد 

 مقدس.

ری، فصلنامۀ ، ترجمۀ پرویز کریمی ناص«بازارهای مالی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس»(، 1380ویلسون، رادنی )
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 در جهان اسالم سمیگسترش ترور لیدال یبررس

 (2011 ی)بعد از بهار عرب

 
 محمد حسین اسماعیلی سنگری، عضو هئیت علمی دانشگاه گیالن، گروه علوم سیاسی

 ، کارشناسی ارشد روابط بین الملل 1مهدی پادروند

  ولی پور، کارشناسی ارشد روابط بین المللوحید 

 
 چکیده 

 یسلف اناتیعملکرد جر راتیشناخت تاث نیدر جهان اسالم ، همچن سمیگسترش ترور لیدال یبررس 

 یکنون یایدن از مباحث و مسائل مهم یالنصره و نظام سلطه جهان یالقائده و شاخه سور رینظ یستیترور

ان عنو هب  یدموکراس برالیاز اسالم و ل ینفت، دگر ساز کیژئوپلت کرد،یپژوهش سه رو نیاست. در ا

 یکشورها یچرا برخ نستیا قیتحق یموضوع در نظر گرفته شده است. سوال اصل نیا یشاخص بررس

ا تالش وه هگر نیا تیشوند و در جهت تقو یمتحد م سمیآن با ترور مانانیعربستان و هم پ ریمنطقه نظ

ترش ر گسد یانسلطه جه یگسترده نظام ها غاتیداردکه با وجود تبل یم انیپژوهش ب هیکنند؟ فرض یم

 تیشروعممنطقه که از  یبه داخل کشورها رانیا یاز اشاعه انقالب اسالم یریو جلوگ یهراس رانیا

هان ج یبربه ره دنیرس یتالش عربستان برا زیمحروم هستند و ن یداشتن نظام پادشاه لیبه دل یاسیس

ت که به صور وهشپژ ی افتهیکنند.  یبه هدف خود کوشش م  دنیجهت رس سمیعرب از ابزار ترور

ز نطقه و ادر م کایآمر مانانیکه دولت آل سعود از هم پ دینما یانجام شده است ابراز م یلیتحل-یفیتوص

 یم یریلوگج یاسالم یدر داخل کشورها رانیرود و از هرگونه نفوذ ا یبه شمار م رانیا یشگیهم یرقبا

حد مت یاسیس یروهاین فیو تضع طقهدر من یو وهاب یریتکف یگروه ها تیمهم به صورت تقو نیکند. ا

 شود. یانجام م رانیا

 اسالم جهان عربستان، ران،یا سم،یترور ،یبهار عرب کلیدی: گانواژ
 

                                                                                                                                             
1. Email: mahdi.padervand@gmail.com  
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 مقدمه -1
 مسئله کند می تهدید را المللی بین امنیت و صلح که مسائلی ترین عمده از یکی امروزه

 شود نمی قائل غیرنظامی و نظامی افراد بین تفاوتی که است پدیدهایی تروریسم.است تروریسم

 خود ناعادالنه و سیاسی اهداف به می خواهد نظامیان غیر کشتار از استفاده با اوقات اکثر بلکه،

 الزم خود ایجاد برای بسترهایی و است عواملی و علل دارای ای ه پدید هر شک بی .یابد دست

 اکنون هم آنچه و گرفته صورت نیاز حد از کمتر وریسم تر عوامل و علل زمینه در دارد. مطالعه

 تروریستی گروههای و سازمانها با مبارزه بیشتر شود می اجرا تروریسم برابر در جهان سطح در

روش  گیری ر کا به یا و تروریسم .است پدیده این با مواجهه در نظامی راهکاری صرفاً که است

 می وقوع به صورتی در زنند می اقدامات این به دست که سازمان هایی جانب از رادیکال های

 چه و نباشد موجود گروه ها این های خواسته کردن مطرح برای دمکراتیک راه های که پیوندند

 از گیرد قرار بررسی و نقد مورد دمکراتیک فضایی در گروه ها این رادیکال نظرات و آراء اگر بسا

 انتخاب را تری م نر روشهای و برداشته دست خود رادیکال افکار از بسیاری

تحلیلی با هدف بررسی دالیل –این پژوهش به صورت توصیفی (.1393:2نمایند.)رحیمی،

گسترش تروریسم در جوامع اسالمی و همچنین بررسی اقدامات کشورهای حامی تروریسم و 

اهداف آن ها انجام شده است بدین معنا که فعالیت تروریسم در داخل کشورههای اسالمی 

ورد می توصیف،و در چارچوب نظری تحقیق مورد تحلیل قرار می گیرد..با بررسی الزم در این م

توان به یک برنامه جامع برای کنترل این جنایات غیر اخالقی و از اقداماتی که حقوق بشر را 

 به تروریسم ریشه های بررسی ضمن دارد سعی مقاله ایننقض می کند جلوگیری شودوهمچنین 

 از ممانعت راههای بدین سان و بپردازد جهانی معضل این حل جهت دمکراتیک راهکارهای ارائه

در ادامه اول به نقش کشورهای حامی  .دهد نشان را تروریستی گروههای گونه این جادای

تروریسم پرداخته می شود و دالیلی که باعث تشکل گروه های تروریستی می شود به صورت 

 عنوان به سرد جنگ پایان از پس که تروریسم دیگر سوی از جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

 و یافته نمود خاورمیانه در جا هر از بیش ، شده سیاسی ادبیات وارد بیشتری تأکید با مهم مدخلی

 به تروریسم (.Kuipers: 2001داشته است) فراوانی رشد منطقه این در اخیر درسال های  واقع به

 به باشد، رزمنده غیر افراد  یا و غیرنظامیان جرح یا قتل آن قصد که می شود اطالق عملی هرگونه

 وادار یا و مردم ارعاب آن، بر حاکم شرایط یا و ماهیتی لحاظ به اقدامی چنین هدف که شرطی
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 عمل آن از اجتناب یا و عمل یک انجام به المللی بین سازمان یک یا و دولت یک کردن

کم  داشت، ایدئولوژیک بویی و رنگ فاً صر آغاز در که تروریسم(.125-1388:126باشد)آقایی،

 با القاعده و طالبان چون هم هایی گروه تشکیل با بود، دارا را اولیه زمینه های که منطقه این در کم

 به قطر و عربستان ازجمله منطقه عربی کشورهای برخی دالرهای و آمریکا سیاسی نظامی حمایت

 دهند می سر را تروریسم با مبارزه ادعای که کشورهایی از بسیاری (.7:1392آمد)جوکار،  وجود

 در خاورمیانه جغرافیایی حوزه در جمله از دیکتاتور و اقتدارگرا های دولت از حمایت با زمانی

 این جمله از اند داشته نقش رادیکال حرکات رشد بسترهای گیری شکل و تروریسم ایجاد

 .نمود اشاره آمریکا متحده ایاالت دولت به توان می کشورها

های کشور واسالمی ایران کشورهای غربی یافته های این تحقیق بیان می دارد که با انقالب 

 ه اند باکرد عربی منطقه به رهبری عربستان برای ساقط کردن این انقالب از هر اقدامی استفاده

ی از برا شروع انقالب های منطقه موسوم به بهار عربی دولت ال سعود فرصت را غنیمت شمرد و

ین ا کردو اود ره ذکر می شود تمام تالش خبین بردن متحدان ایران که از انها به عنوان هالل شیع

ته ن گشتالش به صورت تقویت و کمک های فراوان به معارضین در بحران سوریه و عراق نمایا

وافق تبه  واست و این موارد نشان از این می رود که ریاض از برتری ایران در منطقه ناراضی 

رای ی رسد که بمزود و لذا طبیعی به نظر بر میزان واگرایی بین این کشورها اف5+1رسیدن ایران با

ز هر اه و جلوگیری از نفوذ ایران به کشورهای منطقه برنامه های همراه با خشونت تدارک دید

 گونه تحرک برای تغییر رژیم در کشورهای منطقه جلو گیری کردند.

 

 مبانی نظری  -2

 بین الملل به روبط و سیاسی اندیشمندان و محققین که گفت بایستی تروریسم تعریف مورد در

 ریشه از ترور واژه .هستیم روبرو تعاریف از انبوهی با ما لذا و اند نیافته دست واحدی تعریف

 نسبت به «تروریست»و«تروریسم»واژه  است. وحشت و ترس و ترساندن معنای التین ترس به

توسعه  و پیشرفت منزله به تمدن بشر، حقوق اعالمیه در (.19:1382هستند)طیب، پا نو واژه هایی

یافته  سازمان و سیستماتیک کشتار معنای به ترور حالیکه در است شده تعریف انسانی جوامع

 سیاست در و است؛ افکنی هراس و هراس معنای به فرانسه، زبان در ترور است. گردیده تعریف

 اطالق آنها تهدید و خود مخالفین سرکوب برای حکومتها غیرقانونی و آمیز خشونت کارهای به
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 کارهای به خود سیاسی اهداف به رسیدن جهت که مبارزی گروههای و همچنین عمل می گردد

 را ترور می توان همچنین می شود. نامیده ترور می زنند، دست انگیز هراس آمیز و خشونت

 راه از غیرقانونی، آزارهای انواع و اعدام و شکنجه و بازداشت با که حکومت هایی دانست روش

 یا چپی های گروه روش یا می ترسانند، و می کنند سرکوب را مخفی، مخالفان سیاسی پلیس

می  دست خرابکاری و دزدی آدم کشی، آدم به دولت نابودکردن برای که است راستی

 ترور از که مختلفی تمامی تعاریف یا همچنین و باال تعاریف به (. باتوجه98:1378زنند)آشوری، 

 اجبار، از عبارتند عنصر سه این و است بوده اندیشمندان مدنظر همیشه عنصر مهم سه گرفته انجام

 که عواملی به توجه با (.142:1381قانون)اردالن،  غیر اهداف به یافتن ودست زور اعمال یا تهدید

 صورت این به آنرا توان بدهیم می ارائه تروریسم از جامعی نسبتاً تعریف بخواهیم اگر شد بیان

 یا و افراد از ای دسته فرد یا جانب از که کننده تهدید و آمیز خشونت رفتار هرگونه :نمود ذکر

 در وحشت و ایجاد ترس هدف با فردی یا و جمعیت یک یا کشور یک علیه که خاصی دولت

بین  امنیت صلح و تهدید موجبات و هم زده به را موجود امنیت و نظم می تواند که مردم میان

 نامیده می شود. تروریسم کند، دنبال را طلبانه قدرت هدفی طریق این به و نماید فراهم را المللی

 دارند: اشاره زیر موارد به تروریسم از خود تعریف در رسانه های غربی

نظامیان  رغی کشتن به اقدام سیاسی اهداف برای که مسلح گروه یک رهبری گرفتن عهده به-

 .رار داردق سیاه سازمان پناه در که هائیتی، جوخه مرگ رهبر کنستانت، امانوئل می کند.مانند

 کند. می جنایت و ربایی آدم به اقدام که گروهی رهبری-

 زند. می جنایت و تجاوز به دست سیاسی مقاصد برای-

می  درگیر تروریستی ل اعما یا عمل در و کرده ایجاد تسهیالت غیرنظامیان کشتن برای-

  (.61:1381شود.)کاظمی، 

قرار  سلمانم اندیشمندان بیشتر قبول مورد رسانه های غربی جانب از شده ارائه تعاریف البته

خود  از یسمپدیده ی ترور رسانه ها با این که دوگانه ای است برخورد علت به آن و است نگرفته

 را ستیتروری عملیات های غربی رسان که شوند می متذکر مسلمان اندیشمندان .دهند می نشان

 سیحیانم تروریستی عملیات حالیکه در می دهند، نسبت اسالم دین و از مسلمانان گروههای به

 ارتباط نمی دهند. مسیح دین به را التین آمریکای و و آفریقا صربستان در
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شکلی م پدیده این سودان، کشور در بیستم، قرن تروریسم چهره رلوس، کا دستگیری از پیش

شکل های   به یونان و آرژانتین ایتالیا، ژاپن، آلمان، چون ناهمگونی کشورهای در بیشتر که بود

 دولتیغیر و ناسیونالیستی فردی، ویژه، بومی، ماهیتی حال عین در و شد مطرح می گوناگون

 در دخو خاص اهداف به رسیدن برای که می شد بومی افراد متوجه بیشتر اصطالح داشت. این

 هسای جهان تمام بر و شد تبدیل جهانی مصیبتی به پدیده این نهایت در بودندکه تالش

 است،م با که قرن هاست تروریسم ی ه پدید که گفت بایستی البته (.63:1381افکند)کاظمی، 

 ضعفا اندنترس برای اقویا و ها تر ی قو اندن ترس برای ضعفا طول تاریخ، در که است تاکتیکی

 به شدن یلتبد حال در و یابد می بیشتری شیوع روز هر امروزه تروریسم .جسته اند بهره آن از

 را آن مختلف های گونه که است الزم تروریسم تعریف از پس .زندگی ماست در مسلط نفوذی

 .دهیم قرار اشاره مورد نیز

ور تر از شکل این در دولتی که تروریسم از: نخست عبارتند تروریسم مختلف های گونه

های  ژیمعملکردر مانند ؛ می پردازند شهروندان کشتار به خود حکومتی، و دولتی های سازمان

 شهروندان. قبال در دیکتاتور و مستبد

 به قداما ها دولت از پشتیبانی برخی با ها تروریست آن در المللی که بین تروریسم دوم:

 اسرائیل سوی زا لبنانی پشتیبانی فاالنژهای جمله از می کنند؛ کشورها دیگر در تروریستی عملیات

  .لبنان مردم برابر در

 به دست حکومت ضد بر خود کشور داخل تروریست ها در آن در که تروریسم محلی سوم:

 تروریستی می زنند. عملیات

 آن قالب در که ملتی است تروریسمی بین تروریسم یا تروریسم ترانزنشنال : چهارمین

 می تروریستی عملیات به اقدام دیگر کشورهای در ملتهای  مختلف از تروریست های

ریشه های  به بررسی عمیق نگاهی با است شده سعی مقاله این در (.21:1384کنند.)هریچ، 

سیاسی خود مورد بررسی   -تروریسم  در بهار عربی و میزان تاثیر پذیری این عمل از حامیان مالی

محسوب می شود قراد دهیم و برای این کار ابتدا تروریسم که مهمترین معضل موجود در جهان 

 این به روانشناختی و استراتژیک نظرگاههای از و را به عنوان مبانی نظری توضیح داده می شود

 سر می را تروریسم با مبارزه ادعای که کشورهایی از بسیاری می شود. پرداخته معضل جهانی

 حمایت با زمانی دهند) آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و عربی خود به رهبری عربستان سعودی(
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 و تروریسم ایجاد در جغرافیایی خاورمیانه حوزه در جمله از دیکتاتور و اقتدارگرا های دولت از

داشته اند.در این پژوهش میزان دخالت های  نقش رادیکال حرکات رشد شکل گیری بسترهای

   این کشورها و همچنین  اهداف آن ها مورد بررسی قرار می دهیم
  

 یابی تروریسم در خاورمیانه عربیریشه  -3

به غیر از چند کشور در خاورمیانه) همچون ایران و ترکیه(تقریباً دیگر کشورها با اندکی 

اند، دارای ترکیب اغماض جوامع همگن و تک فرهنگی هستند. این کشورها که اکثراً جوامع عربی

اند.بر این اساس ملت سازی در ومیجمعیتی متجانس و بسیاری از آنها دارای اقلیت مذهبی و ق

این جوامع بسیار ضعیف و اغلب به شکل ابتدایی است.همچنین مشخصه دیگر این کشورها 

ای است که بسیار متفاوت از آنچه در مناطق دیگر وجود دارد، است) ای و عشیرهساختار قبیله

در خاورمیانه عربی هنوز  (. باید اذعان داشت1:1391ابوالحسن شیرازی،قربانی،شیخ نشین و سیمبر

مفهوم حقوق شهروندی به طور کامل جا نیفتاده است. نخبگان اجرایی در این کشورها خود را 

ی دانند و ارائه خدمات اقتصادی و رفاهی را به نوعی لطف به عامهصاحب قدرت و ثروت می

ای و قومی، قبیلهکنند. عالوه بر این در اگثر این کشورها با توجه به ساختار مردم تلقی می

ها و قبایل غیر خودی در وضعیت امپریال و سلطه یک قبیله و طبقه بر سایرین حاکم است. گروه

( بسیاری از 1393اکثر این کشورها محروم از هرگونه امکانات دولتی و حاکمیتی هستند) ببری:

دیکتاتوری  سیاسی ضعیفی برخوردارند. دموکراسی نادر و-کشورهای عربی از انسجام اجتماعی

عمومی است و استفاده از زور و سرکوب در حیات سیاسی این کشورها رایج است. ارتباط 

های بزرگ به الملل و اتحاد با قدرتنزدیک میان رژیم اقتدارگرا، منابع نفتی، سرمایه بین

های خود از های رانتیر امکان داده است، برای سرکوب کردن جمعیت و جدا کردن رژیمدولت

(. مسلمًا 107:1388عه مدنی نیروهای امنیتی را در سطحی گسترده به کار گیرند)بوزان و ویور،جام

ای محرومیت با ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در وجود چنین فضایی به طور گسترده

ها آید. به عبارتی دیگر در چنین شرایطی است که برخی افراد و گروهحقوقی به وجود می

ای بر نارضایتی آنان است. به طور کلی افراد کنند و این احساس مقدمهی عدالتی میاحساس ب

هایی منطقی و عقالیی هستند. این نوع کنش خود را بر اساس شرایط هگیرندجوامع انسانی تصمیم

دهند. از این رو با شکاف مختلف زندگی، از جمله وضعیت اقتصادی فرهنگی سیاسی بروز می
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بینند و های ارزشی، این افراد خود را محروم از شرایط مطلوب میرزشی و قابلیتبین توقعات ا

تواند محرک اساسی شود و این خود میاش محرومیت نسبی است که در جامعه حاکم مینتیجه

ناهنجاری و خشونت در جوامع محسوب شود، بنابراین هنگامی که افراد به سبب وجود 

اجتماعی احساس کنند که در مقایسه با دیگران مورد تبغض واقع  های سیاسی، فرهنگی ونابرابری

 (1390دهند)جمعه زاده،رهبر قاضی و دیگران:اند، از خود واکنش منفی نشان میشده

یی ألهابرپایه ی این نگرش می توان باور داشت که تروریسم و افراط گرایی ازدل چنین خ

وعی ود، نخرانده شده ازجامعه و با نقش یافتن رشد می یابد. افراد محروم با جذب گروه های 

ی نسل کشی خود را ها خلق می کنند و از این طریق پروژهاحساس هویت باپیوند دراین گروه

، فضا ی خودعملیاتی می کنند. از این منظر برخی کشورهای منطقه باسیاست های انحصارگرایانه

ی فضا مدن ند اما در یک جامعه مشارکتی ورا برای بروز و ظهور چنین گروه هایی مهیا می ساز

 وگری افراطیون بسیار ضعیف است. چرا که ضرورتی برای چنین امری وجود ندارد برای کنش

ب ارچوعمال احساس محرومیت در بین افراد جامعه وجود ندارد. لذا وقتی که همگان دریک چ

رائه ارای د و دولت نهادی بدموکراتیک و مسالمت آمیز از حقوق و مزایای خود بهره مند هستن

خدمات بیشتر برای شهروندان خود است، نیازی به توسل به خشونت از سوی شهروندان 

 (1393احساس نمی شود)ببری:

رون دهای اجتماعی در منطقه عموماً ازعوامل در یک نگاه کلی باید اذعان داشت که پدیده

تلف ل ابزار نارضایتی، درجوامع مخ.ناهمگونی اشکاای متعدد سرچشمه می گیرندوبرون منطقه

ن ویمن ی مورد بررسی )کشورهای عربی( به عنوان مثال درسوریه وعراق درمقایسه با بحریمنطقه

ریشه  وتوان گفت که تروریسم پدیده ای پیچیده و متنوع است و نمی توان علل است،بنابرین می

سم روریستیابی به ریشه های تهای آن را در یک حوزه به خصوص مورد توجه قرار داد. لذا د

باشد. براین اساس های داخلی میهویتی، افراطی گری و جنگ ایمستلزم توجه به اختالفات فرقه

  تروریسم رشد ما با بررسی دیگر منابع مرتبط، به طور جداگانه به عوامل درون و برون منطقه ای

 .درکشورهای عربی می پردازیم

 

 ای و هویتیهای  فرقهشکاف -4
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اجتماعی است. های شکافبندی شناسی، صورتپراهمیت در جامعه از مباحثیکی 

هایی اجتماعی را از یکدیگر جدا هایی داللت دارد که گروهها و مرزهای اجتماعی به معیارشکاف

دهند. به عبارت دیگر شکافهای اجتماعی بیانگر سازند و یا در تقابل با یکدیگر قرار  میمی

ها و کارکردهای ها و ایستارهای اجتماعی، سویهض و تمایزی است که بر سر هنجارخطوط تعار

بیگاه  وهای مختلف فعال و یا موًثر در بافت اجتماعی وجود دارد و گاه اجتماعی فرهنگی گروه

(در 14:1385دهد.)سمیعی اصفهانی این گروهها را به اشکال و علل مختلف رویارویی هم قرار می

 های اجتماعی در همه جوامع وجود دارند و نفس وجودید توجه داشت که شکافاین میان با

ی مرد. شکافهای اجتماعی تاثیر منفی و بازدارنده بر دموکراتیک سازی و گسترش خشونت ندا

شود های اجتماعی باعث قطبی شدن شدید جامعه میتوان استدالل کرد که تنها زمانی که شکاف

 آورد.ار میو کشمکش و منازعه را به ب

در این میان باید توجه داشت که هرچه شکافهای اجتماعی در یک جامعه از ماهیت و محتوای 

عقیدتی، هویتی و ایدئولوژیک بیشتری برخوردار باشد، کشمکش سیاسی برآمده از آنها با تخاصم 

و خشونت بیشتری همراه خواهد بود. همچنین هر چه شکافهای اجتماعی معطوف به دولت 

ند و نیروهای معارض برآمده از آنها دولت را آماج خود سازند احتمال تشدید و گسترش باش

(. نگاهی گذرا به 77-84:1378کشمکش و خشونت آمیزتر شدن آنها بیشتر خواهد بود)دالوری 

های  جوامع دستخوش  بحران در بهار عربی حاکی از آن است که در بسیاری از کشورها شکاف

خورد. شکاف میان علویان با اهل سنت در سوریه، ای عمیقی به چشم میفرقهاجتماعی هویتی و 

ای در ای و مذهبی پیچیده در یمن و شکافهای قبیلهشکاف شیعه سنی در بحرین، شکافهای فرقه

توان تلقی کرد. این شکافها زمینه قطبی شدن جامعه و عدم لیبی را از جمله این شکافها می

اهم کرده است. شاید در این میان بررسی وضعیت سوریه حائز اهمیت گیری مصالحه را فرشکل

علوی هم اکنون در این کشور فضای پیچیده و متراکمی را از تنش -ای سنیباشد. شکاف فرقه

سابقه در سوریه حاکی از آن است که خشونت فراهم آورده است. بررسی روند خشونت بی

بندی نخبگان سیاسی که عمدتا از علوی ها رتای و تجربیات داخلی در کنار صوشکاف فرقه

ای را در این کشور به وجود آورده که در کنار عوامل دیگر تاکنون باعث هستند، وضعیت پیچیده

مرگ بیش از چند صد هزار نفر شده است. در این میان باید توجه داشت که وضعیت تونس از 

ن کشور به دلیل انسجام اجتماعی باال تر است. در ایای و هویتی  مناسبمنظر شکافهای فرقه
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ن کشور تا کنون تعامل جریانات اسالم گرا و توان از شکافهای فوق سخن گفت. در ایچندان نمی

ای و هویتی، تونس رسد که از منظر شکافهای فرقهسکوالر نسبتاً مناسب بوده است و به نظر می

ای اشته باشد. مصر نیز اگر چه جامعهتری برای گذار به دموکراسی و تثبیت آن دوضعیت مناسب

ای هویتی میان مسیحیان قطبی و مسلمانان برخی مواقع زمینه نسبتاً متجانس است اما شکاف فرقه

رسد که شکاف میان اسالم گرایی و ای شده است. همچنین به نظر میهای فرقه ساز خشونت

ثباتی سیاسی تواند زمینه بیپدیده میتر از تونس باشد. این سکوالریسم در مصر هویتی تر و عمیق

تری را در مصر حداقل در مقایسه با تونس ایجاد کند. البته باید توجه داشت که عمیق

تواند زمینه ساز منازعه و خشونت شده و لذا بر فرایند دموکراتیک ها نیز میبندی شکافصورت

قویت کرده و روی هم بار شوند، سازی تاثیری منفی بگذارد. اگر شکافهای اجتماعی یکدیگر را ت

خوانیم. برعکس ممکن است شکافهای اجتماعی بندی را شکافهای متراکم میاین نوع صورت

گیرند. به طور کلی در شرایط یکدیگر را تضعیف کنند که در آن صورت شکافهای متقاطع نام می

ارض فزونی شود و پتانسیل کشمکش و تعشکافهای اجتماعی متراکم، جامعه دو قطبی می

گیرد. برعکس در صورت شکافهای متقاطع با توجه به افزایش نقاط مشترک بین گروه بندی می

(بررسی وضعیت شکافهای 552-553:1383یابد)بشیریه،های اجتماعی، میزان منازعات کاهش می

بندی نیز حائز اهمیت است. اجتماعی در کشورهای دستخوش تغییر منطقه از منظر صورت

ای یکدیگر را های طبقاتی و فرقهاز موارد از جمله بحرین، سوریه و یمن، شکاف دربسیاری

اند که خود تاثیری مهم برخشونت و کشمکش تقویت کرده اند و شکافهای متراکم را رقم زده

تواند فرآیند دموکراتیک سازی که عمدتا با مصالحه و توافق در هم آمیخته را خواهد داشت و می

 کند.مخدوش و دشوار 

 افراط گرایی مذهبی -5

درخصوص ریشه ها و پیش زمینه های دینی و مذهبی تروریسم مطالعات زیادی انجام شده و 

از آنجا که بخش مهمی از تروریسم در حال حاضر متکی  بر دین و مذهب می باشد این مسئله 

ه تروریسم مورد توجه بیشتری قرارگرفته است. مطالعات نشان می دهد اوالً مذهب به ندرت ریش

بوده و تروریسم بیشتر وابسته به موقعیت بوده است. ثانیاً مذهب می تواند به فرهنگ خشونت 

تواند به بدتر شدن اوضاع تواند تنها عامل تروریسم باشد اما میکمک کند. یعنی با وجودآنکه نمی

ق و های مطلکمک کند. مذهب به خاطر تکیه بر موضوعاتی همچون مفهوم حقیقت، واقعیت
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اعمال خوب، در تعریف مفهوم خشونت می تواند به گسترش رویکرد دولتی کمک نماید. در 

نهایت اینکه در هر مذهبی می توان به تروریسم برخورد کرد. بنابراین تروریسم صرفا مربوط به 

(. در نهایت باید توجه داشت که جریانهای رادیکال 81:1390یک مذهب نمی شود)عبداله خانی،

گیری و تثبیت دموکراسی ایجاد ی مذهبی در منطقه بدون شک خطری جدی را برای شکلو افراط

کنند. اگرچه همان طور که گفتیم در حال حاضر در میان بسیاری از اسالم گرایان، تحوالت می

فکری دموکراتیک روی داده و توجه به مفاهیمی چون حقوق بشر و مردم ساالری فزونی گرفته 

ریانات تکفیری مخالف دموکراسی در کشورهای دستخوش بحران قدرتمند است، اما همچنان ج

بوده و می توانند نقش قابل توجهی ایفا کنند. در واقع بهار عربی با ایجاد خالی قدرت مرکزی در 

بسیاری از کشورها، زمینه گسترش جریانهای رادیکال و افراطی را فراهم آورد و جریانات 

می به بازیگری کلیدی در کشورهای دستخوش بحران تبدیل شده تکفیری در بستر بیداری اسال

اند. قدرت یابی افراط گرایان نزدیک به القاعده در برخی مناطق در برخی مناطق لیبی به همراه 

تسلط گروه داعش بر بسیاری از مناطق عراق و سوریه که با فجایع انسانی همراه بوده تنها بخشی 

یابی گذارد. قدرتری در منطقه خاورمیانه عربی را به نمایش میازخطر رو به رشد جریانات تکفی

ای دامن زده و باعث قطبی شدن جوامع دستخوش بحران این جریانات خود به شکافهای فرقه

شود. الزم  به ذکر است که هم اکنون بخش قابل توجهی از جوانان عمدتا فقیر در منطقه می

تواند چالشی جدی برای شوند که خود میمیکشورهای منطقه جذب بنیادگرایان مذهبی 

های دموکراتیک سازی در این کشورها ایجاد نماید. البته در کنار عوامل فوق باید به مولفه

های اعتراضی و همچنین تاثیرگذار دیگری نیزاشاره کرد. واکنش نیروهای مسلح به جنبش

اگر نیروهای مسلح از رژیم  بندی نخبگان سیاسی در این میان بسیار پراهمیت هستند.صورت

شود و حال آن که واکنش حمایتی حمایت کنند معموال فرآیند گذار با دشواری مواجه می

تواند گذار دموکراتیک سهل و کم خشونت را های اصالح طلب مینیروهای مسلح از جنبش

 (.100:1393-100فراهم آورد. )نیاکوئی،

 های داخلیجنگ -6

جنگ داخلی جنگ مسلحانه در درون مرزهای یک کشور است که به دالیل سیاسی، اقتصادی، 

دهد که مردم برخی مناطق نژادی، مذهبی و یا اجتماعی شکل میگیرد. جنگ داخلی زمانی رخ می

ای، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا ایدئولوژیک و یا حتی ترس به رژیم های فرقهمتاثر از انگیزه
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شورشیانی است که از حمایت وسیع مردم  اشند در حالی که مناطق دیگر کشور پایگاهوفادار ب

های ماند و براساس شکافبرخوردارند. معموالً در جنگ داخلی، ارتش یکپارچه باقی نمی

های دیگر از شود طوری که برخی از بخش ها از رژیم و بخشای چندین پاره میای یا فرقهمنطقه

کنند. همچنین باید توجه داشت که کشورهای نامتجانسی که در آنها یشورشیان حمایت م

ای غالب است، بیش از جوامع ای و فرقههای قبیلههای اجتماعی سنتی به ویژه شکافشکاف

باشند. همچنین در بسیاری از مواقع، های داخلی میهمگون و متجانس در معرض جنگ

گیرد و راضات و تظاهرات مسالمت آمیز نشات میهای داخلی از اعتهای مسلحانه و جنگشورش

گیری این پدیده موثر است)نیاکوئی، نوع واکنش حکومت و نیروهای مسلح آن در شکل

های مالی و تسلیحاتی و تبلیغاتی المللی هم در طول تاریخ با حمایت(. عوامل بین423:1393

به پیروزی آن و از بین رفتن سایر های داخلی را تقویت کرده و اند یکی از طرفین جنگتوانسته

اند های داخلی طوالنی مدتی نیز وجود داشتهمدعیان قدرت کمک کنند. البته درگذر زمان جنگ

و جنگ  1975تا1991های داخلی لبنان از سال اند مانند جنگها تداوم یافتهکه سالها و بعضاً دهه

گیری با نگاهی اجمالی به شکلهای داخلی مشهور هستند. های داخلی افغانستان از جنگ

به وضوع  2011-2013های داخلی در کشورهایی چون لیبی، سوریه و یمن در سالهای جنگ

ای ای قبیلههای فرقهکند. کشورهای فوق از یک سو سرشار از شکافای را نمایان میچنین پدیده

همچنین  (.69:1393)نیاکوئی،ملت سازی درآن مشهود است-و یا مذهبی بوده و ضعف دولت

های سنگین و تخریب روحیه ملی با تلفاتهای مسلحانه و جنگ داخلی در هر سه کشور شورش

رفتن یکپارچگی ارتش و تضعیف  که باعث از بین و معنویی افراد جامعه را به همراه خواهد بود

عد را برای ها  که این خود زمینه مساامنیت داخلی این کشورها گردیده که معموال این قبیل جنگ

ای  و فرا منطقه ای  در این کشورها های منطقهظهور تروریسم و شرایط را برای حضور  قدرت

 را فراهم کرده است.

 

 کشورهای حامی تروریسم و اهداف آن ها  -7

 عربستان  -7-1

 دموکراسی. برخوردارند ضعیفی سیاسی-اجتماعی انسجام از خاورمیانه کشورهای از بسیاری

 کشورها این داخلی سیاسی حیات در سرکوب و زور از استفاده و است عمومی دیکتاتوری و نادر
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 با اتحاد و المللی بین سرمایه نفتی، منابع اقتدارگرا، رژیم های میان نزدیک ارتباط .است رایج

رژیم  کردن جدا و جمعیت کردن سرکوب برای است، داده امکان رانتیر دولتهای به بزرگ قدرتهای

 :1388ویور، و کارگیرند)بوزان به گسترده سطحی در را امنیتی نیروهای مدنی جامعه از خود های

 خألهایی چنین دل از گرایی افراط و تروریسم که داشت باور می توان نگرش این ی پایه بر (.107

 نوعی یافتن خود، نقش با و جامعه از شده رانده گروههای جذب با محروم . افرادمی یابد رشد

 را خود کشی ی نسل پروژه طریق این از و کنند می خلق گروهها این در پیوند با هویت احساس

 فضا خود، ی ی انحصارگرایانه ها باسیاست منطقه کشورهای برخی منظر این از. میکنند عملیاتی

 فضا مدنی و مشارکتی ی یک جامعه در اما می سازند مهیا هایی گروه چنین ظهور و بروز برای را

 و ندارد وجود امری چنین برای چراکه ضرورتی . است ضعیف بسیار افراطیون گری کنش برای

 چارچوب یک در همگان که وقتی لذا .ندارد جامعه وجود افراد بین در محرومیت احساس عمالً

 ارائه برای نهادی دولت و هستند بهرهمند خود و مزایای حقوق از آمیز مسالمت و دموکراتیک

 احساس شهروندان سوی از خشونت به توسل به نیازی خود است، شهروندان برای بیشتر خدمات

 (44:1393نمی شود)ببری،

تکفیری های وابسته به القائده که تامین کننده ان کشور عربستان است ترور را برای کشتن 

 دشمنان خدا )به تشخیص خود( مجاز می دانند به عبارتی دیگر این گروهای تکفیری استفاده از

خشونت و ترور برای برکناری رهبرانی که بر اساس اسالم حقیقی حکومت نمی کنند یک وظیفه 

 ابزارهای کارآیی از نسبی اطمینان از پس عربستان (.wiktorowicz,2003,p,78اسالمی است)

منطقه  جایگاه حفظ برای ای مبارزه داخل، در گسترده اعتراضات از پیشگیری در سرکوب و رشوه

 به .زد «عربی اعتدال» به موسوم محور به را ضربه گترین بزر مبارک سقوط .کرد آغاز خویش ای

 مطرح را نوینی تهدیدات کشور، این مجاورت در اردن و یمن دگرگونی های بحرین، عالوه

 استراتژیِ تدریج به دلیل همین به .انداخت مخاطره به پیش از بیش را جایگاه ریاض که ساخت

 م های گا عربستان، و شد نمایان عرب جهان های دگرگونی با رویارویی سعودی برای نوین

 خیزش اولیۀ شوکِ عربستان از خروج از برداشت پس یمن سپس و بحرین در خویش را نخست

 سعودی نوینِ های استراتژیِ شاکله داخلی، گستردة خیزش خطر از گذار و مصر و تونس های

 و اصالحات حداقلیِ  پیشبرد تهدیدنماییِ ایران، مثلث مبنای بر عربی های خیزش با رویارویی برای
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 حال در استراتژیِ این عبارتی ظهوریافت به تدریج به سرکوب، کنار در مالی های مشوق ارایۀ

 .سازد می روشن را عربی های قبال خیزش در عربستان نقش و ایستار که است ظهوری

ر دامنه بمنطقه است که  در مؤثر بازیگران ترین مهم از یکی عنوان به نیز سعودی عربستان

 رقابت به وجهت با کشور این رسد می نظر به می افزاید و« بهار عربی»بحران های متعدد موسوم به 

ن ها هستند با دارد، در داخل کشورههای مختلف که درگیر این بحرا ایران با که ای گسترده منطقه

عارض مهای ر برای رسیدن به این هدف تقویت گروهایران وارد جنگ نیابتی شده و مهمترین ابزا

 دنبال هب دیگری عامل هر از بیش است و نمونه این کار را در بحران سوریه می توان دید که

 داخلی مشروعیت فقدان دلیل به سعودی عربستان (.1:1392،ئیاست )نیاکو اسد بشار دولت سقوط

 کشور این داخلی شرایط بررسی با که کند می موجود حمایت وضع حفظ سیاست از شدت به

 سالمی،ا بیداری تحوالت دنبال رسد. به می نظر به عربستان منطقی جانب از سیاست این اتخاذ

 با سو یک از شد. عربستان شدید تالطم دچار ای منطقه و حوزه داخلی دو در عربستان ملی امنیت

 یمانپ هم کشورهای داخلی تحوالت دیگر سوی از و بود داخلی مواجه اعتراضات و ها ناآرامی

 در را یا دوگانه سیاست مختلف کشورهای قبال در لذا رفت، پیش نمی کشور این نفع به عربستان

 چارچوب در نظامی لشکرکشی به اقدام بحرین تحوالت در قبال که طوری به گرفت؛ پیش

 رکشو که سوریه داخلی بحران خصوص در و نمود فارس همکاری خلیج شورای نظامی نیروهای

 اسد بشار تدول مخالفین از اقتصادی و نظامی سیاسی، های به حمایت اقدام است، ایران پیمان هم

 رفط از هم و بکاهد ایران ای منطقه قدرت از هم اسد دولت و فروپاشی تضعیف ضمن تا نمود

جزء  کندکه نتیجه این حمایت های مختلف چیزی کنترل را خود تحوالت داخلی بتواند دیگر

 کشته شدن هزاران نفر در سوریه، و نقض شدید حقوق بشر، نمی تواند باشد.

 ازیک سوریه و عراق، داخلی بحران در فعال دیپلماسی سمت به حرکت برای سعودی عربستان

 همبستگی جهت در دیگر طرف از و پرداخت سوریه شورشیان از پنهان پشتیبانی طرف به

 کشور این سو دیگر نمود. از اقدام سوریه دولت با مخالفت جهت در اسالمی و کشورهای عربی

 درتحرکات منطقه بخصوص در بحران را تری فعال نقش منطقه عرب کشورهای به دیگر نسبت

 2012 فوریه در ژنو در که کنفرانسی در که طوری به کرده است؛ ایفا خود منافع جهت در سوریه

 هرگونه عنان کوفی پیشنهادی های طرح با مخالفت ضمن برگزار شد، سوریه دوستان عنوان تحت

 و مبارزه لذا و انجامید خواهد شکست به اسد با مصالحه بیان کرد و رد را اسد دولت با صلح
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 کنار در (.Nakamura,2013,44است) سوریه در ها به خونریزی دادن پایان راه تنها اسد برکناری

 به زیادی تسلیحاتی و مالی های کمک به اقدام سعودی عربستان دیپلماتیک، تحرکات این

 به سالح ارسال از بعد 2012 فوریه 24 در که طوری به نمود؛ سوریه تروریست شورشیان

 جهت در را آن و خواند بخش رضایت را اقدامات این عربستان خارجه امور وزیر شورشیان،

 های گزارش بر بنا 2012 مه ماه در و دانست حیاتی اسد دولت مقابل در شورشیان از حفاظت

 آزاد سوریه ارتش به سالح ارسال به اقدام سعودی عربستان گاردین، خبرنگار سوی از شده تأئید

 (.Gurdian,2012کند) می ترکیه جنوب طریق از

 درواقع و کند، می ایران نگاه با ای منطقه های رقابت چارچوب در را سوریه مشخصاً عربستان

 برمی مگا گرفته صورت نظام این که علیه شورشی از دفاع در و اسد نظام مقابل در همین برای

 عرب دنیای در اسالمی انقالب نفوذ کردن الگوی مهار یا منطقه در ایران نفوذ کاهش دارد. در واقع

 با نگیهماه در عربستان بنابراین است هدف اصلی گردید، مطرح شیعی هالل قالب در زمانی که

 چنین در رو نازای .دهد کاهش را سوریه ایران در موقعیت تا دارد تالش عربی - غربی رویکرد

 وریهس در معترض های گروه از خاورمیانه ایران در قدرت محدودسازی برای عربستان شرایطی

 رد مقاومت های گروه از حمایت کاهش بر عالوه تواند می سوریه سقوط لذا .کند می حمایت

 در دندمعتق ها سعودی .سازد پررنگ و برجسته فلسطین مسئله در را عربستان منطقه، نقش سطح

 ی،ا منطقه های سیاست در عربستان با همراه جریان یک آمدن کار روی و سوریه صورت سقوط

و  ربیع کشورهای میان نسبی توافق یک به رسیدن و صلح های زمینه تحقق در جدی توان گام می

 .بود خواهد اثرگذار و برجسته سعودی عربستان نقش معادله این در که برداشت اسرائیل

 قویتت و سوریه دربحران های منطقه بخصوص دربحران مداخله برای عربستان دالیل از یکی

 که امری .تاس گری سلفی اندیشه با منطقه در جانشین نظم ارائه الگوی اسد، بشار مخالفان جبهه

 در .رددگ برمی سنی اکثریت مقابل در حاکم علوی اقلیت به و ایدئولوژیکی است تقابل از حاکی

 تر مالیم ائدهالق به نسبت البته که هستند افراطی گرایی اسالم حامل گفتمان ها سلفی اخیر، مقطع

 مذهبی نشت نوعی ایجاد بسترساز تواند می گفتمان این حامل درواقع عربستانِ .شوند می محسوب

 و شیعی تقابل نداد نشان با تا است تالش در فاکتور این از استفاده با امر، عربستان درواقع .باشد

 ایتحم ها، آن میان همبستگی حفظ و داخلی مخالفان مهار ضمن سنی از اکثریت حمایت و سنی

 (.1392دارد)کرمی، ابراز سوریه دولت مخالفان از را خود
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ریه سو بحران هدایت و کنترل در فعال نقش ایفای و سوری معارضین از حمایت با عربستان

 و به نیس جمعیت میان در نفوذ اعمال با و دهد ارتقاء کشور این در را خود جایگاه دارد سعی

 دتش عربستان به .گیرند دست به کشور این در را قدرت تا کند کمک آنان به ها سلفی خصوص

 را آن فوذن و نقش تا کند می تالش و است شیعیان میان در خصوص به ایران ای منطقه نفوذ نگران

 و هدد سنی نشان و شیعه بین نزاع نوعی را سوریه در درگیری دارد سعی کشور این .دهد کاهش

 وانمود نهگو درواقع این سعودی رهبران .گیرد عهده بر را سنت اهل ریاست و رهبری طریق این از

 حکومت با معرفی کنند می تصور و است عربستان وظیفۀ بشار مخالفان از حمایت که نمایند می

 جمعیت از 70% که سوریه های سنی مقابل در را کشور این دولت شیعیان، نماد عنوان به سوریه

 جمو از را  خود و آورد وجود به مذهبی جنگ بتواند و بدهد قرار دهند می شکل را کشور

 یاستس در سعودی عربستان مهم اهداف از دیگر یکی.)8:1392حمایتیان،(دارد مصون اعتراضات

 هبریر و داده گسترش را خود نفوذ حوزه طریق این از تا است، وهابیت آیین ترویج خارجی

 مراکز زیاندا راه با ها سعودی روی بدین. بخشد تحقق منطقه در را خود برتری و اسالم جهان

 در را (وهابیت) خود نظر مورد تفسیر با مطابق را اسالمی شریعت و افکار دینی، و آموزشی

 دیگر قشن از می سازد قادر را آنان ایدئولوژیکی راهبرد این. کنند می ترویج اسالمی ممالک

 شکل یها زمینه همزمان و کرده جلوگیری اسالمی امت تجمع محور عنوان به اسالمی کشورهای

 سنتی متحدان عنوان به) آمریکا خصوص به غربی کشورهای برابر را دینی مقاومت جبهه گیری

روگذار همخوانی با این ایدئولوژی از هرگونه اقدامی فکنند که در صورت عدم  تضعیف( خود

ود و شمی  نمی کند یک از این جبهه های ضد غربی جبهه مقاومت است که به رهبری ایران اداره

 این رژیم آل سعود برای زمین گیر کردن آن از شورشیان در سوریه و عراق حمایت کرده و

 ان سوری تمام شده است.حمایت به قیمت نقض حقوق بشر و قتل عام شهروند

بدون شک عربستان سعودی در حال نشان دادن قدرت نمایی جدید و بی سابقه ای از طریق 

مداخله نظامی در یمن، بحرین، سوریه و احتماال در لیبی است اما آیا این اقدامات باعث تشکیل 

نسجم و رهبری می شوند؟ رهبری شامل یک حس جهت دهی، داشتن چشم انداز و ایدئولوژی م

مجموعه ای از ارزش ها و اصول در سیاست خارجی است که منجر به ایجاد تحول و تبدیل به 

کشوری توسعه یافته تر می شود. این در حالیست که عربستان سعودی در تمام این جبهه ها 

، سیاست عربستان سعودی در بهترین حالت نگارندگان این تحقیقبه نظر  .شکست خورده است
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واپس گرا و ضد انقالبی است که به دنبال حفظ وضع موجود است. رویکردهایی که در ارتجاعی، 

جهان مدرن طرفدار کمی دارد. انجماد وضع موجود، یک سیاست، چشم انداز یا تمرینی برای 

که با تاکید برای توسعه این اندیشه و  رسیدن به رهبری نیست، بلکه یک دستپاچگی محض است

ای منطقه با این اندیشه دست به اقدامات غیر اخالقی زده است که مقاومت برخی از کشوره

نمونه آن را حمایت های مالی و تسلیحاتی از تروریسم در منطقه)داعش، القائده و....( می توان 

 مشاهده کرد.

دن موجب کشته ش و کمک به شورشیان در عراق و سوریه  حمالت نظامی عربستان به یمن

نابع می شود و حتی کمبود م هاو نابودی زیرساخت های این کشورمردم و افراد غیرنظامی 

. است با جهان را موجب شده هاپزشکی، دارویی، غذایی، آب و قطع ارتباط هوایی این کشور

ست. امن ی کشورهای منطقه وعربستان به دنبال نشان دادن خودش به عنوان صدای غالب در امور

نیات،  ی چهاین پادشاه .بین المللی روبه رو شده است با این حال با مقاومت مردم افزایش خشم

وع یچ نایدئولوژی و چشم اندازی برای خاورمیانه دارد؟ جالب توجه است که این پادشاهی ه

ر ددرخواست عمومی در رابطه با مکتب خودساخته خودش یعنی سلفی و وهابی ندارد. این 

اخیرا  وینی دطریق ایجاد مدارس و مراکز  حالیست که این کشور مبالغ زیادی برای خرید نفوذ از

که این  روهیشبه نظامیان، صرف کرده است تا این قرائت تند از اسالم را گسترش دهد. از قضا گ

و در  ستاآن  روزها بیشتر وهابیت را تبلیغ می کند داعش است که وابسته به افراطی ترین قرائت

 .نظامیان بی دفاع انجام داده استسوریه اقدامات وحشیانه ای را علیه مردم و غیر 

ورمیانه ه خابه نظر می رسد عربستان سعودی در پیشبرد دیدگاه ها و ایدئولوژی اش برای آیند

ران ی ایشکست خورده است. در عوض عربستان به دنبال ترویج ترس درباره مقاصد و قابلیت ها

ع منب رباره اسالم شیعهدر خلیج فارس است. این در حالیست که صدور دستورات سعودی ها د

 .تاصلی خصومت های فرقه ای و دشمنی هاست. این حمالت نشانه ترس تدافعی عربستان اس

 آمریکا -7-2

 خاورمیانه. است خاورمیانه منطقه جهانی، ژئوپلیتیک معادالت در مؤثر و حیاتی مناطق جمله از

 قرار جهانی هارتلند منزله به فارس خلیج منطقه آن دل در که مرکزی دانند، می قدیم دنیای مرکز را

 جبهه ی تضعیف است اهمیت حائز ها آمریکایی برای که (. آنچه1381:284دارد)مجتهد زاده،

 آمریکایی برای سوریه. است رژیم این امنیت تأمین همچنین و صهیونیستی رژیم برابر در مقاومت
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 . کنند جبران را مصر میدان در خورده های گل صددند در آن در که است بازی میدان عنوان به ها

 به اسرائیل امنیت تأمین مهم های وزنه از و اسرائیل مهم پیمانان هم از که مبارک رژیم سقوط

 هایی بدیل ایجاد برای تالش بر عالوه تا است داشته آن بر را اسرائیل و آمریکا رفت،می شمار

 علی. باشند شرقی جبهه ی در فشار کاهش دنبال به اسرائیل، غربی ی ها جبهه امنیت تأمین برای

 وروسیه، چین مخالفت دلیل به سوریه در بشاراسد علیه قطعنامه تصویب در آمریکا شکست رغم

 کشور این بر فشارها. ایجاد کند سوریه علیه جهانی اجماع تا است کوشیده دیگر مبادی از آمریکا

 به آمریکا که طوری به می شود پیگیری کشور این همسایگان طریق از عمدتا میدانی ی صحنه در

 کند. می حمایت سوری اپوزیسیون از ترکیه ی واسطه

است:  بوده استوار اصل سه بر سرد، جنگ از پس دوران در آمریکا خارجی سیاست کلی طور به

 و نفت صدور تضمین -2 آن از جانبه همه دفاع و اسرائیل رژیم تمامیت حفظ و امنیت تأمین- 1

 حتی مختلف های شیوه با ناهمراه های رژیم با مقابله و همراه های رژیم حفظ-3خاورمیانه انرژی

  :1390سازی)کلبعلی، دموکراسی و با تروریسم مبارزه قالب در تهاجمی گرایی مداخله طریق از

(.در این راستا در بحبوبه ی بحران های اخیر، آمریکا برنامه های مختلفی برای رسیدن به 13-14

این هدف را در دستور کار خود قرار داد و برای رسیدن به این برنامه ها از ابزار های مختلف 

 شنگتنوااستفاده کرده است که نمونه آن را می توان در مسئله سوریه مشاهده کرد،در این بحران 

 افزایش بحبوحهی در 2012 فوریه در کشور این سفیر و کرد تعطیل دمشق در را خود سفارت

 خارجه امور وزیر کری جان نیز 2013 ژوئن در .داد پایان خود مأموریت به حمص در حمالت

 مناطق برای را غیرنظامی های فناوری و کاالها صادرات های تحریم از بخشی که کرد اعالم امریکا

 250 متحده ایاالت دولت (.Laub and Masters,2013کرده است) لغو شورشیان کنترل تحت

 های کمک صندوق از دالر میلیون 510 به نزدیک همچنین و مخالفان سوری به دالر میلیون

 راستا این است در کرده کمک مخالفان به جنگ، از متأثر افراد به کمک تحت عنوان بشردوستانه

 شورشیان از حمایت در ناتو با متحده ایاالت تر تعامل فعال خواستار کنگره اعضای از برخی حتی

 را جنگ نظامی، مداخله یا مخالفان کردن مسلّح در آمریکا که درنگ استدالل این با بودند؛ سوریه

 عمل ابتکار افراطی اسالمگرایان تا است داده اجازه و کرده بدتر را موقعیت بشردوستانه و طوالنی

 و غذایی مواد شامل هایی کمک کرد اعالم متحده ایاالت ، 2013 فوریه در دست گیرند. به را

 استفاده بشار ادعای با سفید کاخ ژوئن، ماه در آن، از پس .کند می فراهم مخالفان برای پزشکی را
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 سالح تا اجازه داد سیا سازمان به دولت، مخالف شورشیان برابر در شیمیایی های سالح از اسد

 (.Archick and Mix,2013کند ) فراهم شورشی های گروه برای را مهمات و کوچک های

یک در رفتار امنیتی و سیاست خارجی آمریکا در قالب مداخله گری،هژمون الگوی جدید

انگر آن ه نشگرایی،یکجانبه گرایی،مبارزه با تروریسم و جنگ پیش دستانه تعریف می شود.اینگون

و « لیالمل حداکثرسازی کنش بین»ا موقعیت جهانی خود را از طریق است که آمریکا تالش دارد ت

ید جد« عنایالب مق»مقابله با تهدیدات متنوع پیگیری کند در این ارتباط، استراتیژیست ها آمریکا 

» با مقابه و« فرصت سرکوب» ،«دیگر سازی» را تبین نموده اند، از جمله این موارد می توان به

رای بنیز  ت طبعا تحقق هر یک از اهداف یادشده می تواند پیامدهای رااشاره داش« دولت سرکش

ره این ر زممافع و امنیت امریکا ایجاد کند واکنش کشورهای خاورمیانه و قدرت های اروپایی د

کش در (. و مهمترین ابزار برای مقابله با دولت های سر 78: 1386چالش هاست)مشیر زاده،

فیری ی تکیم های مختلف است )ایران(، یا ایجاد تقویت گروههامنطقه)به زعم خودشان( یا تحر

وری ن عراق در زمان-برای از بین بردن یا ساقط کردن رژیم های مخالف منافع آمریکاست)سوریه

 مالکی(.

 در خصوص تبین بحران های منطقه، و بخصوص بحران تاسف بار سوریه وعراق از لحاظ

هیونیستی. ص. حفظ امنیت رژیم 2.تامین امنیت انرژی،1:سطح بین المللی دو نکته قابل ذکر است

قاومت محور مبر این مبنا، از دیدگاه غرب به ویژه آمریکا، چنانچه سوریه که حلقه وصل اعضای 

د، است، سقوط کند و جهت سیاست خارجی این کشور به سوی جریان محافظه کار تغییر یاب

بحران  (،1391دی تامین خواهد شد)قربانی،امنیت رژیم صهیونیستی پس از انقالب عربی تا ح

اهمیت  ارایدهای اخیر صرفاً یک مسئله داخلی نیستند، بلکه در ابعاد منطقه ای و بین المللی 

یا با  ب، وهستند، با ساقط شدن رژیم در سوریه و با روی کار آمدن دولتی همراه با سیاست غر

ه منطق ورهبری آمریکا و متحدان عربی حاکم کردن هرج و مرج بر آن توسط کشورهای غربی به 

بیعی به ذا طلای آنها)عربستان(، توازن در منطقه و حتی جهان به نفع آمریکا تمام خواهد شد و 

 نظر می رسد که برای رسیدن به این مهم از هر حربه ای استفاده کند.

 آمریکا خارجی سیاست دستگاه در متناقض، هایسیاست برجسته شدن باعث که ایمسئله

 که چرا است، بحرین و سوریه کشور دو تحوالت متوجه بیشتر گردیده، اخیر تحوالت درخصوص

 و نگرفته پیش در کشور دو این تحوالت درخصوص را واحدی و مشابه الگوی متحده ایاالت
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 تحوالت قبال در آمریکا دوگانه رفتار .است نموده پیروی تاکنون دوگانه ای استانداردهای از عمالً

 همچون موضوعاتی به نسبت کشور این متناقض موضع گیری های شدن آشکار سبب دو کشور

 سوریه همچون کشوری در متحده ایاالت که است در حالی این بشرگردیده، حقوق و  دموکراسی

 دارد، نظام معارضین مقابل در دولت تضعیف در سعی مختلفی روشهای با و است معترضان حامی

 سیاست های از آشکارا و کرده عمل متفاوت به گونه ای بحرین در را آن مشابه نمونه که حالی در

 عمل می آورد، در به پشتیبانی معترض افراد مقابل در دولت از و حمایت آل خلیفه رژیم سرکوبی

می  چشم به این کشور تحوالت در اساسی تفاوتهای داخلی محیط مانند به نیز خارجی عرصه

 می که دارند وجود منطقه ای مختلفی فرا و ایمنطقه بازیگران سوریه، بحران خورد. درخصوص

 این کنیم. در تقسیم موافق و گروه مخالف دو به کشور این داخلی عرصه همانند را آنها توانیم

 شمار به اسد طرفداران جزء چین و روسیه اسالمی ایران، جمهوری نظیر کشورهایی تقسیم بندی

 کشورهای اکثر بندی، تقسیم این دیگر طرف در و حمایت می کنند او حکومت بقای از و می آیند

 ایاالت خصوص به و ترکیه و قطر عربستان، نظیر خاورمیانه ای و نیز اروپایی)فرانسه،انگلیس(،

 در سعی مختلف ترفندهای با و بوده اسد حکومت که مخالف می گیرند امریکا جای متحده

 می نمایند. حمایت وی حکومت سقوط از و معترض دارند گروه های از حمایت

 شود، نمی خاص محدود مورد این به سوریه داخلی امور در آمریکا متحده ایاالت دخالتهای

 داخلی ینمخالف که شورشهای مسلحانه از آمریکا که هنگامی نیز اسد حافظ حکومت دوره در بلکه

 حالت هگذشت از بیش کشور دو آورد، روابط عمل به حمایت بودند، داده ترتیب وی حکومت علیه

 ل ذکر است کهلذا این نکته نیز در قبال بحران سوریه، قاب (،1391گرفت)گافیرو، خود به خصمانه

ه ست کادر این کشور، اقتدارگرای، فساد اقتصادی، سرکوب شدید متعرضین، از جمله مسائلی 

یادی زثیر خود در افزایش این بحران و گسترش تروریسم و اقدامات آن برای براندازی رژیم تا

 چنین سازی ستهبرج با تا گذارده این بر خود را تالش تمام نیز آمریکا متحده ایاالت دارد، و لذا

 جریانات هب را کشور امور تا دهد، قرار فشار تحت اسد را حکومت المللی، بین مجامع در مسائلی

 گروه های اپوزیسیون قرار دهد. و معترض سیاسی

گیری موضع  گرفتن قرار تحت الشعاع باعث ایران، اسالمی جمهوری به اسد نزدیکی دولت

 لبنان در اهلل حزب از ایران حمایت» است شده سوریه تحوالت قبال در امریکا متحده های ایاالت

 حزب با استراتژیک ایران پل عنوان به که سوریه طریق از 2006 سال در روزه سی وسه جنگ طول
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 «.گردید روزه سیوسه در نبرد صهیونیستی رژیم بر مقاومت پیروزی به منجر شود می محسوب اهلل

 خوشایند است اسرائیل با مبارزه خط مقدم در که لبنان اهلل حزب یافتن قدرت که است طبیعی

 طریق از اهلل حزب با ایران ارتباط قطع درصدد مسئله نیز همین دلیل به و نبوده آمریکا دولتمردان

 متحد ترینمحوری  که را اسد اساس، همین سوریه برآمده اند. بر در حاکم حکومت براندازی

 جهان کشورهای بیشتر (.1391داده اند)استخانتیسف، قرار مورد هدف باشد، می ایران منطقه ای

رنج  سیاسی مشروعیت عدم از قفقاز و مرکزی آسیای و عربستان ی جزیره شبه در ویژه به اسالم

 به بدبینی و یکسو از خود ملّت به ها کشور این دولتمردان اتکای و اعتماد برند. عدم می

 رژیم بقای و حفظ برای دولتمردان این تا شده باعث سوی دیگر از خود مسلمان همسایگان

 ایجاد باعث سیاسی وابستگی این .شوند متوسل جهانی و ای فرامنطقه های قدرت به خود سیاسی

 است جهانی شده گر سلطه تهای قدر و ها کشور این بین چندجانبه و دوجانبه متعدد های پیمان

 باعث ها تعهد و محدودیتها همین دارد. همراه به را تعهدهایی خود با ها اتّحاد و ها پیمان این که

 مستقل صورت به را اقتصادی و سیاسی های زمینه در گیری تصمیم توان مسلمان های شده کشور

 مشی خط اسالم جهان های کشور جهانی، مختلف مسائل با در رابطه که طوری به باشند، نداشته

 جهان وحدت جمله از مشترک، مسائل سیاسی سر بر و گرفته پیش در را مختلفی سیاسی های

 متضادکشورهای گاهی و متفاوت های گیری موضع مثال عنوان به .رسند نمی توافق به اسالم

امروزه نیز در   و لبنان ه، غز به حمله افغانستان، عراق، اشغال مانند نهایی بحرا با رابطه در مسلمان

سوریه،و عراق که دولت اسالمی عراق وشام )داعش(دست به جنایات وحشیانه ای علیه بحران 

 عوامل به توجه با حالیکه در یا هاست گیری این موضع از های مردم بی دفاع زده است، نمونه

 نظام ترین منطقی خلیج فارس، کشورهای همه میان مشترک استراتژیک و اقتصادی جغرافیایی،

باشد  می ای کرانه رهای کشو همه حضور با سیستمی فارس، خلیج منطقه امنیت از پاسداری برای

 کشورهای تمامی حضور بدون فارس خلیج منطقه در ای منطقه اتّحاد و پیمان ایجاد هرگونه و

 به محکوم نبوده و برخوردار ژئوپلیتیک منطق از ایران جمهوری اسالمی ویژه به و ای کرانه

 ساحلی کشورهای بین چندجانبه و دو های پیمان وجود (.345:  1387زاده،است)مجتهد  شکست

 نیز را خود تعهداتی همراه به که  متّحده ایاالت ویژه به و ای فرامنطقه های قدرت با فارس خلیج

 پیمان ایجاد یک فارس برای خلیج ژئوپلیتیک منطقه کشورهای وفاق از مانع  داشته همراه به

است درچنین منطقه ای که  شده امنیتی  سیاسی یا اقتصادی اتحادیه یک تشکیل یا و همکاری
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کشورهای غربی به رهبری امریکا برای جوامع اسالمی به وجود آورده اند،طبیعی به نظر می رسد 

که بحث های فرقه ای و مذهبی بدلیل عدم تفاهم بین این کشورها باال بگیرد و در نتیجه هر 

ی برای رسیدن به اهداف خود به اقدامات خشونت آمیزی دست می کردام از این گروههای مذهب

زنند که نمونه آن را می توان در اقدامات داعش،مشاهده کرد.مهمترین نکته در این باب این است 

که خود کشور امریکا این گروها را تقویت کرده و از آنها به عنوان ابزار برای ساقط کردن رژیم 

 متنوع های وابستگی مجموع در همخوانی ندارنداستفاده می کند. های که با سیاست خارجی خود

 برای را زمینه حال و گذشته ،در جهانی،بخصوص آمریکا های قدرت به اسالم جهان دولتهای

 ، کشمکش ، ثباتی بی و کرده فراهم اسالم جهان تجزیه ی و ها جدایی و فها شکا توسعه مداخله و

 .گردد می سبب را اسالمی غیر های به دولت اتکا گسترش و رقابت

 یا نیتیام بار دارای که مفاهیمی از گیری بهره با ها امریکایی ، 21 قرن نخست دهه یک در

 ئوریزهت را خاورمیانه کشورهای داخلی امور در مداخله سیاست اند کرده تالش بودند، حقوقی

 مسئولیت » و رژیم تغییر رویکرد همان این .پذیرفت انجام لیبی جنگ نمونه عنوان به . نمایند

 نیز هسوری قبال در را آن است مایل امریکا که است سیاسی براندازی مفهوم براساس « حمایت

ی م شتال خود اروپایی و عربی متحدان همکاری با ها امریکایی حاضر، حال در .نماید پیگیری

 و اخلید فشارهای افزایش و اسد بشار حکومت معارض جریانات هدایت و سازماندهی با تا کنند

 این در رتقد انتقال و کنونی سیاسی نظام فروپاشی مدت، بلند در و تضعیف موجبات المللی، بین

 گرا فراطا عناصر و متعدد بازیگران و حضور سوریه تحوالت وجود، این آورند با فراهم را کشور

 یها دشواری با را سوریه سیاسی آینده خصوص سازی در تصمیم کشور، این داخلی صحنه در

 که تاس یافته کاهش احتمال این منطقه، در جدید تحوالت است با بروز ساخته مواجه بسیار

 منطقه ورهایکش در گرایانه مداخله رویکردهای به ادبیاتی چنین با بتوانند همچنان ها امریکایی

 ادامه دهند.

 آنها آمریکا(،و )در راس غربی های قدرت مداخله و حضور اینکه است مسلم آنچه هرحال به

در  مردمی اعتراض و مشروعیت کاهش برای عاملی اقتدارگرا سیاسی های رژیم حمایت از

 در ثبات پایدار و نظم ایجاد منظور به و جدید شرایط در اساس، این بر .است بوده خاورمیانه

 های سیاست و تبدیل تغییر به ناگزیر امریکا متحده ایاالت ویژه به و غربی های قدرت منطقه،

 و مردم های آرمان و اراده به و احترام متقابل منافع به توجه طریق از و بوده گذشته گرایانه مداخله
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 این ها به امریکایی (.451: 1390بازتعریف نمایند)واعظی، را خود های سیاست منطقه، های دولت

ندارد،ولذا  وجود درخاورمیانه اسالمگرا های طیف رسیدن قدرت به از گریزی که اند رسیده نتیجه

 و ورزیده اجتناب رو میانه گرای جریانات اسالم این با کنشی اصطکاک هرگونه بروز سعی دارد از

 احتمال اقتصادی، های کمک اعطای همینطور و ها این گروه به شدن نزدیک و یارگیری طریق از

 نحوه با ارتباط در (.163ص 1386دهد)دهشیار، کاهش را هدف درکشورهای گری نظامی بروز

 را متفاوتی معیارهای توان می شمال افریقا، و عربی خاورمیانه تحوالت با امریکا دولت برخورد

 غیرهمسو و همسو کشورهای قبال در متفاوت اتخاذ معیارهای مورد در . دارد قرار شناسای مورد

 لیبی، یمن، در گرفته صورت های خشونت برابر در امریکا متفاوت گیری بسیار موضع به توان می

عملکرد  از شاخص عنوان به توان می را گیری موضع تفاوت این .کرد اشاره و سوریه بحرین

 و امریکا متقابل میان احترام و منافع کرد می ادعا اوباما که آن گونه نه و خود، منافع مبنای بر امریکا

 (.33-34: 1391نمود)واعظی، ارزیابی مسلمان، کشورهای

 راهکارها و پیشنهادات -8

 و باشد آمیز موفقیت زیاد آن نمی تواند ایجاد حل ریشه های بدون علیه تروریسم مبارزه

 است مؤثر زمانی تنها گردیده مطرح آمریکا پیشنهاد به که الملل بین با تروریسم مبارزه استراتژی

 همگی .چاره ای بیابد راه آنها برای و نماید توجه جریانها نوع این ی ایجاد کننده ای بستره به که

 دقت تروریسم با مبارزه برای موجود راهکارهای بررسی در که گردد باعث می مباحث این

 ریشه بخواهیم اگر نگردانیم. مشغول را خود معضل این سرکوب به و تنها آوریم عمل به بیشتری

 راههای ببریم یکی از بین از آورنده ی آنرا بوجود عوامل می بایستی بخشکانیم را تروریسم

 قدرت ی برای مبارزه آمیز رقابت محیطی در پویا مدنی جامعه ایجاد دمکراتیک، حکومت برقراری

 و متنوع افکار گرایشات و فضا این در که باشد می جامعه در نقدپذیری و تسامح و تساهل ایجاد و

 رابطه دهند .در این انجام فعالیت آن برای و باشند داشته را خود کردن مطرح امکان متکثر

 در غیر و دموکراسی باشد. برای مؤثری الگوی می تواند اقتصادی و سیاسی فرهنگی، پلورالیسم

ایجاد  اول راهکار با رابطه در دیگر راهکار .می شویم روبرو اکثریت دیکتاتوری با ما اینصورت

مرکزی  قدرت کنترل برای مؤثر قدرت تقسیم نوع یک می تواند که باشد می فدرال های دولت

 را آنها و باشد موثر بسیار می تواند چندملیتی و چندفرهنگی جوامع برای الگو این .د آور بوجود

 پیش مرکزی دولت از جداشدن به نیاز آنکه بدون دهد، مشارکت خود سرنوشت تعیین در حق
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 رفتارهای رشد برای باشد بستری و زمینه می تواند سیاسی و اقتصادی تبعیضات .بیاید

 آن و شده تروریستی سازمانهای ایجاد به منجر نهایت در که ل رادیکا و افکار پرخاشگرایانه

 لذا باشند، نداشته جوامع در را خود های خواسته و عقاید ابراز امکان این گروهها که است هنگامی

 محروم اقلیتهای توسعه اقتصادی، برای و جامعه کلیت برای سیاسی و عدالت اقتصادی برقراری

 صورت در و گروههای تند رو، نها سازما گونه این شود. واقع مؤثر تواند می داشته شده نگه

 اعمال انجام به نهایت در هایشان خواسته کردن و مطرح مذاکره جهت راهها سایر مسدودبودن

رهای ولذا کشورهای نیز وجود دارند که تمامی راهکا آورند می روی رادیکال و آمیز خشونت

موجود برای مذاکره و حل این تند روی هارا مسدود کرده و خود در رادیکال کردن این گروهها 

بوسیله ی  ها نوع حکومت این اعمال کنترل و نقش زیادی دارندبا این وجود،محدودکردن

 به آوردن ر فشا اساسی و آزادیهای برقراری و بشر حقوق مسئله جمله از بین المللی سازوکارهای

 این تواند ملل می سازمان امنیت شورای توسط بشردوستانه مداخله به تهدید و موارد این رعایت

 خود مجبور کند. شهروندان با رفتار در نظر تجدید به را غیردمکراتیک کشورهای

 

 نتیجه گیری -9

 اسالم از تلقی ها طرز و ها برداشت و ایدئولوژیکی و فرهنگی فکری، دیدگاه از اسالم، دنیای

 مکاتب وجود شاهد ما حاضر حال در و باشد می گرا کثرت دارای هویتی غیرسیاسی و سیاسی

 بر تأکید عموماً که هستیم اسالم دنیای متعددی در علمی و عقیدتی فکری، های قطب و ای اندیشه

 حتی آنها از و برخی پذیرند می کمتر را دیگران و داشته اسالم از صحیح تلقّی و خود حقانیت

امروزه با وجود این تعابیر متعدداز دین اسالم گروههای .نمایند می متهم کفر حد سر تا را دیگران

که خود را پیرو اسالم واقعی و همچنین خود را مسلمان واقعی میدانندبرای نشان دادن حقانیت 

خود به اقدامات تروریستی دست زده و باعث نقض حقوق بشر می شوند که در این میان 

رهای نیز برای رسیدن به اهداف سیاسی خود یا به عبارتی به دنبال دست یافتن به منافع ملی وکش

بنیادگرایی و در شکل  جریان رشد در خود هستند که در بخش دوم این مقاله به آن ها اشاره شد.

امروزی آن تروریسم برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود که در داخل کشورهای منطقه 

 تا مراکش از وریه و عراق و یمن شاهد آن هستیم و همچنین جریانات موجود که بخصوص در س

نگارندگان  نظر از که اینجاست در است؛ داشته بسیاری سهم ناامیدی فیلیپین وجود داشت و دارد
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 چه غرب شود، می مطرح شرایط این آمدن وجود به غرب با محوریت امریکا در این مقاله نقش

 با و .نمود سرخورده را کشورها دیگر خود، شکل کاپیتالیستی به چه و سوسیالیستی شکل در

 دست به را قدرت یافت. آمریکا شدت خوردگی سر فارس این خلیج جنگ و شوروی فروپاشی

 شرق در همواره که را انگلیس و فرانسه چون هایی قدرت دولت خود، هژمونی اعمال با و گرفت

 رود می بین از واسطه های قدرت وساطت وقتی .برد بین از کردند می ایفا را میانجی نقش

شودو امروزه با شروع بهار عربی در منطقه برای ساقط کردن  می رادیکالیزه افراطی گرایشات

حکومت های که با سیاست خارجی آمریکا همخوانی ندارند از ابز ار گروههای تکفیری برای 

هداشتی و همچنین کمک های پزشکی رسیدن به اهداف خود از طریق کمک های تسلیحاتی و ب

استفاده می کند در این بین کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی نیز که به دنبال رسیدن به 

رهبری جهان عرب است و مهمترین مانع رسیدن به این هدف را جبهه مقاومت می داند و لذا 

کاناتی استفاده کرده و در طبیعی به نظر می رسد برای ساقط کردن این جبهه از هر اقدامی ام

جهت نابودی آن کوشا باشدو لذا ناگفته نماند در برخی از کشورها خود حکومت آنها باعث 

 های تکفیری شده است.رادیکال کردن گروه
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 اسالم جهان در آفرینی بحران برای جدید ای عرصه مرکزی آسیای
 

 ، کارشناسی ارشد1حامد آقایی

 
 چکیده

 نوشته این زا هدف. بود خواهد اسالم جهان در آینده بحران کانون مهمترین بعنوان مرکزی آسیای منطقه

 ظرفیتی چه زا اسالم جهان در استراتژیکی مهم منطقه یک بعنوان مرکزی آسیای که دهد نشان که است این

 به. کند طرحم را بحران این از رفت برون های راه و بود خواهد برخوردار آینده در شدن بحرانی برای

 با و منظور همین به. بود خواهد چه کرد خواهد مواجه بحران با آینده در را منطقه این که عواملی عبارتی

 خواهد بحران پذیرای آینده، در را مرکزی آسیای منطقه عواملی، مجموعه شده، انجام مطالعات به عنایت

 در روریستیت های گروه فعالیت کشورها، این از یک هر در مذهبی و قومی اختالفات وجود: جمله از کرد

 قابتر اختالف، مورد مناطق و آب موضوع در بخصوص منطقه، کشورهای میان اختالفات مناطق، این

 دست به تدس موارد، این همه غرب، و شرق مسیر در گرفتن قرار و المللی بین و ای منطقه های قدرت

 بنابراین،. اشدب آینده در اسالم جهان بحرانی مناطق از یکی بعنوان مرکزی آسیای منطقه تا داد خواهند

 و حل مله،ج از. دهند انجام بحران کاهش برای مرکزی آسیای کشورهای تا هست الزم اقداماتی مجموعه

 نهمچنی و خود همسایه قدرتمند کشورهای با بیشتر همکاری خود، بین در اختالفات کردن فصل

 تواند می هک هست اقداماتی مجموعه اینها کشورها، سایر با رابطه در هوشمند دیپلماسی یک بکارگیری

 .دهد نجات هست آنها روی پیش در که هایی بحران از را مرکزی آسیای کشورهای

 داخلی اختالفات المللی، بین های قدرت تروریسم، مرکزی، آسیای واژگان کلیدی:
 

 مقدمه -1

تلقی  آسیای مرکزی به لحاظ اهمیت، یکی از مناطق استراتژیک جهان بعد از فروپاشی شوروی

ای و جهانی چون های منطقهشود. این منطقه به سبب دارا بودن منابع غنی و همسایگی قدرتمی

های اخیر قرار گرفته است. بعد های غربی به ویژه در دههروسیه، چین و ایران، مورد توجه قدرت

                                                                                                                                             
1. Email: h.aghayi93@gmail.com 
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جهان  ای و جهانی باعث شده است که این منطقه ازژئواستراتژیک این منطقه و تحوالت منطقه

تردید نگاه اسالمی به این مناطق؛ مورد توجه محافل بحث و آکادمیک جهانی قرار گیرد. بی

ها در گیری بحرانحساسیت و اهمیت آن را دوچندان خواهد کرد به خصوص از زمان شکل

جهان اسالم، توجهات به سمت این منطقه، نشان از درک درست کارشناسان مسائل سیاسی از 

شود تا این منطقه در باشد. آنچه باعث میمنطقه در معادالت آتی جهان دارد می اهمیتی که این

های بحران در جهان اسالم باشد ناشی از این موارد است: از جمله؛ آینده بعنوان یکی از کانون

-های تروریستی، تقابل قدرتاختالفات قومی و مذهبی در هر یکی از این کشورها، رشد گروه

هایی ای در این منطقه، اختالفات کشورهای منطقه بر سر منابع آب و اقلیتطقههای جهانی و من

از هر کشور در کشور دیگر و... همه گویای این هست که بحران در این مناطق را به حد انفجار 

شود این است که آسیای مرکزی بعنوان یک منطقه مهم رساند. لذا، سوال اصلی که مطرح میمی

هان اسالم از چه ظرفیتی برای بحرانی شدن در آینده برخوردار خواهد بود و استراتیژیکی در ج

های برون رفت از این بحران چیست؟ بنابراین، فرضیه اصلی این پژوهش این است که منطقه راه

های تروریستی، اختالفات قومی و آسیای مرکزی به دلیل موقعیت استراتژیک، فعالیت گروه

ای در المللی و منطقههای بینشورهای منطقه و فعالیت و رقابت قدرتمذهبی و اختالف در بین ک

 باشد.این مناطق، ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه بحرانی را دارا می

 اختالفات کشورهای منطقه -2

ند. کمی ای برای تنش آفرینی فراهماختالفات موجود در میان کشورهای آسیای مرکزی، زمینه

لی و الملهای بینشود تا قدرتراه حل مناسب برای آنها، باعث می وجود این اختالفات و عدم

ان این تمدارای، از این اختالفات به نفع خود بهره ببرند. بنابراین عدم درک سیاسحتی منطقه

رد بحل  کشورها از وضعیت منطقه و شرایط حساسی که در آن قرار دارند و نرسیدن به یک راه

ن این فات بیاین کشورها را با بحران مواجه کند. لذا، اهم اختالتواند آینده سیاسی برد، می

 باشد.ییگر مها و اختالفات دکشورها شامل اختالفات مرزی، اختالف بر سر منابع آب و رودخانه

 تالفات مرزیاخ -2-1

کند که به نفع وجود اختالفات مرزی در بین هر یک از این کشورها، مناقشه و بحرانی ایجاد می

هایی در یک از طرفین درگیر نخواهد بود. این اختالفات، هر از چند گاهی باعث ایجاد تنشهیچ 

شود، طوری که این کشورها تا آستانه جنگ و بعضها تا جنگدین با هم بین کشورهای مذکور می
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قرقیزستان و ساکنان مرزی  "باتکن "، بین ساکنان استان مرزی 2010روند. در سال پیش می

 که داشت اظهار «افآیجیگیت سلطان» بیشکک، دراختالف و تنش روی داده است. تاجیکستان 

های مسلح غیرقانونی در خط مرزی قرقیزستان، ای امنیتی تاجیکستان علیه گروهنیروه عملیات

، کد مطلب: 24/9/1389تبیان، )امنیت شهروندان این کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است

147933.)  

و کشور میالدی، موضوع ترکیب جمعیت و حضور تاریخی اقوام در این د 1920دهه  در مرزبندی

ه ه میان سنه کنیز مراعات نشد و اختالفات کنونی ناشی از اشتباهات آن زمان است. در وادی فرغا

سر ی برکشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم شده است امکان وقوع هر نوع درگیر

قه ر منطدهای کشاورزی و چراگاه وجود دارد. قرقیزستان و تاجیکستان نیز مالکیت آب، زمین

رغانه فدره  (.147933، کد مطلب: 24/9/1389تبیان، )بدخشان با یکدیگر اختالف مرزی دارند

 بکستان وان ازهای اوش و جالل آباد قرقیزستان و سه استان اندیجان، فرغانه و نمنگشامل استان

ای هایهاست. اراضی قرقیزستان در این دره شامل سلسله جبال و کوهپ استان سغد تاجیکستان

ستان، ور قرقیزترین مسائل مرزی را برای سه کشاست. دره فرغانه بغرنج« تین شان»های رشته کوه

هر سه  وارد دازبکستان و تاجیکستان به وجود آورده است. دراین دره هزاران منطقه محصور قرار 

ها ادعا اند ادعاهای تاریخی نسبت به قلمرو یکدیگر دارند. اینسهیم کشور که در این دره

می ا دربرها، دریاچه ها و صنایع رهای حمل ونقل، رودخانههمچنین منافع اقتصادی در مسیر

د مور گیرد. مذاکرات بر سرتعیین خطوط مرزی در این دره تنش آفرین بوده و بر سر ده ها

 (.147933، کد مطلب: 24/9/1389تبیان، )اختالف راکد مانده است

تاجیکستان و قرقیزستان در خصوص ناحیه اسفره نیز اختالف دارند. با این وجود در تیر ماه 

سندی میان دو کشور فوق الذکر و چین در خصوص حل مناقشات مرزی به امضا  ،شمسی 1379

از استان اوش به عالوه ازبکستان بر بخشی  (.147933، کد مطلب: 24/9/1389تبیان، )رسید

م بر سر  1990قرقیزستان نیز ادعای ارضی دارد و یکی از مناطقی که قرقیزها و ازبک ها در سال 

ای برای تقاضای آن درگیر شدند. دولتمردان ازبکستان جمعیت ازبک موجود در اوش را بهانه

چنین  ترسیدندایجاد یک حکومت مستقل برای منطقه اوش کرده بودند و قرقیزها نیز که می

، 24/9/1389تبیان، )تغییری باعث پیوستن این منطقه به ازبکستان شود، عکس العمل نشان دادند

های آسیای مرکزی خود کشورهای از جمله عوامل تهدیدزا علیه جمهوری (.147933کد مطلب: 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

113

 

مسایل باشند. رقابت میان قزاقستان و ازبکستان بر سر قدرت در منطقه، همواره از جمله منطقه می

آید. وجود اختالفات ارضی علیرغم توافقات بعمل آمده هنوز هم مهم این منطقه به حساب می

تواند مدعی بخارای تاریخی که قسمت باشد. تاجیکستان میهای منطقه میهای دولتجز نگرانی

توانند مدعی تاشکند پایتخت ازبکستان ها نیز میاعظم آن در ازبکستان است باشد و قزاق

 (.45: 1387سفیدی، شند)یزدانی و همتی گلبا

 ر منابع آبساختالف بر   -2-2

 . باکمبود آب بعنوان یکی از مشکالت زیست محیطی و حتی سیاسی در آینده تلقی شده است

نابع مسر  توجه به روندهای فعلی گرم شدن کره زمین و افزایش دما، کمبود آب و اختالفات بر

ی هانگانی تبدیل شده است؛ طوری که به عقیده کارشناسان، جهای جهآبی به یکی از بحران

ئیل علی اسراای فهآینده، جنگ بر سر منابع آبی خواهد بود. البته این قبیل از کارشناسان نیز جنگ

به طور  رد تادانند که رژیم صهیونیستی، قصد داعلیه مردم فلسطین را جنگ بر سر منابع آبی می

های رانن بحلسطین تسلط پیدا کند. قطعا، این تنش آبی و در ادامه آهمه جانبه بر منابع آب ف

یمه نسیاسی و زیست محیطی برای آن دسته از کشورهای خاورمیانه که در مناطق خشک و یا 

منابع  ینکهاخشک قرار دارند، ابعاد به مراتب شدیدتری خواهد داشت. در این میان با توجه به 

این  ها بهگیرد و تنها امید آنا کشورهای همسایه سرچشمه میآبی برخی از کشورها از کشور ی

ت و شود، مشکالهای آبی از آن سرازیر میمنابع آبی است؛ اختالف با کشوری که سرچشمه

اری ا همکای را برای طرفین ایجاد کرده است، طوری که اگر این اختالفات باختالفات عدیده

واهد خعلی ه ابعاد آن به مراتب بیشتر از بحران فطرفین حل نشود، بحرانی ایجاد خواهد شد ک

ر دابع آبی ر منبود. لذا، کشورهای آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اختالف بر س

 گیر تبدیل شود.رود تا به یک بحران همههای آسیای مرکزی، میاین جمهوری

صلی و تأثیرگذار بر وقوع بحران آب فقدان توزیع مناسب جغرافیایی منابع آب از جمله مسائل ا

های فرامرزی، دسترسی یکسانی های آسیای مرکزی شریک در آبدر سطح جهانی است. دولت

به منابع آب ندارند. صد در صد منابع آب قرقیزستان و تاجیکستان از منابع داخل سرزمین انها 

-ون مرزهای آن تأمین میگیرد و در مقابل، تمامی مصرف آب در ترکمنستان از بیرسرچشمه می

باشد. توزیع نابرابر منابع آب در منطقه همواره منشاء درصد می50شود. این رقم برای ازبکستان 

(. قرقیزستان از طرق 61: 1389نزاع و بحران سیاسی در این منطقه بوده است)رضایی اسکندری، 
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بی سیردریا به ازبکستان شد آبی توکتوگل و تاجیکستان از طریق مخزن آبی قره قوم بر جریان آ

کنترل دارند. تالش تاجیکستان برای احداث تأسیسات هیدروالکتریک راغون و سنگ توده نیز 

شود که البته این امر مورد کنترل کامل تاجیکستان بر جریان رود آمودریا به ازبکستان را باعث می

 (. 62: 1389اعتراض ازبکستان است)رضایی اسکندری، 

دم و ع ، توزیع نامتناسب آب، اشتراکی بودن بعضی منابع آبی میان کشورهادر آسیای مرکزی

قه و ها و منابع آبی در کنار روند روبه رشد جمعیت در این منطمدیریت صحیح بر سیستم

 زی)پنبه،اووراستراتژی برخی از کشورها از جمله قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان بر توسعه کش

ابع صیص منالمللی برای تخخودکفایی کشورها و نارسایی قوانین بینزرت، گندم،...( و سیاست 

 (.151: 1388کند)کسایی، آبی مشترک، مشکل را دوچندان می

اهمیت موضوع بحران آب در کشورهای آسیای مرکزی به حدی است که محیط داخلی این 

ر ازبکستان، د( 2009دسامبر 27کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در انتخابات پارلمانی)

به علت  اف،اختصاص پانزده نماینده به جنبش سبز این کشور از سوی رئیس جمهور اسالم کریم

ستان و های آبی در تاجیکهای نیروگاهبار زیست محیطی پروژهنمایی پیامدهای زیانبزرگ

 شان دهنده رشدن (. در آسیای مرکزی متاسفانه آمار و ارقام152: 1388باشد)کسایی، قرقیزستان می

شد رخ رنباشد. متوسط سریع جمعیت در بیشتر کشورهای حوزه دریاچه آرال به جز قزاقستان می

 1991ـ  2000های درصد و طی سال 35/2در تاجیکستان  1994ـ  2000های جمعیت طی سال

 باشد)همان(.درصد می 3/2درصد و در ازبکستان  3در ترکمنستان 

 زبکستان دراآمیزی نسبت به رفتار ان جنوب قزاقستان تظاهرات اعتراضشهروند 1997در تابستان 

ود، خصوص قطع آب در جریان از آن کشور که باعث خشک شدن مزارع جنوبی قزاقستان شده ب

تان و زبکسابرپا نمودند. همچنین در پی امتناع قرقیزستان نسبت به پرداخت افزایش قیمت گاز 

ار فشار ابز قرقیزستان نیز طی یک عمل متقابل)با استفاده از قطع گاز ارسالی توسط این کشور،

بی، در آاعالم نمود، جهت افزایش ظرفیت تولید انرژی برقی ـ  1994در تابستان  9سیاسی آب

، ساییصدد است که مخازن آبی خود را پر کند که اعرتاض ازبکستان را در پی داشته است)ک

د سایر توانکنید، مشکالت مربوط به آب میده می(. لذا، همچنان که مشاه153ـ  154: 1388

ابند، ست نیها را در پی داشته باشد و در صورتی که این کشورها به راه حل بینابینی دبحران

 گیر آنها خواهد بود.عاقبت خطرناکی دامن
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 ومی و مذهبیاختالفات ق  -2-3

دارگرا م افتکه در آن یک رژیاختالفات قومی همواره بعنوان چالش امنیتی برای کشورهایی بوده 

اهی به گفات که از یک قوم بوده که بدون توجه به اقوام دیگر، بر قدرت نشسته است. این اختال

 ده کهآویزی برای کشوری بوخاطر وجود اقلیت قومی از یک کشور در داخل کشور دیگر، دست

ن مشکل ی ایدهد. اما گاهبه بهانه حمایت از اقلیت قومی خود، کشور مقابل را تحت تأثیر قرار 

ا ود تربزرگ در داخل خاک یک کشور بوده است. به هر حال تنوع قومی در آسیای مرکزی، می

ر داخل ها دهای بزرگ امنیتی مواجه کند. وارد کردن این قبیل اقلیتاین کشورها را با بحران

 دارد.ها را از دست زدن به خشونت بازتواند این گروهاحزاب و جامعه مدنی می

 های مخالف هر حکومت در داخل خاک کشور دیگر و اتهاماتی که کشورها بهوجود گروه

 بوط بهدهند از این موارد است. برخی اختالفات مرها به هم نسبت میحمایت از این گروه

-های قومی و نژادی یک کشور در داخل کشور دیگر است)یزدانی و همتی گلحضور اقلیت

ر پهنه روپاشی اتحاد جماهیر شوروی به پدیدار شدن هشت کشور جدید د(. ف45: 1387سفیدی، 

ها تنوع ه آنجغرافیایی دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی منتهی گردید که ویژگی مشترک هم

و قدرت  رفتهقومی گسترده بود. کشورهایی که نام گروه قومی اکثریت مبنای نام آن کشور قرار گ

نطقه مر دو دنام با اسم کشورها تمرکز یافته است. صورتبندی قومیتها سیاسی در گروه قومی هم 

به همراه  درصد 72دهد که جمعیت بومی در ازبکستان به میزان آسیای مرکزی و قفقاز نشان می

ه همراه بدرصد  40اقلیت قومی، قزاقستان  46درصد به همراه  62اقلیت قومی، تاجیکستان  67

دی وسیع، از (. این تنوع قومی و نژا70: 1390گر کالجی، دهد)کوزهاقلیت قومی را نشان می 75

شور بر ر یک کتواند به نوعی اهرم فشارود و میجمله مسایل امنیتی بسیار مهم منطقه بشمار می

اره از همو علیه کشور میزبان تبدیل شود. به عنوان نمونه اقلیت بزرگ روس ساکن در قزاقستان

 (.46: 1387سفیدی، آید)یزدانی و همتی گلیه این کشور بحساب میها علهای فشار روساهرم

سیاست همسان سازی قومی که متضمن تحمیل زبان، فرهنگ و آداب و رسوم قوم اکثریت بر 

-های آسیای مرکزی و قفقاز ادامه یافت. اسالم کریمهای قومی بود توسط رهبران جمهوریاقلیت

، صفر مراد نیازاف با نامیدن خود به "نوسازی و پیشرفت ازبکستان و راه "اف با انتشار کتاب

خطاب به  "روحنامه "ها و نگارش کتابی با عنوان یعنی سردار ترکمن "ترکمن باشی "عناون 

ملت ترکمن، نورسلطان نظربایف با دادن لقب )قهرمان خلق قزاق( به خود، امام علی رحمان با 
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های قومی و عسگر آقایف با سیاست "ر آیینه تاریختاجیکان د "جلد کتاب از جمله  20انتشار 

ها اقلیت ساکن در خاص خود کوشیدند هویت قوم ازبک، ترکمن، قزاق، تاجیک و قرقیز را بر ده

ساز پنج جمهوری آسیای مرکزی تحمیل کنند. پیامد اعمال این رویکردهای اقتدارگرایانه و همسان

پذیری یندهای مهمی چون ادغام سیاسی، جامعههای قومی از فراقومی، فاصله گرفتن اقلیت

ـ  81: 1390گر کالجی، سیاسی، مشارکت سیاسی و در نهایت ایجاد تعادل اجتماعی است)کوزه

، ناشی از این امر بود که به رغم اینکه قوم قرقیز، قوم 2005های قرقیزستان در سال (. ناآرامی80

شود یکی از دالیل گسترش اما گفته می باشد،مسلط و غالب در درون کشور قرقیزستان می

، بوده «بیشکک»ها، تفاوت عمده امتیازات آنها با شمالی«اوش و جالل آباد»ها در جنوبناآرامی

 (.131: 1384است)کسایی، 

 ر رهبری منطقهساختالف بر   -2-4

که  دباشرقابت قدیمی میان ازبکستان و قزاقستان بر سر رهبری منطقه نیز از مسایل مهم می

امه ن برنها در منطقه را دچار چالش کرده است. از خود راندن همسایگاهمواره روند همکاری

ه کجاری امنیتی تاشکند است که حتی شامل دخالت در کشورهای همسایه به خصوص هنگامی 

نمگانی  جمعه شود. بر این اساس هنگامی که نیروهایمنافع خود را در معرض تهدید ببیند نیز می

ه به ه اشتبا، به قرقیزستان پناهنده شدند، دولت تاشکند چند روستای قرقیزی را ب1999ل در سا

فیدی، سمتی گلو ه بهانه میزبانی از این نیروها بمباران کردند و تلفاتی را به بار آوردند)یزدانی

1387 :46.) 

رکزی مسیای آدر ای رقابت بین ازبکستان و قزاقستان، قطعا در ایجاد مانع بر سر همکاری منطقه

ت و دولدای مستلزم ایجاد نوعی توازن قدرت برای این حداقل هر آنجا که اجماع نظر منطقه

ه کای طقههای منبندیاف، عادت دارند راجع به گروهکند. نظربایف و کریماست نقش بازی می

سیای آاری دیگری در آن نقش دارد به دیده خواری نظر کنند. در حالی که نظربایف سازمان همک

 بعت ازای ازبکستان و تحمیل دیگران به متاای برای تضمین برتری منطقهمرکزی را وسیله

تقاد ا این اعیائی باف آشکارا با پیشنهاد نظربایف برای اتحادیه اوراسکند، کریمازبکستان تلقی می

-صومت میده خدی بخشد، بهکه این اتحادیه به قزاقستان رابط ویژه روسیه با آسیای مرکزی را می

 (. 165: 1383نگرد)بوهر، 

 های تروریستیفعالیت گروه  -3
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ورها ن کشخطرات و تهدیداتی که کشورهای آسیای مرکزی با آن روبرو هستند و محیط امنیتی ای

ورت صهای تروریستی و افراط گرایی را با چالش مواجه کرده، خطری است که از سوی گروه

ول ره در طدباشند. این ها در دره فرغانه متمرکز میاین گروهپذیرد. باید گفت بزرگترین می

که  رانی بودن نگمرزهای سه کشور قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان امتداد دارد. با توجه به همی

 قزقیزستان و ازبکستان به همکاری مشترک بر ضد تروریسم و افراط گرایی مذهبی روی

کشور  (. از میان پنج کشور آسیای مرکزی، سه47: 1387سفیدی، آوردند)یزدانی و همتی گل

ارند. دینی دتاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان، مشکالت بیشتری در رابطه با رشد رادیکالیسم 

باشد را میگهای اسالمهای گروهدره فرغانه در مرز مشترک سه کشور فوق، منطقه مرکزی فعالیت

منطقه  باشد.تفاء و قوت اعتقادات ساکنان منطقه میکه علت آن به جغرافیای منطقه جهت اخ

ده سغدی و خنجد در شمال تاجیکستان و اوش در جنوب قرقیزستان نیز از دیگر مراکز عم

(. 116: 1385باشد)شکاری، گرا در سطح منطقه آسیای مرکزی میهای اسالمفعالیت گروه

داشت  کا قصدرند که هنگامی که آمریای مهم و تأثیرگذاهای تروریستی به اندازهتهدیدات گروه

تان مصرانه در قسمت شمال تاشکند برگزار نماید، دولت ازبکس 1998مانور سنتراسبت را در سال 

-روهکوب گاف قصد داشت از این مانور جهت سرخواستار برگزاری ان در دره فرغانه بود. کریم

 (.128: 1380های مخالف خود استفاده نماید)بتی و برانسون، 

کی ینی به های آنها در شرایط کنوگرایی دینی در سطح منطقه و تحرکات و فعالیتمبحث افراط

آن؛  رسد به علت عمق و گستردگیاز معضالت اساسی آسیای مرکزی تبدیل شده و به نظر می

ی قبل از هاالها در این زمینه نتیجه خاصی در بر نداشته است. در ساقدامات محدود کننده دولت

ره الخصوص در دگرا در منطقه آسیای مرکزی علیشی شوروی چهار گروه عمده اسالمفروپا

: 1385 اری،الری) شکفرغانه ایجاد گردید که عبارت بودند از عدالت، برکت توبه و اسالم لشکر

در  های به قدرت رسیدن گورباچف و باز شدن نسبی فضای سیاسی ـ اجتماعی(. در سال109

ماعت جی چون حزب التحریر، گروه اکرمیه، لشکر طیبه، حزب النصرت، هایشوروی سابق گروه

 . در اینردندکتبلیغ، حزب اهلل... و جنبش اسالمی ازبکستان در سطح منطقه ایجاد و توسعه پیدا 

 (.110باشد)همان: گرای افراطی در منطقه میبین حزب التحریر فعالترین گروه اسالم

کند که کند. این حزب ادعا میکشور فعالیت می 40بیش از حزب التحریر در شرایط کنونی در 

مخالف کاربرد خشونت است؛ اما اسناد و کتب بدست آمده از اعضای حزب نشان دهنده صدور 
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باشد. مرکز حزب التحریر در آسیای مرکزی، ازبکستان مجوز این حزب برای کاربرد خشونت می

شود)شکاری، الی شصت هزار نفر تخمین زده میباشد و تعداد اعضای آن را بین هفده هزار می

در منطقه اندیجان ازبکستان ایجاد شد و نام ان بعد از  1993(. گروه اکرمیه در سال 110: 1385

باشد که خواستار بازگشت اف میها افتاد. رهبر این گروه اکرم یولداشوقایع اندیجان بر سر زبان

هدف این گروه نفوذ برحاکمان منطقه و در «. ه سلفیونمانند هم»های خود بوده استمردم به ریشه

 (.110باشد)همان: مرحله بعد کنترل آنها می

 1999سال  باشد که درهای افراطی فعال در منطقه آسیای مرکزی میحزب التحریر از جمله گروه

. (110ـ  111: 1385در تاشکند و توسط شریف جان میرزا جانف تأسیس شده است)شکاری، 

ترین اف تأسیس شد، جزو فعالتوسط طاهر یولداش 1992اسالمی ازبکستان که در سال جنبش 

انه ره فرغدالخصوص در ناحیه نمنگان ازبکستان در های فعال در منطقه آسیای مرکزی علیگروه

شورها کر این اف سفرهای متعددی به عربستان، پاکستان و افغانستان داشته و دباشد. یولداشمی

 هاییروهگدغام ااف جنبش اسالمی ازبکستان را از عالیم وهابیت آشنا شده است. یولداشکامال با ت

ر دنبش مانند حرکت االنصار، الجهاد، عدالت و لشکر اسالم ایجاد کرده است. اعضای این ج

 (.111اند)همان: های طالبان در افغانستان آموزش دیدهاردوگاه

تشکیل  های اخیرهایی است که در سالز جمله گروهنیز ا« IMCA» جنبش اسالمی آسیای مرکزی

ی ، تحت لوای جنبش اسالمی آسیا2003های اسالمی فعال در سال شده است. اعضای گروه

چن، ان، چاند. حوزه فعالیت این گروه از چین در شرق تا مناطقی از تاجیکستمرکزی جمع شده

ین جنبش اولیه نظران هدف اه عقیده صاحبگیرد. بازبکستان ، قزاقستان و قرقیزستان را در بر می

غییر یز تبه دست گرفتن قدرت در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بوده و در مرحله بعد ن

مه ه(. لذا، اصول مشترک 111: 1385باشد)شکاری، حاکمیت در ترکمنستان و ازبکستان می

از  رکزی،مج از منطقه آسیای های تروریستی در سطح منطقه، یکی وابستگی عقیدتی به خارگروه

 اردن و عراق های افراطی در کشورهای عربستان، پاکستان، افغانستان،جمله تأثیرپذیری از گروه

ه از گرفت باشد که ریشهباشد. و اشتراک دوم در تندروی عقیدتی و تجویز کاربرد خشونت میمی

-ون بمباوقات اقداماتی چ باشد که باعث شد تا برخیهای تندرو در کشورهای عربی میگروه

 (. 112: گذاری در برخی از اماکن عمومی و نمایندگی کشورهای خارجی در منطقه رخ دهد)همان
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منطقه  ه درکازبکستان، بالقوه دارای ظرفیت قابل توجهی برای گسترش بنیادگرایی اسالمی بوده 

ای هرششده بود. گزافرغانه و در شهرهای اندیجان و نمنگان شواهد گوناگونی از آن آشکار 

در  ا طالباند؛ بمتعددی از همکاری بنیادگرایان مستقر در افغانستان که از ازبکستان گریخته بودن

(. در پی 66: 1391های تروریستی در آسیای مرکزی ارائه شده است)کوالیی و خوانساری، فعالیت

یی از ربادمگذاری و آبمبهای قانونی  جنبش اسالمی ازبکستان، چندین مورد مخالفت با خواسته

، به بنیادگرا های آنها را به عنوان جنبشی افراطی و، باعث شد تا دولت فعالیت1999اوایل سال 

ند. پس اادهدهای خود را به صورت مخفیانه انجام طور رسمی ممنوع کند. از آن پس آنها فعالیت

خود،  هایعالیتالقائده برای انجام فهای مالی و نظامی سپتامبر، این گروه از کمک 11از حوادث 

ارها بانستان بود؛ (. تهدید دیگر منطقه مربوط به دوره طالبان در افغ72ـ  73بهره برده است)همان: 

دازی انستد، ازبکستان خواهد بود. همچنین "پاکی اسالم "هشدار داد صحنه بعدی مبارزه برای 

د که از ی بوه با افغانستان از جمله تهدیداتنیروهای طالبان به مرزهای جنوبی کشورهای همسای

ـ  47: 1387جانب حکومت طالبان علیه این کشورها صورت گرفت)یزدانی و همتی گل سفیدی، 

46.) 

گرای در سطح منطقه آسیای مرکزی شده است؛ در دو سطح داخلی عواملی که باعث رشد افراط

ها و های دینی توسط دولتفعالیت باشد. در سطح داخلی، محدود کردنو خارجی قابل ذکر می

های ایجاد ایجاد یک خالء ایدئولوژیک در سطح منطقه بوده است. عالوه بر این ساختار حکومت

های شده در منطقه آسیای مرکزی که رویه غیر دینی را اتخاذ کردند، نقش مهمی در رشد گروه

-قتصادی، پیشینه تاریخی ملتافراطی داشته است. همچنین، عواملی مانند مشکالت و نارسایی ا

-های ساکن منطقه و موقعیت جغرافیایی برخی مناطق واقع در آسیای مرکزی جهت انجام فعالیت

ـ  114: 1385های افراطی مذهبی و توسعه رادیکالیسم مذهبی در این منطقه شده است)شکاری، 

ای زیادی بر زندگی ههای آسیای مرکزی به بهانه مقابله با تروریسم، محدودیت(.   دولت113

های اخیر تعداد قابل توجهی از دانش آموزان اند. تاجیکستان: در سالدینی مردم   اعمال کرده

الخصوص در منطقه خنجد به علت رعایت حجاب محجبه در مناطق شمالی تاجیکستان علی

همه باید اند. چون بر اساس قانون اسالمی موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلی خود نشده

پوشیدند. بر اساس یک قانون دیگر تصویب شده توسط دولت تاجیکستان لباس  متحدالشکل می

کلیه روحانیون برای انجام تعلیمات مذهبی باید از اداره دولتی امور روحانیون مجوز بگیرند. در 
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اخذ مجوز  هایی در رابطه با تبعید برخی از امامان مساجد و روحانیون که بدوناین زمینه گزارش

اند؛ منتشر شده است. مساجد نیز تحت کنترل مأموران امنیتی است. به آموزش دین مبادرت کرده

آموزان در طول سال های دینی توسط علما و طالب به دانشمورد دیگر، ممانعت از ارائه آموزش

 (.117تحصیلی است)همان: 

ا تروریسم بند، در چارچوب مبارزه ده، ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می90در ازبکستان که %

دارس مهای دینی در های شدیدی اعمال شده است. در شرایط کنونی دولت بر آموزشمحدودیت

قانون  8اده مکنترل شدیدی داشته و امامان مساجد نیز تحت نظارت مأموران امنیتی قرار دارند. 

تی ی دولز از نهادهای قضایگوید هرگونه فعالیت دینی منوط  به اخذ مجودینی ازبکستان می

ه همین قانون نیز آموزش دین توسط مؤسسات خصوصی را ممنوع اعالم کرد 10است. ماده 

ه گرفتاست. همچنین پوشش دینی در مجامع عمومی ممنوع شده؛ هرچند جنبه اجرایی به خود ن

 (.118: 1385است)شکاری، 

های هی گرواوه بر فعالیت فرامنطقههای افراطی در آسیای مرکزی، عالعوامل خارجی رشد گروه 

اشد. با میهای غربی و در رأس آنها آمریکهای دولتدینی  در سطح منطقه، راهبردها و سیاست

هنگ ها از یک طرف به علت مداخله در امور سیاسی کشورهای منطقه و ترویج فراین دولت

ا ریسم نه ظهور رادیکالغربی در کشورهای آسیای مرکزی، حساسیت مردم را برانگیخته و زمی

ای غربی و هتوان به ناامیدی از مدل(. همچنین، می114ـ  115: 138اند)شکاری، فراهم نموده

 نطقه،مهای خیریه و آموزشی در سطح دنیوی و فعالیت میسیونرهای مسیحی تحت لوای سازمان

 (.115گرایی مذهبی بوده است)همان: مقوم رشد افراط

 المللیای و بینمنطقههای رقابت قدرت  -4

ورد موروی شهای بعد از فروپاشی آسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان، در سال

-یت سوقالمللی قرار گرفت. اهمیت این منطقه عالوه بر موقعهای بینتوجه کشورها و قدرت

از  ایهای منطقهالجیشی و قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب به دلیل همسایگی با برخی قدرت

 نابراین،ت. بجمله ایران، روسیه و چین و وجود منابع انرژی فراوان منطقه، مود توجه قرار گرف

ث های جهانی برای به دست گرفتن ابتکار عمل در این قسمت از جهان، باعرقابت قدرت

را  عددیمت هایتواند چالشای شده، که همین رقابت میهای منطقهبرخورد آنها با منافع قدرت

 برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کند. 
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 سیای مرکزیروسیه در آ  -4-1

ی هاگردد وجود اقلیت روس درجمهوریها احساس میاز دیگر تهدیداتی که از جانب روس

ن در اکنومآیند. ههای فشار روسیه به حساب میباشد که بعنوان یکی از اهرمآسیای مرکزی می

رقیزستان درصد از جمعیت ق 5/12میلیون نفر،  5/4قزاقستان بیش از  درصد از جمعیت 30حدود 

رصد از د 4میلیون نفر؛  5/1درصد از جمعیت ازبکستان بیش از  5/5هزار نفر؛  650بیش از 

یش از بدرصد از جمعیت تاجیکستان  1/1هزار نفر و در حدود  200جمعیت ترکمنستان بیش از 

ی، سفیدلگدهند)یزدانی و همتی را ساکنین روس تشکیل میهزار نفر از جمعیت این کشورها  80

به  (. علیرغم همه این تهدیدات، مسکو همواره آماده است تا بیشترین کمک را43: 1387

 (.43های آسیای مرکزی برای حفظ بقا به آنان بنماید)همان، حکومت

 سیای مرکزیآآمریکا در   -4-2

ین ارد اوآسیای مرکزی برای رهایی از سلطه روسیه آمریکا نیز هم زمان و با تالش کشورهای 

لوت خیات منطقه شده است. نفوذ آمریکا در این منطقه از جهان و در جایی که روسیه آن را ح

ا طراتی رتواند خطرات و مخاالمللی شده که میداند، موجب تقابل این دو قدرت بینخود می

ا اتژیکی باستر وآمریکا نیز توانست توافقات مهم برای این کشورها در پی داشته باشد. لذا، دولت 

ان و یزستکشورهای منطقه منعقد نماید. نمونه بارز ان تأسیس دو پایگاه نظامی در مناس قرق

ه دلیل اینکه ب(. آمریکا  44: 1387سفیدی، دیگری در خان آباد ازبکستان بود)یزدانی و همتی گل

یژه به ار ولط بر مناطق حیاتی جهان است توجه بسیداعیه نظم نوین جهانی دارد و به دنبال تس

 دیک بودهه نزحوزه خزر دارد؛ زیرا چالشگران نظم نوین جهانی)ایران، روسیه، چین(، به این حوز

 ل آمریکالط کامتاوندمانع تسای میهای منطقهو یا در آن قرار دارند و نفوذ هر یک از این قدرت

ط نطقه مسلاین م به این نتیجه رسدند که باید بر منابع انرژیها براین منطقه شود. لذا آمریکایی

 رهایهای کشوشوند و موقعیت استراتژیک این منطقه را اهرم قدرتی برای تأثیر بر سیاست

 (.92: 1383دانند)بصیری و ایزدی زمان آبادی، روسیه، چین و ایران می

گرایی شامل؛ ممانعت از رشد اسالماهدف آمریکا در آسیای مرکزی از بدو استقالل این کشورها، 

دانند؛ در راستای این امر آنها که آن را تهدیدی علیه حاکمیت برتر آمریکا در منطقه و جهان می

دانند. بر طبق نظر گرایی در منطقه میهای ایران را تالش در جهت رشد اسالمسیاست

ته به شوروی، اختالفات مرزی بیمبرزاهاییت، منطقه آسیای مرکزی به دلیل اقتصاد ظعیف و وابس
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های مساعدی برای رقابت و نفوذ ایران و ترکیه در این منطقه ایجاد های قومی، زمینهو اقلیت

کنند؛ زیرا نموده است. روشن است که روسیه و امریکا از نقش ترکیه در این منطقه حمایت می

آمریکا در آسیای مرکزی، مهار  باشند. دومین هدفتر میپیشنهادهای آنها نسبت به ایران کم خطر

باشد)تکمیل محاصره ایران از دوسوی شمال و شرق(. سوم، مهار و تضعیف روسیه. ایران می

چهارم، مهار بال غربی چین، پنجم، دستیابی به منابع انرژی دریای خزر. ششم، تقویت نفوذ 

 .(105ـ  116: 1383اسرائیل در آسیای مرکزی)بصیری و ایزدی زمان آبادی، 

 صادی خوداقت ولذا، هر چند کشورهای آسیای مرکزی، پیوند با آمریکا را برای بهبود وضع امنیتی 

سته د نگریهای امریکا به دیده تردیکردند؛ اما حوادث چندی باعث شد تا به سیاستدنبال می

ایف قسکر آعباشد که ها در کشور قرقیزستان میشود. از مهمترین این حوادث بروز انقالب الله

 بل ازقدقیقا یک هفته » رئیس جمهور برکنار شده طی یک سخنرانی در روسیه اعالم داشت که

ا رقشه وقوع این حوادث در شبکه جهانی اینترنت نقشه این انقالب منتشر شده یود و این ن

 ن دراستفان یوانگ سفیر آمریکا در بیشکک تدوین کرده بود. نمونه دیگر، حوادث اندیجا

رزه با نه مبااف به سرکوب شدید مخالفان به بهاباشد که طی آن حکومت اسالم کریمازبکستان می

ر تن دتروریسم پرداخت. این عمل با سوء استفاده این رژیم از شرایط و سکوت نسبی واشنگ

ین نیز ببود. حتی در این  2001سپتامبر  11مورد رعایت حقوق بشر در منطقه بعد از حوادث 

 باد توسطان آأمین مالی شورشیان شده بود و خواستار تخلیه پایگاه هوایی خواشنگتن، متهم به ت

ه عنوان ب(. اهمیت قرقیزستان 44ـ  45: 1387سفیدی، واشنگتن شده گردید)یزدانی و همتی گل

بر  الوهبام آسیای مرکزی برای آمریکا به منظور مطرح نمودن جمهوری خلق چین، قدرتی که ع

 المللیناد بید رو به افزایش اقتصاد خود در پی بازیگری در حوزه اقتصای با رشبازیگری منطقه

ربی، غگران باشد؛ از نگاه تحلیلهای نظامی آن نگرانم کننده میاست و افزایش ساالنه هزینه

یی، )کساباشدحضور ارتش چین در مرزهای آسیای مرکزی نیز نشان از افزون طلبی این کشور می

1384 :127.) 

 ان در آسیای مرکزیایر  -4-3

ایران اولین کشوری بود که استقالل تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت تاجیکستان در 

سال در تهران افتتاح شد. تحوالت داخلی تاجیکستان باعث شد تا  4، پس از گذشت 1374سال 

تواند می سطح روابط میان ایران و تاجیکستان کاهش یابد. نگاه به ایران به عنوان کشوری که
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الگوی آینده تاجیکستان باشد، باعث رشد جریانات ضد ایرانی در تاجیکستان شد. در این بین 

شایعاتی مبنی بر تمایل ایران برای تسلط بر تاجیکستان مطرح شد که به سرعت توسط ایران و 

: 1388روسیه رد گردید و از آن پس روابط دو کشور روند عادی خود را طی کرده است)سنایی، 

 (.8ـ  9

اشته دیران ای با جمهوری اسالمی اترکمنستان از زمان استقالل تاکنون روابط خوب و دوستانه

خی، کیلومتر مرز مشترک آبی و زمینی، داشتن اشتراکات فرهنگی و تاری 1200است. وجود 

شوند. در این راستا مقامات ظرفیت خوبی برای گسترش همکاری دو کشور محسوب می

ه ند؛ چرا کادهایران بارها از مرزهای دو کشور بعنوان مرزهای دوستی و صلح یاد کر ترکمنستان و

ر و د بعد از استقالل کشور ترکمنستان هیچ مشکل و معضلی در مرزهای دو کشور ایجاد نشد

در  (. در واقع ایران11شود)همان: ترین مرزها محسوب میحقیقت، مرزهای دو کشور امن

سب کرکمنستان، اهداف عملی مانند تقویت موقعیت خود در منطقه، گسترش روابط خود با ت

اه رهار چحداکثر سود از ذخایر کالن انرژی درترکمنستان و موقعیت جغرافیایی این کشور در 

تان ترکمنس المللی که بهطرفی دائمی ترکمنستان در صحنه بینای و عامل بیحمل و نقل منطقه

ی، ست)سنایاالمللی علیه ایران دوری گزیند؛ بوده های بیندهد از شرکت در ائتالفاجازه می

1388 :13.) 

ن مسأله میا روابط ایران با دو کشور قرقیزستان و قزاقستان در سطح خوبی بوده و هست. در این

ه ما باباشد؛ قزاقستان تا حدوی متفاوت هست. هر چند مناسبات دو کشور در سطح مطلوبی می

ر دغرب  بر مسأله دریای خزر، تمایل قزاقستان به فعال کردن محورگفته کارشناسان، عالوه 

هد. رار دقتواند تا حد زیادی روابط سیاسی دو کشور را تحت تأثیر سیاست خارجی خود نیز می

 ، کامالٌغرب از این رو مقامات ایران به این نکته پی بردند که محدود شدن روابط قزاقستان با

 (.17گسترش روابط ایران و قزاقستان است)همان: متناسب و وابسته به میزان 

روابط ایران و ازبکستان در آغاز با رویکرد اسالم گرایانه و ضد استکباری ایران همراه بوده است. 

از این رو ازبکستان به دلیل تبلیغات گسترده پیرامون بنیادگرایی اسالمی از توسعه روابط سیاسی با 

ه قدرت رسیدن نهضت اسالمی در تاجیکستان و نیز عدم ایران هراس داشت. در این بین ب

اعتمادی میان برقراری آرامش در مرزهای ازبکستان و افغانستان مزید بر علت شد و بر فضای بی

های اقتصادی و مالی غرب به ویژه آمریکا به ازبکستان نیز دو کشور دامن زد. عالوه بر این کمک
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شود. به طور کلی، پرهیز ازبکستان از نزدیکی به یک یاز دیگر دالیل دوری دو کشور محسوب م

های احتمالی رژیم مذهبی و تأکید بر الئیک بودن نظام سیاسی خود؛ سوء ظن نسبت به فعالیت

ای و ایران در ازبکستان؛ نگاه رقابت آمیز توأم با نگرانی از تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه

باعث شد تا روابط دو کشور دچار رکدی جدی شود. البته  موارد دیگر از جمله مسائلی است که

 (.18: 1388های اخیر تا حدی بهبود یافت)سنایی، مناسبات دو کشور در سال

 یای مرکزیناتو در آس  -4-4

ود لی خمهم زمان با سقوط اتحاد شوروی، کشورهای آسیای مرکزی که به دنبال تثبیت حاکمیت 

ری د، جلوگیهان شجگرفتند. آنچه باعث توجه ناتو به این منطقه از  اند؛ مورد توجه ناتو قراربوده

وقعیت ست. مای مثل قاچاق مواد مخدر و تروریسم بوده ااز بروز تهدیدات امنیت و ثبات منطقه

-یاستسژئوپلتیک آسیای مرکزی که بین روسیه و چین واقع شده به ناتو فرصتی برای اجرای 

سیای در آ دهد. حمایت از تغییرات حقوقی و سیاسیجهانی می هایش در مقابله با این دو قدرت

: 1386رود)جانوس، مرکزی طبق اصل حاکمیت قانون و دموکراسی، هدف اصلی ناتو به شمار می

از  ان یکی(. به اعتقاد کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری قزاقست106ـ  108

ب ی، جلوگیری از بازگشت مجدد روسیه در قالهای امنیتی غرب برای آسیای مرکزمؤلفه

شد. بامی ها در منطقه و بیرون آنهای امپراتوری نو و جلوگیری از تسلط هژمونی روسسیاست

شیم. باهای امپراطوری بزرگ روسیه میهم آکنون مدت زیادی است که شاهد بازگشت انگیزه

یگر ل و دنیتسین برنده جایزه نوبهایی چون الکساندر سولژفراخوان روسیه بزرگ توسط شخصیت

یی، )کسامتفکران سیاسی از جمله الکساندر دوگین پس از فروپاشی شوروی آشکارا بیان گردید

1384 :134.) 

اما موانعی در همکاری ناتو با کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. اولین مانع ناشی از نگاه 

همکاری ناتو، در حالی که کشورهای ای های منطقهمتفاوت کشورهای عضو ناتو به اولویت

باشند؛ کشورهای ای ناتو خواستار گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و عربی میمدیترانه

اند. مانع دگیر در رابطه با آمریکا و آلمان از گسترش فعالیت ناتو در آسیای مرکزی حمایت کرده

کاری بر اساس شخصیت هر یک همکاری ناتو با کشورهای آسیای مرکزی این است که باید هم

از کشورهای خاص صورت گیرد. بنابراین سندی در دست نیست که نشان از مثبت بودن این 
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: 1386همکاری داشته باشد، به ویژه اینکه ناتو در آسیای مرکزی با روسیه روبرو هست)جانوس، 

 (.108ـ  109

-ا نمیآنهاست. این کشورهموانع داخلی کشورهای آسیای مرکزی نیز مانع همکاری ناتتو با 

بدانند.  شانخواهند خود را متعهد به معرفی سیاست ناتو در برقراری دموکراسی در سیستم نظامی

ایل ز اواهمچنین، عدم وجود روابط و همکاری مطلوب بین خود این کشورها بعد از ظهور آنها 

 وترده ر ضمن فسادگسهای ناتو در آسیای مرکزی،  ایجاد نشده است. دو معرفی برنامه 1990

-می های دوجانبه آنها محسوبتأثیرگذاری محدود هیأت حاکمه، مانع مهمی برای مسئولیت

 شود)همان(

 ین در آسیای مرکزیچ  -4-5

کشور آسیای  5باشد. سه کشور از نگاه چین به آسیای مرکزی به دلیل رشد نیروهای بنیادگرا می

انگ(، سینکیتاجیکستان(، دارای مرز مشترک بااستان شین جیانگ)مرکزی)قزاقستان، قرقیزستان و 

در  های آسیای مرکزی(. چین همکاری خود را با جمهوری88: 1379باشد)شاهنده، چین می

 غاز کردهکنی تروریسم، که تهدیدی برای تمام کشورهای منطقه شده آ: ریشه383پیگری مشترک 

 (.141است)افضل و شفیعی، 

 رکزیمسیای هند در آ  -4-6

رش گست روبط میان هند و کشورهای آسیای مرکزی از همان اوایل استقالل این کشورها رو به

ه: ان بتونهاد. از جمله عواملی که موجب گسترش و پیگیری منافع هند در منطقه گردید؛ می

 درسمیبه نظر  عوامل اقتصادی و ژئواستراتژیک و همچنین منافعی که مربوط به نیاز انرژی بودند.

ش فزایاکه ترس هند از بوجود آمدن یک بلوک مسلمان در آسیای مرکزی همراه با نگرانی از 

 اماتاحتمالی حضور پاکستان در آن منطقه، دهلی نو را وادار ساخت که دست به چنین اقد

رکزی بر سپتامبر موجبات ظهور روابط مجدد هند با کشورهای آسیای م 11شدیدی بزند. وقایع 

ـ  140: 1383دید اسالمی مشترک برای هند و این کشورها گردید)افضل و شفیعی، اساس ته

139.) 

 آسیای مرکزی اسرائیل در  -4-7

های اسرائیل در کنار آمریکا برای رقابت و نفوذ در منطقه را به به طور کلی، اهداف و انگیزه

-اورمیانه به سالح و فنـ ترس از دسترسی دشمنان اسرائیل در خ1توان بیان کرد: صورت زیر می
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ـ توسعه پیوندهای 3ـ سرنوشت یهودیان ساکن آسیای مرکزی و قفقاز؛ 2ای؛ آوری هسته

های تازه استقالل یافته آسیای مرکزی و قفقاز ـ تالش برای جلب همکاری جمهوری4اقتصادی؛ 

ند با کشورهای ـ تحکیم هر چه بیشتر روابط با آمریکا از طریق تحکیم پیو5المللی؛ در مجامع بین

(. 118: 1383آسیای مرکزی . قفقاز و عمل کردن به عنوان سرپل)بصیری و ایزدی زمان آبادی، 

های مختلف در کشورهای آسیای مرکزی تا حدود زیادی ناشی از این پیشروی اسرائیل در زمینه

گذرد. و میآویهای غرب از تلاست که اسرائیل این کشورها را قانع کرده که راه رسیدن به کمک

اند تا ها نیز هر چند موافق سیاست اسرائیل نیستند، اما همکاری با اسرائیل را پذیرفتهاین جمهوری

 (.119های مالی، اقتصادی و فنی غرب دست یابند)همان، از این طریق به کمک

 فتند،یل ردر مورد اینکه چرا رهبران کشورهای آسیای مرکزی به سمت برقراری رابطه با اسرائ

دروازه  عنوانبهای اقتصادی بیشتر، با تلقی اسرائیل باید گفت که اول اینکه به منظور جلب کمک

 مک بههای اقتصادی و ارائه کورود غرب. دومین علت، ضعف کشورهای اسالمی در اجرای طرح

درت ا مباهای فرهنگی در این کشورهاین کشورها، که در عوض آن، کشورهای اسالمی به فعالیت

ابق سروی د که این امر خوشایند رهبران پرورش یافته در محیط غیرمذهبی و کمونیستی شوکردن

ه دوبی تأثیر نب گرایی در منطقه،نبود. البته تبلیغات گسترده غرب برای جلوگیری از گسترش اسالم

 (.20: 1379است)اخوان مفرد، 

 

 گیرینتیجه -5

توجهات به آسیای مرکزی شده است. قرار های اخیر در سطح منطقه و جهان، باعث تحوالت سال

گرفتن در یک موقعیت استراتژیک به لحاظ همسایگی با کشورهای ایران، روسیه و چین و داشتن 

المللی به ای و بینهای منطقهمنابع انرژی این اهمیت را دوچندان کرده و باعث شد تا قدرت

باشد؛ که منطقه آسیای مرکزی دارا می رقابت در این منطقه از جهان بپردازند. در کنار موقعیتی

سلسله عوامل و تحوالتی این منطقه را دچار چالش خواهد کرد، از جمله: رقابت میان کشورهای 

های تروریستی و فعالیت نیروهای گریز از مرکز، ای، وجود گروهمنطقه بر سر رهبری منطقه

ی روبرو خواهد کرد. بنابراین سلسله اختالف بر سر نحوه توزیع آب، این منطقه را با بحران بزرگ

اقداماتی الزم هست تا این کشورها در آینده با بحران مواجه نشوند از جمله: حل و فصل کردن 

موضوع آب در بین خود، راهکار این امر در واردات انرژی از همسایگان)ایران، روسیه، چین و 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

127

 

عوض برخی از کشورهای آسیای  ترکیه( برای کشورهایی که با مشکل انرژی مواجه هستند. در

توانند با ها را در اختیار دارند، ولی با کمبود منابع آبی مواجه هستند، میمرکزی که این نوع انرژی

آبی مواجه نشوند. در زمینه مبارزه تخفیفاتی این انرزی را به کشور همسایه بدهند تا با مشکل بی

ها و نفوذ دادن آنها در احزاب آن توجه به قومیتحل گرایی باید گفت که راهبا تروریسم و افراط

سیاسی است. در زمینه مبارزه با تروریسم باید گفت که کشورهای آسیای مرکزی باید در این 

زمینه بر کمک همسایگان خود بیشتر تأکید داشته باشند. کشورهای ایران، روسیه و چین از به 

های امنیتی این کنند؛ زیرا هزینهر میخطر افتادن مرزهای خود توسط تروریسم، احساس خط

ای و جهانی نیز از مشکالتی است که این کشورها های منطقهبرد. رقابت قدرتکشورها را باال می

دارد. اگر این کشورها در سیاست خارجی را از پیگیری یک سیاست خارجی مشخص، باز می

، و اگر به روسیه و در کل به خود، جانب غرب را بگیرند با دخالت روسیه روبرو خواهند شد

همسایگان توجه کنند، دخالت غرب و فشار از ناحیه آنها مواجه خواهند شد؛ پس پیگیری یک 

تواند برای آنها در برقراری توازن مفید باشد، هر چند در این میان هم سیاست خارجی فعال، می

 باشد. تر میتوجه به همسایگان ضروری
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 مدیدگاه راهبردی امام خمینی)ره( در همگرایی و حل بحران جهان اسال
 

 .(ع)باقرالعلوم آموخته سیاسی. دانش ارشدعلوم ، محقق و پژوهشگر،کارشناسی1فاطمه امانی توانی

 .(ع)آموخته دانشگاه باقرالعلوم سیاسی. دانش هادی ترکی، کارشناسی ارشد علوم
 

 چکیده

میان  اگراییوگری در منطقه در وقوع حوادثی مانند فقر، اختالف میان مذاهب اسالمی، پیدایش افراطی

سیاسی،  ی ثباتیبگرایی افراطی، ملیکشورهای مسلمان مؤثر بوده است. استبداد داخلی، اختالفات سیاسی، 

ن . در میاه استرقابت های منطقه ای، استعمار و صهیونیسم نیز عواملی هستند که واگرایی را تشدید کرد

است.  هااناین عوامل واگرا، جهان اسالم نیازمند راهبردی هدفمند جهت رفع منازعات و حل این بحر

یت و تقو یی و حل منازعات، گام مهمی در راستای ایجادها و راهکارهایی تحقق همگراشناخت سیاست

به  ی)ره(وحدت مسلمانان در شرایط حساس کنونی است. در این میان بررسی اندیشه سیاسی امام خمین

ود مل به وجعرحله عنوان رهبری مؤثر در جهان اسالم که در واقع تغییر گفتمانی را در بین مسلمانان در م

ر ره( دوردار است. سئوال اصلی مقاله این است که راهبرد امام خمینی)آورد از اهمیت خاصی برخ

د با ش کرهمگرایی و حل منازعات جهان اسالم چیست؟ امام به عنوان پرچمدار وحدت جهان اسالم، تال

ه ب قاله مبیان راهکارهای عملی و نظری جهان اسالم را به سمت وحدت و همگرایی سوق دهد. در این 

یان حدت موگفتگو و "، "برادری و اخوت"کرد عمده در اندیشه امام)ره( شامل؛ راهبردبررسی چهار روی

یه چوب نظربرای حل بحران جهان اسالم در چار "تشکیل امت اسالمی"و  "بیداری اسالمی"، "مسلمانان

ورت روش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است. و گردآوری اسناد به ص می پردازیم. "همگرایی"

 ای و اسنادی می باشد. کتابخانه

 سالمیا: امام خمینی)ره(، همگرایی، اخوت و برادری، وحدت، بیداری اسالمی، امت واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1

جهان اسالم، امروزه با بحران های ناشی از ساختار دورنی  و ساختار بین المللی روبه رو است. 

ها از یکسو ارتباط مستقیم با ساختار داخلی و عقب ماندگی طی خاموشی علمی این بحران

                                                                                                                                             
1. Email: f.amani60@gmail.com 
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مسلمانان دارد و از سوی دیگر مرتبط با نفوذ استعماری غرب است. در حالیکه در شرایط کنونی 

کشورهای اسالمی به دلیل موقعیت ژئوپلتیک خود دارای اهمیت راهبردی هستند و با شکل گیری 

ان پیشرفت، وحدت، عدالت، صلح و امنیت هستند. از طرفی در عصری که بیداری اسالمی، خواه

روند اغلب کشورها تمایل به همگرایی در سطح منطقه ای کشورها به سمت جهانی شدن پیش می

دارند و با توجه به توانایی ، منابع و قدرت کشورهای جهان اسالم ضرورت همگرایی جهان 

واقع با شدت یافتن فرآیند جهانی شدن و پیچیدگی فزآینده یابد، در بیشتری می  اسالم اهمیتی

سیستمی روابط بین الملل، نظم منطقه ای به عنوان بخشی از نظم سیستم جهانی تحت تاثیر قرار 

( البته باید به این امر نیز توجه کرد که با وجود ضرورت همگرایی 130: 1391می گیرد )قاسمی،

زایش بحران های از سوی نظام بین الملل هستیم. از دیدگاه میان کشورهای جهان اسالم، شاهد اف

های اسالمی از آموزه های ها و ملتامام)ره( بحران اصلی جهان اسالم، فاصله گرفتن دولت

حیات بخش اسالم و قرار گرفتن مسلمانان تحت سلطۀ قدرت های غربی و شرقی و نیز اعمال 

ست. ایشان همچنین عامل دیگر بحران جهان خودکامگی از سوی رژیم های مستبد و وابسته ا

(. در واقع 22: 1: ج1379کنند)امام خمینی،اسالم را خودخواهی و ترک قیام برای خدا معرفی می

بحرانی جوامع اسالمی را تبدیل به رژیم های وابسته  ترک قیام برای خدا باعث شده، این وضعیت

ملتها، احزاب و نهادهای مردمی کشورهای یا دست نشانده به بیگانگان کرده و از طرف دیگر 

مسلمان را تحت تأثیر قرار داده است و باعث شده، عنصر خمود و جمودگی بر جوامع جهان 

اسالم حکمفرما شود و این عامل جوامع را دچار سستی، ضعف، فقدان تحرک و بی هویتی کرده 

ن، جهان اسالم  تحول ( در واقع راهبرد امام)ره( برای حل بحرا15:  1385است)جمشیدی، 

دانند و معتقدند ؛ همه چیزمان های این جوامع و بازگشت به اسالم میدرونی ملت ها و دولت

 فکرى، توانیم به آزادی، استقاللاسالم مى پرچم و اسالم سایه زیر چرا که در. شود متحول باید

( باید در نظر داشت که 186: 11: ج1379کنیم )امام خمینی، اقتصادى دست پیدا فرهنگى و

کشورهای جهان اسالم با مجموعه گسترده ای از امکانات بالفعل و بالقوه جهت دست یابی به 

سطوح باالیی از توانایی ها در عرصه بین الملل روبه رو هستند که الزمه این شرط در ابتدا 

زیر یک پرچم باشند، بنابراین همگرایی جهان اسالم  خودآگاهی ملت مسلمان و قبول این امر که

و توجه به این امر و همچنین راهبردهای رسیدن به آن اهمیتی خاص دارد. لذا در این پژوهش 
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راهبردهای حل بحران جهان اسالم از  "1همگرایی"تالش شده است با بیان چارچوبی از نظریه 

 رار گیرد.دیدگاه امام خمینی )ره( مورد بررسی و تحلیل ق

 چارچوب نظری همگرایی  .2

رک ف مشتها یا واحدهای سیاسی برای دستیابی به اهداهمگرایی فرایندی است که طی آن دولت

راملی فرکز مخود، به طور داوطلبانه و آگاهانه بخشی از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یک 

لملل به الوب در روابط بین ( در واقع همگرایی الگویی مط3: 1370کنند )کاظمی، واگذار می

واًل رک امنظور دست یابی کشورها به منافع و اهداف مشترک است، که در سایه این عناصر مشت

ه بدید جهزینه ها بر روی کشورهای ملی کاسته می شود و دوم اینکه با شکل گیری این هویت 

 است. تراهداف باال نوعی قدرت آنها رو به فزونی خواهد رفت، لذا همگرایی ایجاد وحدت برای

و  2برای تبیین همگرایی نظریه های مختلفی بیان شده است یکی از این نظریه ها، نظریه کانتوری

است. آنان در مدل وضعیتی خود معتقد هستند نظام بین الملل از چند نظام تابع منطقه  3اشپیگل

یک، »های تابعه متشکل ازای تشکیل شده است. از دیدگاه این نظریه پردازان هر یک از این نظام 

دو یا چند کشور تعامل گر با یکدیگر است، که پیوندهای مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، 

اجتماعی و تاریخی با یکدیگر دارند و گاه احساس همانندی و هویت آنها با اقدامات و طرز تلقی 

( شکل 303: 1393)سیف زاده، « کشورهایی که خارج از این نظام تابع هستند تشدید می شود

گیری فرایند هم گرایی نیازمند عوامل خاصی است که برخی از آنها عبارتند از؛ ویژگی های 

مشترک فرهنگی، تاریخی؛ وحدت طبیعی و جغرافیایی و برخورداری از واحدهای متمایز و 

یکپارچه؛ تهدید مشترک اعم از تهدید امنیتی، اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی؛ عالئق منافع و نقش 

مشترک؛ نیازها و وابستگی های متقابل در زمینه های مختلف؛ قدرت مسلط و نیروهای سیاسی و 

: 1391ژئوپلتیک برتر روابط عاطفی و سیاسی رهبران کشورها و وابستگی های تمدنی..)حافظ نیا، 

141) 

با توجه به نظریه همگرایی و شاخص های شکل گیری آن؛ در کشورهای جهان اسالم با وجود 

ط مشترک فراوان، نظریه منسجمی که بتواند هم چارچوبی نظری برای وحدت جهان اسالم نقا

( و در 45: 1382باشد و هم از توان اجرایی الزم برخوردار باشد کمتر وجود داشته است.)هاشمی،

                                                                                                                                             
1 . Convergence 
2. Kantouri  
3 . Spiegel 
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واقع این برای جهان اسالم نوعی ضعف محسوب می شود که با وجود هویت مشترک و نقش 

مگرایی از نظر معنوی است و همچنین نزدیکی مرزهای جغرافیایی که از دین که مهترین رکن ه

آن می توان مهترین دلیل همگرایی از نظر مادی به حساب آورد. متاسفانه این همگرایی در جهان 

اسالم )به خصوص خاورمیانه( نه تنها وجود ندارد، بلکه بیشترین آمار درگیری ها طی سال های 

داده است؛ از جنگ در افغانستان گرفته تا درگیری ها درکشمیر،  گذشته در این منطقه روی

پاکستان، یمن، سوریه، عراق، لبنان، فلسیطن و ... که همگی به نوعی قابلیت همگرایی را با توجه 

به بُعد معنوی)هویت مشترک و دین( و بُعد مادی)نزدیکی مرزهای جغرافیایی( این پتانسیل را دارا 

 داشته باشند. می باشند که همگرایی

 وان رهبره عنبدر این میان امام خمینی)ره( هم به عنوان ایدئولوگ انقالب و نظریه پرداز و هم 

یشان ارد. حکومت اسالمی توانست بسیاری  از نظریه های اسالمی خود را در عمل به اجرا بگذا

ه فادء استبزرگترین نقطه ضعف کشورهای اسالمی را پراکندگی و تفرقه آنان از یکسو و سو

مین هیز در ندانستند و یکی از عوامل اضمحالل تمدن اسالمی را  استعمارگران از سوی دیگر می

گرایی وان همتوان آراء وحدت گرایی امام)ره( را به عنکردند. از این منظر مینکته جستجو می

 ز دیدگاهت. اجهان اسالم تبیین نمود. در همگرایی مورد نظر امام)ره( تأکید بر امت اسالمی اس

ست و ر نیامام)ره( رسیدن به وضعیت مطلوب، جزء در پرتو زدودن ریشه های انحطاط امکان پذی

هان ای جاین خود ضرورت بسیج همه جانبۀ ملتها و دولت های اسالمی را می طلبد، لذا کشوره

ماعی و اجت اسالم به عنوان مجموعه ای واحد که دارای پیوندهای مشترک قومی، زبانی، فرهنگی،

 - ویتیههای تاریخی، باید بازگشت به اصالت تاریخی و فرهنگی و همچنین دستیابی به مؤلفه

 روند.دینی خود را سرلوحه حرکت و تحول قرار دهند و به سمت همگرایی پیش می

 

 راهبردهای امام خمینی)ره( برای همگرایی جهان اسالم .3

اهمیت همگرایی و وحدت میان امت اسالمی از جمله موضوعاتی هست که عالوه بر ضرورت 

عقل، در آیات قرآن و سیره ائمه)ع( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان امام خمینی)ره( 

با درک نیازهای جدید بشری و با تبیین نظریه والیت فقیه و تشکیل حکومت اسالمی برای 

توانست انقالبی در میان کشورهای اسالمی پی ریزی کند که ماهیت این حکومت بر  نخستین بار

مبنای دین اسالم و شکل آن در قالب جمهوری تئوریزه گردد. ایشان راه رهایی و استقالل حقیقی 
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کشورهای اسالمی را وحدت و همگرایی دانستند. در این قسمت به بیان چهار راهبرد اساسی  

 ن جوامع  اسالمی بر مبنایی اندیشه امام خمینی)ره( می پردازیم.برای همگرایی میا

 .  اخوت و برادی میان مسلمانان3-1

امعه جدر  است. وقتی "برادری"در مکتب سیاسی امام خمینی)ره(، نظام سیاسی مبتنی بر راهبرد 

جامعه  ه آنای برادری و اخوت حاکم باشد، آن جامعه همانند پیکری واحد خواهد بود و در نتیج

 از یکى»مام ( خواهد بود. از دیدگاه ا275: 6: ج1379نمونه ای از مدینه فاضله )امام خمینی، 

 است، مستقل دمقصو خود آنکه بر عالوه که علیهم، اللّه سالم عظام، انبیاء و شرایع بزرگ مقاصد

 توحید و توحید کلمه باشد؛مى فاضله مدینه تشکیل در تام دخیل و بزرگ مقاصد پیشرفت وسیله

 مستلزم که ،است تعدى ارباب ظالمانه تعدیات از جلوگیرى و امور مهامّ در اجتماع و است عقیده

 ردىف و اجتماعى مصلح که بزرگ، مقصد این و است فاضله مدینه خراب و االنسان بنى فساد

 و لبىق صداقت و اخوّت و الفت و همم اتحاد و نفوس وحدت سایه در مگر نگیرد انجام است،

 دهند شخص یک تشکیل آدم بنى نوع که شوند طورى به جامعه افراد و ظاهرى، و باطنى صفاى

 حول ها سعى و کوشش ها تمام و باشد، منزله به افراد و باشد شخص یک منزله به جمعیت و

 اگر. زند چرخ است، فرد و جمعیت صالح که عقلى، عظیم مهم یک و الهى بزرگ مقصد یک

 که مللى و ایفطو تمام بر کنند غلبه شد، پیدا طایفه یک یا نوع یک بین در اخوّتى و مودّت چنین

نی)ره(  هر نوع ( بنابرین در مکتب سیاسی امام خمی310: 1377امام خمینی،).«نباشند طریقه این بر

نظام  است و هدف و مقصد نهایی "مردم"و  "مکتب"، "رهبری"نظام سیاسی مبتنی بر سه رکن 

 مات وامام)ره( تشکیل مدینه  فاضله هست که در آن عدالت حاکم است و تمامی تصمیسیاسی 

برادری  )ره(اقدامات الهی و عقلی و مبتنی بر صالح فرد و جامعه است.  از دیدگاه امام خمینی

 مسْلم( »134: 13: ج1379ذات مؤمنین است و معتقد هستند مؤمنان برادر هم هستند)امام خمینی، 

( مسلمان 249: 10همان: ج«)است.... مْسلم برادر مسْلم. بزند ضرر دیگر مْسلم به ندتوانمى که

م پیمان ان هجهان اسالم در صورت عمل به این آیه شریفه با دشمنان اسالم علیه برادران مؤمنش

ح نیست ی مطررسانند. امام تصریح دارند که در اسالم رهبرنمی شوند و به برادرانشان ضرر نمی

 مَاإِنَّ: ستده اادری مطرح است و تأکید دارند که خداوند در قرآن کریم ما را برادر خوانبلکه بر

 (.10)سوره حجرات، آیه  ِإخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ
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 ویس به را مسلمانان کند،می معرفی زمین در خدا خلیفه را انسان که آن ضمن کریم قرآن

 و رقف هیچ اسالم. کندمی خطاب واحده امت را هاآن و خواندمی برادری و الفت و همبستگی

 مادر و پدر یک از هاانسان همه. نیست قائل هاانسان برای سرزمین و جنس رنگ، نظر از برتری

 و اقلیم نظر از ظاهری هایمقاومت رغم به هاانسان همه و اندشده زاده حوا و آدم حضرت یعنی

 سرچشمه واحد اصل یک از انسانی طبایع همه و هستند وحدت دارای فطرت لحاظ به نژاد

 آن از و ردک خلق را او جفت آن از و آفرید جان یک از را شما خداوند: فرمایدمی قرآن. گیردمی

 شریفه، آیه ینا در(. 1آیه سوره نساء،) برانگیخت زن و مرد از عالم اطراف در بسیار خلقی تن دو

 نیز یگرد آیات در. شوندمی الهی رحمت شامل سرخ و زرد و سیاه و سفید از اعم هاانسان همه

 دنیایی و مادی هایبرتری عدم و هاانسان یکپارچگی بر دلیل خود این و شده، وارد واحده امۀ

 من. است هواحد امت که امت است این»: است رفته کار به «امت» «ملت» جای به بنابراین، است؛

 خطاب را مانانمسل خداوند(. 92سوره انبیاء، آیه) «کنید عبادت را من پس هستم؛ پروردگارتان نیز

 و وحدت است موظف مسلمانی هر اعتقاد این براساس. هستید واحدی امت شما که کندمی

ه اشاره شد مرزهای ک( همانطور 28-27: 1384کند ) بزرگی،  حفظ را اسالمی امت یکپارچگی

وحدت  ل هستآنچه مد نظر خداوند متعاجغرافیایی تنها همگرایی مادی را به وجود می آورد اما 

حکم ر( مو اخوت قلبی میان مسملین است تا از تفرقه دوری جویند و در برابر دشمن خدا)کفا

می چشم باد لمانایستادگی کنند. بنابراین  می توان چنین دریافت که مسلمان سیاه در آفریقا و مس

رزهای ند مچمت شدن تالش نمایند؛ هر در شرق آسیا همه برابر و برادر هستند و باید به سوی ا

ه ا نیست کمعن جغرافیایی در حال حاضر مانع از انجام این امر)وحدت( است اما این لزوما به این

 قلباً همراه با امت اسالمی نباشند و برای این امر تالش نداشته باشند.

: 1379بنابراین در اندیشه راهبردی امام خمینی)ره(، برادری مطرح است نه رهبری)امام خمینی،

( و مردم همه با هم برادر هستند. در مکتب سیاسی امام)ره( کارویژه مهمی برای 352: 11ج

برادری مد نظر است و آن ایجاد، تثبیت و گسترش روحیه برادری بین تمامی اعضای جامعه 

ر در واقع محدود کردن مرزهای جغرافیایی و پیوستن به مرزهای هویتی و دینی است. این ام

مسلمین است که امت مورد توجه قرار گیرد نه ملیت، لذا اگر جنگ و یا هر ظلم و بی عدالتی بین 

کشورهای جهان اسالم رخ داد وظیفه دیگر برادران اسالمی است که دو طرف را به عدل، صلح و 

و اگر جنگی بین یک کشور مسلمان با کشوری غیر مسلمان رخ داد این دوستی دعوت کرده 
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وظیفه دیگر کشورهای اسالمی است که به کمک کشور مسلمان شتاب داشته باشند و در واقع 

 امت را مدنظر قرار دهند نه ملت و ملیت را مورد توجه قرار دهد.

 گو و وحدت میان مسلمانان و. گفت 3-2

وره انبیاء، )س رَاجِعُونَ إِلَیْنَا کُلٌّ بَیْنَهُمْ هُمْ أَمْرَ اتَقَطَّعُووَ فَاعْبُدُونِ رَبُّکُمْ وَأَنَا وَاحِدَةً أُمَّۀً  مْأُمَّتُکُ هَذِهِ إِنَّ

[ ولى]ید بپرست مرا پس شما پروردگار منم و است یگانه امتى که شما امت است ( این93و92آیه

ه خوبی مشخص گردند. از این آیه ب بازمى ما سوى به همه کردند پاره پاره خود میان را دینشان

فرقه و ت باعث جدایی "امت"می شود که نادیده گرفتن وحدت میان مسلمانان و نادیده انگاشتن 

 در دین است می شود و این مسئله بین مسلمین در واقع قدرت یافتن کفار است.

 وَ ینَالدِّ واْیمُأَقِ کرده است؛ أَنْ در قرآن کریم خداوند به انسجام و وحدت میان مسلمانان سفارش

 أَ  مُؤِْمنِینَالْ دُونِ مِن ءَأَوْلِیَا الْکَافِرِینَ خِذُواْتَتَّ لَا ءَامَنُواْ  الَّذِینَ (؛ َیأَیَها13تَتَفَرَّقُوا )سوره شوری،آیه لَا

ؤمنان ید بر والیت مسالمی تأکوحدت ایات مُّبِینًا؛ و از ضرور ُسلْطَانًا عَلَیْکُمْ لِلَّهِ تجَلُواْ أَن تُرِیدُونَ

ه )سورو نفی والیت کافران و مشرکان است و رهبری کفار از سوی مسلمانان نکوهش شده است

 یرا وحدتز( لذا برای مقابله با دشمن مشترک اتحاد اسالمی ضرورتی تام دارد، 144نساء، آیه

 وزئی جختن به اختالفات اسالمی راهبرد رسیدن به قدرت حقیقی برای مسلمانان است و پردا

 پردهسدرونی باعث می شود تا راهبردهای بلند مدت و آرمان های عالی قرآنی به فراموشی 

 (30: 1383شود)حکیم: 

البته با توجه به وسعت جغرافیایی و تنوع کشورهای اسالمی به لحاظ قومی، نژادی و زبانی، 

گی جغرافیایی، تعارضات فرهنگی، واگرایی در جهان اسالم امری شاید طبیعی باشد و گسیخت

تنوع در ساختارهای سیاسی و تفاوت در سطوح توسعه و ساختارهای اقتصادی از عوامل واگرایی 

در جهان اسالم به شمار می رود که این عوامل مانع وحدت میان کشورهای جهان اسالم است. 

ناگون  همانند در همچنین وجود دیدگاه های متفاوت نسبت به اسالم و وجود فرقه های گو

جوامع اسالمی را نیز باید در شمار افتراق و پراکندگی مسلمین به شمار آورد. این عوامل باعث 

شده که دشمنان اسالم تنها راه نفوذ در جوامع اسالمی را اختالف افکنی میان مسلمانان دانسته، 

ری به راحتی زیرا عدم وحدت میان کشورهای اسالمی باعث می شود تا قدرت های استعما

بتوانند از منابع مادی و معنوی جهان اسالم بهره برداری نمایند. دشمنان جهان اسالم، همچنین 

برای از بین بردن منافع مسلمانان، سعی می کنند از طریق تبلیغات رسانه ای اسالم را خدشه دار 
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کل گیری مسلک نمایند و این تبلیغات به قدری میان کشورهای اسالمی زیاده بوده که باعث ش

(. در واقع همانطور که بیان شد، 295-294: 6: ج1379های انحرافی شده است)امام خمینی،

عوامل جدایی مسلمانان به دو دلیل است که از آنها می توان عوامل بیرونی و دورنی نام برد؛ 

عوامل درونی در واقع مهم تر از عوامل بیرونی است چرا که غفلت مسلمین در واقع شکاف 

اصلی را ایجاد کرده و دوری از ریسمان الهی در واقع تقویت کننده و به نوعی سهولت دهنده 

ابزار کفار که همان عامل بیرونی است را باعث می شود. یعنی واگرایی در جهان اسالم دو دلیل 

عمده دارد که واگرایی توسط خود مسلمانان با دوری از احکام الهی شکل گرفته و واگرایی که 

ط دشمن بروز می کند. البته با توجه به عناصر و عوامل واگرا میان جوامع اسالمی می توان تا توس

حدودی امیدوار بود. در واقع؛ با توجه به اشتراکات دینی و باورهای اسالمی می توان جریانی از 

 گفت وگو و وحدت میان کشورهای اسالمی ایجاد کرد.

 کی عنوان به را وحدت میان جوامع اسالمی رادر این میان امام)ره( راهبردهای عملی 

 و سجامان ملی، منافع نرفتن غارت به کشور، حفظ برای ملی بیان می کند؛ وحدت "استراتژی"

 برای ضعفانمست بین اتحاد قرآن، و اسالم نخوردن به ضربه و مسلمانان عزت حفظ اسالمی، اتحاد

 نین؛ ایشات. همچنهمگرایی از منظر امام)ره( اساستکبار از جمله زمینه های عملیاتی در  با مبارزه

دی، محم و جمشیدی)مسلمانان می دانند و کشور پیشرفت شکوفایی و پیروزی، را عامل وحدت

 امکاناتی از دانسته و وحدت ساززمینه و الزمه را عدالت و آزادی امام)ره( استقالل، (.59: 1389

 گیریبهره وحدت ایجاد را برای مشرکین زا برائت مراسم حج، مناسک فلسطین، مسئله همچون

 قیده،ع اشتراک به معطوف اگر اسالمی، کشورهای روابط نمودند. در اندشه سیاسی امام)ره(،

به  گیردجدیدی شکل می هویت اختالفات کاهش یافته و باشد، مشترکات دیگر و کلمه وحدت

 هایمقوله مشترک، سرنوشت به باور و مشترک احساس تقریب، تفاهم، عقیده امام گفتگو،

 . دهدمی تشکیل را سازوحدت

قدرت بخش که عدم این وحدت یعنی تفرقه را سستی پایه دیانت می  عامل را امام)ره( وحدت

 اسالمی ممالک سران خیانت از یا مسلمان کشورهای بین در موجود تفرقه»: دهدمی هشدار داند و

 برادر همه اسالم در نیست، مطرح فارس و کُرد اسالم در...  است آنان اطالعیبی و جهل از یا و

 و قرآن اهل ما همه و هستیم مسلمان ما همه که بکنیم معنی این به توجه باید ما.... هستیم هم با و
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: 1379امام خمینی، ) «کنیم خدمت و بکشیم زحمت توحید و قرآن برای باید و هستیم توحید اهل

 (.54: 13ج

بر  همواره ای کهگونه به شد؛می تلقی بزرگ امام)ره( آرمانی برای اسالم جهان بنابراین وحدت

 که بود مسائلی ترینمهم از یکی حکومت تشکیل موضوع تأکید داشت و در این میان مسئله این

 را خود سعی نهایت آن تحقق راه در عملی نظر از هم بود، خمینی)ره( امام حضرت عنایت مورد

 امام دالیل ترینمهم ورزید و مبادرت آن تحقق به اسالمی انقالب پیروزی با هم سرانجام و نمود

 :1378 جمشیدی،)اسالمی بود امت اتحاد و وحدت تأمین حکومت، تشکیل خمینی)ره( برای

 تأمین یبرا حکومت و است الزم نظام حفظ برای وحدت امام)ره( حضرت تعبیر به واقع . در(43

 ضروری است. وحدت

 اسالمی جهان اسالم. بیداری 3-3

حول برای خارج شدن از انحطاط و احیای عظمت گذشته اسالمی در پرتو انسجام اسالمی، ت

: 1390درونی در سطح ملت ها، علما و روشنفکران جهان اسالم امری ضروری است )فرزندی، 

ای ربهبرد ( و در این میان بیداری اسالمی و حضور فعال نخبگان دنیای اسالم مهمترین را221

 م خمینی،)اماحل بحران جهان اسالم است. امام خمینی با بیان مفاهیمی همانند بیان تحول درونی

)همان، (، و آگاهی توده های مردمی402: 9(، بازگشت به هویت اصیل)همان، ج 56: 7: ج1379

 ( بهره می جویند که اساس این تعالیم بازگشت به اسالم ناب محمدی است.343: 18ج 

روز ی و بو انقالب درونی مردم و همچنین تحول باطنی آنان در اثر عنایت خداوندامام تحول 

نی؛ ل درودانند و از مظاهر این تحوتحول روحی و انسانی را عامل پیروزی جوامع اسالمی می

زی و ودساخارتقاء روحیه گذشت، فداکاری، جوانمردی، صبر و تحمل می دانند. ایشان معتقدند؛ 

وحیه رری، بر خدا و گذشت انقالبیون از منافع شخصی و آمادگی برای فداکا تزکیه نفس و توکل

های  گاهیآاعتماد به نفس و باور به خویشتن را در توده ها تقویت و موجبات اعتالی شعور و 

(. 62: 1379اجتماعی و افزایش ظرفیت های معنوی آنان را فراهم می آورد )دهشیری، –سیاسی 

ول ین تحاروحیه شهادت طلبی و شجاعت رمز پیروزی بر دشمنان است و از دیدگاه امام افزایش 

بات موج ادراکی در ملت که مبارزه با طاغوت را به عنوان جهاد فی سبیل اهلل تلقی می کند

 پیروزی آنها فراهم می سازد.
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 هک است این ام وظیفه»امام در ارتباط با بیداری اسالمی جهان اسالم و وظایف مردم می فرماید؛ 

 همفکر یم؛بده تعلیمات کنیم؛ تبلیغ کنیم؛ کوشش اسالمى حقه دولت یک ریزىپایه براى حاال از

 کم کم و د،آی پدید اجتماعى جریان یک تا بیاوریم؛ وجود به فکرى و تبلیغاتى موج یک بسازیم؛

 متحکو و کنند قیام شده، متشکل اسالمى نهضت در دیندار و شناسوظیفه آگاه و هاىتوده

 (.128: 1390امام خمینی، «) دهند تشکیل اسالمى

است.  هنگیبر  اساس آموزه فوق، مهمترین راهبرد امام)ره( تعلیم و تربیت و نهضت فکری و فر

شترک ای ماز منظر ایشان بازگشت به هویت اصیل خود، تعلیم و تبلیغ اسالم ناب و خلق باوره

ن ندگاکران، دانشمندان مسلمان و نویسوحدت بخش برعهده تمامی علمای جهان اسالم، روشنف

 (.215: 1362است)امام خمینی،

 وز جهانیو ر امام برای دستیابی جهان اسالم به بیداری اسالمی راهکار های متعددی از جمله حج

: 9: ج1379کنند)مام خمینی، قدس را به عموم مسلمانان جهان و دولت های اسالمی توصیه می

 می، همهاسال اهیمی، و اعالم برائت از مشرکین در این اجتماع بزرگ( ایشان با احیای حج ابر26

 ن شدند. مانامسلمانان را در مقابل سردمدارن کفر متحد ساخته و باعث ایجاد هماهنگی میان مسل

 ماییحج بزرگترین اجتماع انسانی است که مردم از کشورهایی مختلف اسالمی در این گرده

و با  ابندیر انجام مراسم مذهبی از مشکالت یکدیگر آگاهی می شرکت می کنند و در آن عالوه ب

 وت تجزیه فرص دیگر مسلمانان به بیان افکار و اندیشه خود می پردازند. از دیدگاه امام)ره( حج

ی برا تحلیل وضعیت مسلمانان و کشورهای اسالمی و ارئه راهکارهای عملی و راه حل مناسب

 (.69: 1382،رفع معظالت جهان اسالم است)هاشمی

ت ، دس"روز قدس"همچنین؛ امام)ره( با مشخص کردن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان 

نان سلمامبه اقدامی ابتکاری علیه صهیونیست ها زد که باعث بیداری و خیزش اسالمی و بسیج 

نقالب اایه سعلیه امریکا و اسرائیل گردید و در واقع به دامنۀ مبارزات ضد صهیونیستی که در 

 (261:  1383ایران ایجاد شده بود شدت بخشید)بابائی زارچ، 

ایشان مسئله فلسطین را به عنوان امری برای احیای اسالم می دانند و روز قدس به عنوان 

موضوعی اسالمی و انسانی از سوی امام مطرح گردید که عموم مسلمانان و مستضعفان جهان را 

خواهند در روزی که به منظور هم بستگی با نان جهان اسالم میدر بر می گیرد. امام)ره( از مسلما

مسلمانان مظلوم و محکومیت متجاوزان است به خود آیند و با تکیه بر قدرت مادی و معنوی 
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خویش بر قدرت های مستکبر  غلبه کنند و با ایستادگی و مقاومت و همچنین مبارزه ای قاطع با 

قدمه ای برای حاکمیت اسالم و حکومت مستضعفان قرار مستکبرین و متجاوزان، روز قدس را م

 (.279-276: 9: ج1379دهند)ر.ک؛امام خمینی،

 . تشکیل امت اسالمی3-4

ای ود جهدف آرمانی امام)ره( تشکیل امتی اسالمی است که همه سرزمین های اسالمی را در خ

سالم اخار رچم پر افتهمه در زیر پ»داده است. در اندیشه امام)ره( بر این نکته تصریح شده؛ 

با  المیمجتمع و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوی یک دولت اس

ود ای خججمهوری های آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن همه مستکبران جهان را به 

ماهنگی ف ه( تشکیل دولت بزرگ اسالمی با هد448:  21: ج 1379امام خمینی،«.)خواهید نشاند

اطل بفوذ و انسجام کشورهای جهان اسالم و بر مبنای اشتراکات اسالمی در واقع موجب کاهش ن

 وابطر»د در ابتدای امر و به تدریج موجب از بین رفتن باطل و تشکیل جبهه مستضعفین می شو

 هکَانَّ باشند؛ ولتد یک منزله به باید اسالمى دولتهاى. باشد قوى باید همیشه اسالمى دولتهاى با ما

 هم با ایدب همیشه اینها. دارند پیغمبر یک دارند، کتاب یک دارند، پرچم یک هستند، جامعه یک

 بین که شودب حاصل آمال این...  اگر و باشند؛ داشته جانبه همه هاىعالقه هم با باشند، متحد

 بهغل خودشان مشکالت بر که است امید بشود، پیدا وحدت جهات همه از اسالمى دولت هاى

 .(199: 7ج  )همان،« باشند قدرتها سایر مقابل در دیگر قدرتهاى از بزرگتر قدرتى یک و کنند،

ن به عنوا سالمکنند که اامام با پیشنهاد تشکیل دولت بزرگ اسالمی به این واقعیت مهم اشاره می

ت ه وحدبواقع  های جهان اسالم کمک نماید و درتواند به همگرایی میان دولتاصل مشترک می

نژاد  ی رابین شیعه و سنتی تاکید زیادی دارد. امام مهمترین موانع تشکیل دولت بزرگ اسالم

فی نرستی داند. در اسالم هر نوع نژاد پپرستی، فرقه گرایی،ملی گرایی و استعمار زدگی می

ید به ح( برای رسیدن به این آرمان بزرگ)وحدت( باید بر تو110: 1382گردیده است)هاشمی، 

نند که کمی عنوان مهمترین اصل اعتقادی و مشترک مسلمانان تکیه گردد. ایشان اظهار امیدواری

با هم  وشوند  اسالمی که به واسطۀ تبلیغات سوء بیگانگان مترق شده اند باید بیدار ملتهاى همه

 همه بر لتود این و بدهند تشکیل «اللَّه إال إله ال» پرچم زیر متحد و یک دولت بزرگ اسالمی

   .(234: 6: ج1379کند.) امام خمینی،  غلبه دنیا
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اه وحدت سر ر های اسالمی بتوانند بر موانع موجود برامام)ره( معتقد است؛ اگر دولت ها و ملت

خنثی  ن راآاسالمی و تشکیل امت بزرگ اسالمی فایق آیند و توطئه های استعمار را بشناسند و 

د ایجا "امت اسالمی"و  "جهان اسالم"در جهان به نام توانند یک قدرت بزرگ کنند می

 (.  112:  1382کنند)هاشمی، 

 نتیجه گیری .4

 بحران حل و همگرایی در( ره)خمینی امام راهبردی دیدگاه بررسی به تا شد تالش مقاله این در

 یابی ستد منظور به است فرایندی همگرایی شد بیان که گونه همان.  شود پرداخته اسالم جهان

 کمشتر هایویژگی نیازمند همگرایی، گیری شکل. است مشترک اهداف و منافع به کشورها

 وجود با اسالم جهان کشورهای میان این در. باشد می جغرافیایی - تاریخی و هویتی – فرهنگی

 شاهد مشترک، تمدنی میراث حتی و مذهبی نژادی، فرهنگی، تاریخی، مشترک نقاط برخی داشتن

 در نآ قابلیت به توجه با  همگرایی ضرورت لذا. است منطقه سطح در های چالش و ها بحران

 .اردد ویژه اهمیتی( جغرافیای مرزهای نزدیکی)مادی بعد و( دین و مشترک هویت)معنوی بعد

 قرار می،اسال های ارزش گرفتن نادیده تفرقه، اسالم؛ جهان بحران ترین عمده امام دیدگاه از

 ژیمر سوی از داخلی استبداد همچنین و غربی و شرقی هایقدرت سلطه تحت مسلمانان گرفتن

 و ها لتدو و ها ملت درونی تحول را اسالم جهان منازعات حل راهبرد امام. است وابسته های

جهان  گوی برایایشان همچنین انقالب اسالمی ایران را به عنوان ال  .دانندمی اسالم به بازگشت

 در ها لتم ـ دولت ساختار به نگاهی با اسالمی انقالب اسالم معرفی می کنند چرا که گفتمان

 امت بین در اتحاد و بازسازی در سعی و دارد توجه اسالم جهان در امتی ساختار به غربی گفتمان

 ساختار خود، ظهور با اسالمی انقالب به عبارتی گفتمان( 50: 1387 افضلی،)دارد  پیامبر اسالمی

 قهمنط ویژه به و اسالم جهان دموکراسی لیبرال حاکمیت تحت و استعمارزده ژئوپلیتیکی

 نوعی ،اسالمی گفتمان بازسازی و اسالم به بازگشت شعار با و کشید چالش به را خاورمیانه

 انقالب تمانگف سوی از شده بیان کلی اهداف .آورد وجود به منطقه ژئوپلیتیک سطح در را پویایی

  ز:اشد عبارتند  خاورمیانه و اسالم جهان در ژئوپلیتیکی نظم در تغییر سبب که اسالمی

 اسالم؛ جهان وحدت حفظ و اسالم حاکمیت استقرار ـ

 اسالمی؛ های سرزمین استثمارگران و استعمارگران اسالمی، دشمنان با مبارزه ـ

 جهانی؛ سطح در استعمار و سلطه ظلم، با مبارزه ـ
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 جهان؛ سطح در بخشی رهایی و انسانی اسالمی، های نهضت به کمک ـ

 نیا، فاضلی. )غیره و استعمار و سلطه ظلم، براندازی راه از جهان در آرامش و صلح استقرار ـ

1385 :113) 

ه قع بینانق و وانیازمند تدوین استراتژهای دقیعالوه بر این موارد، برطرف کردن موانع همگرایی  

 است که برخی از این استراتژها عبارتند از:

 رهایشناسایی ظرفیت های  برای  بستر و زمینه سازی منافع و عالئق مشترک میان کشو -

 جهان اسالم.

 تقویت پیمانهای منطقه ای بین کشورهای اسالمی جهت دستیابی به اهداف مشترک. -

ی مشترک بین الملی اسالمی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، گسترش نهادها -

ان ی جهاجتماعی و فرهنگی  و حتی دینی ) مانند سپردن امورات حج به دست عده ای از علما

 اسالم( در سطوح مختلف ملی و منطقه ای....

 ایجاد نهادهای برای حل اختالفات بین کشورهای جهان اسالم؛ -

 تهدیدات مشترک از طریق وسایل  ارتباط جمعی؛بستر سازی برای شناخت  -

 ؛توسعه تعامالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ایجاد سازمانهای ملی و منطقه ای -

ژیک ئولوایجاد فضای فکری بین اندیشمندان و علمای اسالم برای برداشت های فقهی و اید -

 مشترک از متون اسالمی؛

اهبرد ر چهار نبیا به ای برطرف کردن موانع همگرایی مقاله با توجه به پیشنهادات فوق بر این در

 این .پرداختیم اسالمی کشورهای های بحران حل برای( ره)امام خمینی عملیاتی از دیدگاه

 و "یاسالم بیداری" ،"مسلمانان میان وحدت و گفتگو" ،"اخوت و برادری" شامل؛ راهبردها

 .است "اسالمی امت تشکیل"
 

 منابع .5
 قرآن کریم. -

 شماره انی،انس جغرافیای های پژوهش .«ایران در سرزمینی دولت فرهنگی جغرافیای» (.1387افضلی، رسول. ) -

66. 

 ها،مصاحبه ها،پیام بیانات،) ینیخم امام آثار مجموعه امام، نرم افزار صحیفه (.1379اهلل. )روح خمینی، امام -

 خمینی. امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران: ،(هانامه و شرعی اجازات احکام،
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 م خمینی)ره(.تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار اما«. شرح چهل حدیث(. »1377امام خمینی)ره(، روح اهلل. ) -

شر آثار امام نتهران: مؤسسه تنظیم و «. والیت فقیه)حکومت اسالمی((. »1390امام خمینی)ره(، روح اهلل. ) -

 خمینی)ره(.

 تهران: امیر کبیر.«. در جستجوی راه از کالم امام(. »1362)امام خمینی)ره(، روح اهلل.  -

 می.ناد انقالب اسالتهران: مرکز اس«. امت و ملت در اندیشه امام خمینی)ره((. »1383بابایی زارچ، علی محمد. ) -

 .5 مارهش تقریب. اندیشه«.  مسلمانان وحدت و بیداری در اسالمی انقالب نقش(. »1384) بزرگی، مهدی. -

 .«(ره)نیخمی امام دیدگاه به توجه با اسالمی انسجام و ملی وحدت استراتژی» (.13878مصیب. ) ،ایرانی -

 هجدهم. شماره پنجم، سال تقریب، اندیشه فصلنامه

انقالب  وتهران: پژوهشکده امام خمینی « اندیشه سیاسی امام خمینی)ره((.» 1385جمشیدی، محمدحسین. ) -

 اسالمی.

 امام دیدگاه از دانشگاه و هحوز وحدت تحقق مبانی» (.1389اهلل محمدی. )احسان محمدحسین و جمشیدی، -

 .1 شماره چهاردهم. سال اسالمی. دانشگاه در معرفت فصلنامه .«(ره)خمینی

 .156 رهشما فرهنگی. کیهان نشریه .«خمینی امام اندیشه در وحدت ماهیت» (.1378محمدحسین. ) جمشیدی، -

جغرافیایی  پژوهش های«. چالش های ژئو پلیتیکی همگرایی در جهان اسالم(. »1391حافظ نیا، محمد رضا. ) -

 . 80انسانی. شماره ای 

 بی جا. نوجوان.«. وحدت اسالمی(. » 1383حکیم، محمد باقر. ) -

 ی.نقالب اسالماتهران: مرکز اسناد « درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی)ره((. »1379دهشیری، محمد رضا. ) -

ماره عرفت. شمفصلنامه «. راهکار وحدت سیاسی جهان اسالم در اندیشه امام خمینی)ره(»عارفی، محمد اکرم.  -

13. 

 مجله. «شیعه تیکژئوپلی عنصر بر تأکید ، با اسالمی انقالب از غرب نگرانی علل»(. 1385نفیسه. ) نیا، فاضلی -

 .ششم و سی شماره نهم. سال سیاس. علوم

 و، سیاست ها همگرایی جهان اسالم در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری(. »1390فرزندی، عباسعلی. ) -

 تهران: شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت.«. راهکارهای تحقق انسجام اسالمی

ظم منطقه نلعات مبانی نظری، کارکردی نظریه سیستم های پیچیده و آشوب در مطا(. »1391قاسمی، فرهاد. ) -

  .30شماره «. المللی بین و سیاسی های ای،رهیافت

  هران: قومس.ت«. نظریه های همگرایی در روابط بین الملل، تجربه جهان اسالم(. »1370کاظمی، علی اصغر. ) -

 ران: سمت.ته«. نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری(. »1376سیف زاده، حسین. ) -

ایندگی دان: نهاد نمزه«. منادیان تقریب؛ امام خمینی)ره( و همگرایی جهان اسالم(. »1382، سید محمد جواد. )هاشمی

 رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستانمقام معظم 
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ش ، پیامنیت مهم ترین اصل اولیه در همگرایی منطقه ای و جهان اسالم

 کیهتوریسم؛ نمونه: ایران و تر، فرهنگی و درآمد گسترش روابط اقتصادی

 
،  کارشناس ارشد معماری مدرس گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی 1شاهین امیرشقاقی

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب

 

 چکیده
رجی، متغیر همسایگی در روابط میان دولت ها به قدری موثر است که دربعضی موارد سیاست خا

یت ی بر کیفر قاطعنسبت به یکدیگر تعیین می کند . همسایگی ایران و ترکیه نیز تاثیدولت های همسایه را 

ری از تاثیر عامل کیلومتر با هم مرزمشترک دارند . بحش دیگ 500روابط میان آنها دارد . ایران و ترکیه 

میان  یتصادجغرافیا و همجواری دو کشور برروابط دوجانبه مربوط به تسهیل ارتباطات بازرگانی و اق

مصرف  ه رشدآنهاست رقابت اقتصادی دراین راستا ، استدالل رایج این است که با توجه به روند رو ب

وابط رقراری ررای ببانرژی ترکیه ، این کشور قادر بوده تا از موقعیت جغرافیایی و تاثیر استراتژیکی خود 

قال قل و انتشکل نمک سو راه حلی برای قوی با تولید کنندگان نفت و گاز آسیا مرکزی استفاده کند تا از ی

که  یک ترکیهتراتزمنابع انرژی این منطقه باشد و از سوی دیگر مشکل تامین منابع انرژی و افزایش نقش اس

 ر بعنوانو کشودبعد از جنگ سرد بسیار کم رنگ شده بود را بر طرف کند . لذا با طرح این سوال که این 

بازرگانی و  گونه می توانند در تثبیت امنیت ژئوپلیتیکی منطقه  ،مهم ترین دروازه های شرق وغرب چ

ه ترک منطقفع مشاقتصادی خود ونیز برمنطقه  نقش مهمی ایفا  کنند ؟ و از رهگذر این رویکرد به چه منا

تطبیقی  توا وای دست می یابند ؟ دراین پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و توصیف و تحلیل مح

مل باعا قایسه ایی به این نتیجه خواهیم رسید که بین عامل اعتقادی و فرهنگی )مذهب(موردی و م

بطه توسعه وجغرافیای سیاسی ( را دولت سازی و -اقتصادی )توسعه اقتصادی ( و سیاسی )عامل دولت 

 ی جهانسیاس وجود دارد .البته باید توجه داشت که در جهت درک نحوه تاثیرگذاری عامل دین بر توسعه

 رند.اسالم باید همه ابعاد آن به صورت هماهنگ و متعامل با همدیگر موردتوجه. ... قراربگی

 همگرایی ، واگرایی ، عوامل مشترک ، اقتصادی ، سیاسی  واژگان کلیدی :

                                                                                                                                             
1. Email: Architect.shahin7@yahoo.com 
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  مقدمه -1
ستند هصلی ارقابت در زمینه انتقال نفت و گاز ، مبادالت تجاری و سرمایه گذاری حوزه های 

اه ، ئم پن)قااقتصادی ترکیه و کشورهای دیگر را در این منطقه مشخص می کند که ایجاد روابط 

 ترکیه به عنوان همسایگان حوزه جنوبی شوروی ، هم با هدف یافتن ( ایران و 75-74: 1390

در  جایگاهی در فرصت های پیش رو در این منطقه و هم با هدف رفع نیازهای این کشورها

شتراک ون اری از سیاست های خاص ، بیشتر بر پایه متغیرهایی چعرصه داخلی هر یک با بهره گی

ومی ، مظل وهای فرهنگی، مالحظات ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک به رقابت با هم پرداختند )رفیع 

 (  81: ص  1391

و درگیر کردن  20و  19در روند گسترش طلبی قدرت های بزرگ در قرن  -الف: ژئوپلیتیک

 ا کرد .که بازیگران آن قدرت های جهانی بودند ، نقش موثری ایف «بازی بزرگی» ایران در 

ت ، اطاع)درنتیجه سیاست خارجی ایران شاهد الگوهای متفاوتی در طول این سال ها بوده است 

ر حل الزم د ( با توجه به اهمیت زیاد دقت در ژئوپلیتیک ایران ، باید بتوان توازن 4:  1373

وپلیتک ران ، تعیین حوزه های تمرکز توجه ژئژئوپلیتک ای -ژیک چالش هایی چون تنهایی استرات

و  لیتک، پرورش نگرش به سامان ژئوپلیتیک در گروه های تصمیم گیری ، حل تعارض های ژئوپ

ی ش هاجهانی شدن و مدیریت چالش های جدید ژئوپلیتیک مانند ژئو پلیتیک جدید شیعه ، تن

وپلیتیک عبارت ( .کد ژئ 126: 1383رار کرد )سجاد پور، هیدرو پلیتیک ، ژئوپلیتیک قومیت را برق

ی است ازدستورکار عملیاتی سیاست خارجی یک کشور که در ماورای مرزهای خود مکان ها

است  عملیاتی یتیکجغرافیایی را مورد ارزیابی قرار می دهد . کد ژئوپلیتیک ، نتیجه استدالل ژئوپل

ربوط به زیرساخت سیاست جغرافیایی م - که شامل مجموعه ای از پیش فرض های سیاسی

د خارجی یک کشور است . کدهای ژتوپلیتیک هرکشور اختصاصی است و کشورها سعی می کنن

 ( . 134: 1385برای رسیدن به هدف های خود بر کدهای ژئوپلیتیک دیگران تاثیر گذارند )دهی ، 

ف نقش مهمی در گردشگری با نزدیک کردن مردم و فرهنگ های مختل -ب: ژئوتوریسم 

اقتصاد جهانی بازمی کند و ازآنجا که گردشگری نیز در چارچوب یک سیستم عرضه و تقاضا 

شکل می گیرد ، رشد تجارت جهانی گسترش گردشگری را در مناطق مختلف جهان در قالب 

تجارتی سود آور سبب می شود . گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تأثیر های 
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بر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است . ایجاد اشتغال ، ارز آوری ، زیادی 

تعادل منطقه ای ، کمک به صلح جهانی ، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی ، بهساری 

محیط ، کمک به بهسازی زیست گاه های حیات وحش ، توسعه نواحی روستایی دارای جاذبه 

ری از برون کوچی جمعیت و مانند آن ، از جمله برتری های این های گردشگری و جلوگی

 ( 129: ص  1386صنعت بوده است  )صدر موسوی و دخیلی کهنمویی ، 

یق و ، پیش فرض ها ، عال فرهنگ سیاسی مجموعه ای از باورها ، بینش ها -ت : ژئو کالچر 

 ،رفتارهای یک ملت نسبت به امور سیاسی مانند حکومت ، قدرت ، رابطه ملت و حکومت 

نه های ( . فرهنگ سیاسی یکی از پشتوا 193: 1381روابط خارجی و امنیت است )حافظ نیا ، 

اسی ه سیئولوژی گروه حاکم ، همجنان نامساعد به توسعایدئولوژی گروه حاکم است . اگر اید

 رهنگفباقی بماند ، افزایش تقاضای مشارکت به تنش و ازهم گسیختگی سیاسی می انجامد . 

« مشارکت  فرهنگ» در مقابل « فرهنگ تابعیت » سیاسی در ایران به علت های پیچیده ، برتری 

ت تقوی ، روی هم رفته این گونه فرهنگ رابوده است و مجاری جامعه پذیری و فرهنگ پذیری 

 ( 157: 1389می کرده اند )بشیریه ، 
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 بیان مسئله  -2

ر بثر گذار هم ااززمان وقوع انقالب اسالمی در ایران ،نوع دولت حاکم در ترکیه از متغیرهای م

رکیه تدر  روابط طرفین بوده است . بطوریکه هروقت دولتی اسالم گرا یا منعطف نسبت به مذهب

ر ددار به قدرت رسیده ، ارتباط طرفین به حد مطلوب رسیده است و این متغیر ، عاملی پای

ه هر ده کش روابط دو طرف بوده است . به عبارتی ، در طی دو دهه گذشته فرض بر این بوگستر

بط روا وقت دولتی اسالم گرا به جای دولت های سکوالر درترکیه به قدرت برسد شاهد گسترش

 عه ، اینتوس این کشور با ایران خواهیم بود . اما با روی کار آمدن دولت اسالم گرای عدالت و

با  ئتالفحدی زیادی مخدوش گردید . چون در عین حالی که دولتی اسالم گرا بدون افرضیه تا 

 زا آنچنان بهتر ،سایر احزاب و با قدرت تمام در ترکیه به قدرت رسید ، ولی روابط آنها با ایران 

ده عصر حکومت داری سکوالرها نشد . دریک دهه گذشته روابط دو کشور چند وجهی و پیچی

هت جدر  وطیفی از پژوهش های از آن به گسترش بی سابق روابط یاد می کنند  بوده  بطوری که

ینه های ه زمکمقابل ، عده ای از پژوهشگران از آن به احیای مجدد رقابت و تعارض یاد می کنند 

 داریتاریخی داشته است . به این خاطر الزم است در بررسی روابط دو کشور در عصر زمام

ر پی درا  ز منظرهای متفاوتی به موضوع نگاه کنیم که نتایج متفاوتیحزب عدالت و توسعه ، ا

تحکیم » ن ، طرح مباحثی همچو 2002خواهد داشت . لذا با وجود بهبود روابط دو کشور از سال 

الی حر عین نادرست می باشد . ازنکات جالب توجه روابط دو کشور این بوده که د« کامل روابط 

نداز شم اچبه باالترین سطح خود در تاریخ روابط طرفین رسیده و  که روابط اقتصادی و تجاری

 وابت خوشبینانه ای هم برای آن ترسیم می شود ولی در حوزه های سیاسی و بین المللی رق

 قابتراختالف نظر هم به حد بی سابقه ای رسیده است . حتی برخی از پژوهشگران ، تنش و 

 ( Cagapaty , 2011می دانند ) 15قرن بین و طرف را یادآور تنش بین آنها در 

 فرضیه ها  -3

 وند رو به رشد مصرف انرژی ترکیه که وجود دارد ر-1

 د کنندگانفیایی و تاثیر استراتژیکی ترکیه برای برقراری روابط قوی با تولیموقعیت جغرا -2

 نفت و گاز آسیای مرکزی تاثیر مستقیم دارد
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ارس و خلیج ف قش ایران به مثابه پل ارتباطی بین اروپاقش ترکیه به عنوان دروازه اروپا و نن -3

 قابل چشم پوشی نیست .

 وقعیت سوق الجیشی هر دو کشور مبنای توسعه و امنیت پایدار را داردم -4

 رابت فرهنگی و دینی دوکشور سبب ساز اتحاد می باشد ق -5

 بین دو کشور نعت توریسم و اقتصاد درگردش پتانسیل مناسب جهت برقراری تعامالتص -6

 است .

 سواالت پژوهش  -4

ستر بای بیشتر و حمایتی دوکشور در تعامالت اقتصادی ، فرهنگی و دینی  هآیا همکاری  -1

 ساز امنیت پایدار و تعیین کننده حاکمیت منطقه ای است ؟

مللی حداث خطوط انتقال نفت و گاز به جز ء نقع اقتصادی در عرصه بین الآیا اجرای ا -2

شت ؟ هد داتاثیر گذار بر امنیت کوتاه مدت و بلند مدت در قسمت اعظمی از جهان خواوزنه ای 

 )نگارنده (

 روش تحقیق  -5

ی و اانه پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از مطالعات کتابخ

 . مقاالت علمی به منظور آشنایی با راهکارها ی مقایسه ای و تطبیقی انجام شده است

 تاریخچه تحقیق  -6

مادامی که دریکی از عوامل ابهام ایجاد شود برای دو عامل دیگر بحران ایجاد می شود . این 

مقاله بر اهمیت هرچه بیشتر مذهب معاصر به واسطه تأثیرات برجسته اش بر زندگی اجتماعی ، 

ی است . سیاسی و اقتصادی تمرکز می کند .ازجمله این تأثیرات شکل گیری و ظهور بنیادگرای

( . عوامل و فاکتورهای ذهنی و ازجمله مشابهت های 545-553:  2002)ون درمهدن ، 

ایدئولوژیک و هویتی نیز از دیگر متغیرهایی محسوب می شوند که برخی نظریه پردازان جهت 

تبیین شکل همگرایی به ویژه در نظریات همگرای بخشی مورد توجه قرارد ادند . دراین راستا 

و اولی ویور تصریح میکنند که عوامل فرامادی نظیر هویت های تاریخی در تداوم  باری بوزان

 Buzanمناسبات خصمانه و دوستانه به ویژه در شکل منطقه ای آن نقش عمده ای ایفا می کنند ) 

& Waever , 2005 :40-89  استفن والت نیز ضمن اذعان به اهمیت عامل ایدئولوژی به .)

معتقد است که با تشدید اختالفات از اهمیت این عامل وحدت بخش عنوان عامل وحدت بخش 
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کاسته شده و دولت ها در صورت مواجهه با یک چالش جدی و حیاتی احتماال در صف بندی با 

 1372)دوترتی و فالتزگراف ، یکدیگر چندان توجهی به مالحظات ایدئولوژیک نخواهند داشت . 

 :669  ) 

 مبانی نظری  -7

 پا برای ایران شی ازسیاست همسایگی اتحادیه اروفرصت های نا -1

ظاهرا هدف سیاست همسایگی اتحادیه اروپا بسط صلح ، امنیت ، توسعه اقتصادی و 

دموکراسی در کشورهای مجاور در جهت تثبیت وتوسعه ثبات و امنیت در داخل اتحادیه 

درهمسایگی اتحادیه  اروپاست و محدوده اجرای این سیاست کشورهایی را در بر می گیرد که یا

اروپا قرار دارند و یادر آینده در ادامه فرآیند گسترش به عضویت اتحادیه در خواهند آمد . با 

توجه به اینکه ترکیه در حال حاضر در فرآیند مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا قراردارد . در 

ول سیاست همسایگی صورت پیوستن این کشور به این اتحادیه ، جمهوری اسالمی ایران مشم

خواهد شد و فرصت های مهمی در اختیار آن قرارخواهد گرفت همکاری و گفتگوی موثر 

سیاسی ، حمایت از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ، همکاری در زمینه مبارزه با 

تهدیدات امنیتی مشترک ، و همکاری در زمینه مدیریت بحران از مهمترین فرصت های قابل ذکر 

این زمینه است . ازطرفی دیگر اتحادیه اروپا عالقمند به معرفی خود به عنوان بازیگری عمده  در

در تحوالت منطقه ای است و به دنبال آن است تا جایگاه خود را در بین کشورهای منطقه به 

عنوان یک همسایه قدرتمند تقویت کند . در شرایط کنونی که روند تحوالت خاورمیانه ، اوضاع 

نستان و عراق ، مسائل خلیج فارس ، دریای خزر و آسیای مرکزی از اهمیت ویژه ای افغا

برخوردار شده است . اتحادیه اروپا از طریق یارگیری از کشورهای ذی نفوذ منطقه درصدد 

تقویت موضع خود در روند تحوالت منطقه است و در این میان ایران از جایگاه استراتژیکی 

حادیه برخوردار است . از نظر راهبردی ایران در مرکز ذخایر انرژی جهان برجسته ای برای این ات

واقع است . ایران طوالنی ترین مرز با خلیج فارس و دریای عمان و یکی از طوالنی ترین سواحل 

را با حوزه منابع انرژی از دریای خزر دارد . ایران از اعضای فعال و موثر سازمان کنفرانس 

گذاران و اعضای اصلی سازمان منطقه ای همکاری های اقتصادی )اکو( است . اسالمی و از بنیان 

تبادل نظر و همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا در این زمینه می تواند درکمک به ثبات اقتصادی 

، توسعه و برقراری صلح جهانی نقش موثری ایفا کند ، و از همه مهمتر ایران تنها کشور مستقل و 
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ذ آمریکا در منطقه است که اتحادیه اروپا در آینده می تواند آنرا به عنوان پلی برای خارج از نفو

( اتحادیه اروپا به  171:  1387نفوذ و بسط قدرت جهانی خود در منطقه قرار دهد .) افضلی ، 

مثابه نیروی موثر در عرصه تعامالت بین المللی ، نقش ویژه ای در بازتعریف امنیت راهبردی از 

های امنیت منطقه ای و بین المللی دارد . این نقش نه تنها سیاست های جهانی ، بلکه اصوال  روند

ژئوپلیتیک جهانی را متحول کرده و بسیاری از ائتالف های امنیتی ناگزیر شده اند تا سیاست ها و 

ه تادر امنیتی خود را دوباره تعریف نمایند . مثال اتحادیه اروپا تالش نمود-دکترین های دفاعی 

که برساخته نظری و عملی ایاالت متحده آمریکا درمناطق « ژئوپلیتیک نوین جهانی » مقابل مقوله 

را بویژه در منطقه خاورمیانه « توازن استراتژیک بین المللی » سیاست  -استراتژیک جهان است 

ادیه اروپا که مورد نظر قرار دهد و از این طریق به افزایش سطح تأثیر گذاری خود بپردازد . اتح

در حال حاضر پس از آمریکا ، بیشترین توان اقتصادی و سیاسی در در نظام بین المللی دارد ، در 

طرح های متعددی را در راستای افزایش حضور خود در  2001سپتامبر  11دوره پس از 

یاری از تحلیل خاورمیانه آغاز کرده که البته اکثر آنها به نتیجه مطلوب نرسیده اند . از همین رو بس

گران این اتحادیه را نه شریک استراتژیک برای آمریکا بلکه غالبا تابع و پیرو آن در سطح 

 -خاورمیانه تلقی می کنند . ولی واقعیت این است که اتحادیه اروپا بنا به ماهیت منطق هزینه 

منیتی خود را در ا-فایده و با توجه به خال انرژی خود )برخالف آمریکا (می کوشد نفوذ راهبردی 

محیط امنیتی خاورمیانه بویژه پیرامون جمهوری اسالمی ایران بیشتر نماید . از این رو در 

سیاستگداری های مبتنی برتوازن استراتژیکی اتحادیه اروپا ، موقعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی 

خورداراست )ترابی ، ایران به مثابه یک موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی از اهمیت ویژه ای بر

( این سیاست بر ترویج ثبات در داخل کشورهای همسایه و در روابط آنها با اتحادیه  14: 1384

اروپا و توسعه اقتصادی و سیاسی این کشورها تأکید می کند .درواقع کشورهای مشمول این 

ردار می شوند و سیاست بدون انکه به عضویت اتحادیه اروپا در آیند از روابط نزدیک با آن برخو

می توانند در چارچوب این سیاست از موافقت نامه ها و امتیازات مختلف همچون اولویت در 

مناسبات اقتصادی و تجاری بهره مند شوند . مبنای منطقی ایجاد چنین سیاستی برگرفته از منطق 

که حوزه  به هرمیزان که همگرایی و همکاری بین کشورها افزایش یابد و هرقدر:» گسترش بود 

صلح ، توسعه اقتصادی و دموکراسی گسترش یابد ، اتحادیه از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار 

 ( Balfor and rotta ,2005 :7-20« )خواهد بود 
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 سیاست خارجی ترکیه  -2

یا ، غرافسیاست خارجی ترکیه تاحد زیادی از موقعیت راهبردی آن متأثر است . افزون بر ج

دو جهت  .(  228:  1380ترکیه از تاریخ و اقتصاد هم ناشی می شود )طاهایی ، سیاست خارجی 

فکر تگیری مهم درسیاست خارجی ترکیه وجود دارد : حرکت به سوی غرب که ریشه گرفته از 

ر باو کمالیسم است . بیشتر نخبگان ترکیه از ابتدای شکل گیری رژیم جمهوری به این اصل

ن قابل ی شدترکیه مدرن و مستقل تنها از راه غربی شدن واروپای داشتند و معتقد بودند که یک

ن دو ن ایتحقق است . جهت گیری دوم ، حرکت بسوی مناطق پیرامونی بوده است . در موازنه بی

 ( 192: 1389، جهت گیری پیرامون نگری برتر است )چگینی زاده و خوش اندام ، 

 سیاست خارجی ایران  -3

جی ت خارنوع رویکرد ، الگوبودن ملی نگر و جهان نگری را درسیاسایران در سده اخیر دو 

ه است بود خویش بزگزیده است . درحالت اول نگرانی حاکمان ، ساختن یک ایران الگو در منطقه

دوم ،  یکردو به سیاست خارجی ایران از نظر الگو بود ایران برای خارج می نگریستند . در رو

 ( 25: 1383یک ایران جهانی بوده است . )رضایی ، نگرانی حاکمان ایران ، ساختن 

 بدنه تحقیق  -8

رقابت اقتصادی ایران و ترکیه بارزترین وجه تقابل دو کشور در آسیای مرکزی و قفقاز 

محسوب می شود . رقابت در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز ، مبادالت تجاری و سرمایه گذاری 

تصادی ایران و ترکیه را در حوزه جنوبی اتحاد حوزه های اصلی است که ایجاد تعامالت اق

شوروی مشخص می کند . دراین میان آنچه به اهمیت منطقه افزوده وجود ذخایر عظیم نفت و 

گاز در قزاقستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، جمهوری آذربایجان است که این منطقه را به خلیج 

ملی برای تالش کشورهای این منطقه و عا (180: 1383فارس دوم تبدیل کرده است )صدیق ، 

درجهت راهیابی هرچه موثرتر به بازارهای جهانی وعطف توجه جامعه جهانی را به این بخش 

نوپای جهان شتاب بیشتری بخشیده است . در این زمینه نقش فعال ترکیه در سیاست انرژی 

یت انرژی در منطقه آسیای مرکزی ارتباط نزدیگی با رویکرد جدید سیاست خارجی ترکیه که امن

را به عنوان منافع ملی با ارزش تلقی می کند ، دارد . در طول جنگ سرد سیاست خارجی ترکیه 

معموال منزوی و غیر فعال بود . دراین دوره ترکیه انرژی خود را بر توسعه داخلی متمرکز کرده و 

کند جلوگیری کند بر آن شد تا از تنش های خارجی که می توانست آن را از هدف خود منحرف 
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. اما نیاز شدید ترکیه به منابع انرژی جهت توسعه به طور قابل درکی بردستور کار ترکیه در سال 

های اخیر تاثیر گذار بوده است . ازلحاظ منابع نفت و گاز ترکیه فاقد منابع خاصی در این زمینه و 

حوزه گازی در ترکیه کشف  19حوزه نفتی و  91وارد کننده این نوع منابع انرژی است . تاکنون 

شده و شرکت های بین المللی مانند آرامکو ، شل ، و موبایل از مهم ترین شرکت های فعال در 

زمینه استخراج نفت در ترکیه هستند . میادین نفت واقع در جنوب شرقی این کشور به قدری 

مطالعات و کوچک هستند که استخراج از آنها مقرون به صرفه نیست . ) موسسه فرهنگی 

( دراین راستا ، استدالل رایج این  410-412:  1389تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، 

است که با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی ترکیه ، این کشور قادر بوده تا از موقعیت 

ت و گاز آسیا جغرافیایی و تاثیر استراتژیکی خود برای برقراری روابط قوی با تولید کنندگان نف

مرکزی استفاده کند تا از یک سو راه حلی برای مشکل نقل و انتقال منابع انرژی این منطقه باشد و 

از سوی دیگر مشکل تامین منابع انرژی و افزایش نقش استراتزیک ترکیه که بعد از جنگ سرد 

نده اولیه در ایجاد بسیار کم رنگ شده بود را بر طرف کند . بنابراین ، ترکیه به عنوان تسهیل کن

امتیاز انرژی اوراسیا و در ارتباط نزدیک با ایاالت متحده توانست به یک مرکز مهم انتقال نفت و 

 ( Ogutcu , 2003 :19-20گاز دریای خزر در بازارهای حهانی تبدیل شود )

 توسعه و نوسازی  -9

عه ای ه توسبانسانی  رویکرد مبتنی بر توسعه» یکی از ابعاد این توسعه ، توسعه انسانی است 

 ،انسانی  وسعهکه برای اولین بار به وسیله آمارتیاسن و محبوب الحق مطرح شد بیان می داردکه ت

جامع  لی وکفرآیند گسترش آزادی های واقعی است که مردم از آن برخوردارند . این رویکردی ، 

 م ، فرصت هایاست و نیازمند برطرف کردن عوامل عمده فقدان آزادی است که فقر و ظل

ی مامل اقتصادی ضعیف از جمله محرومیت های اجتماعی، غفلت از ارائه تسهیالت عمومی را ش

اکید می ود و تتوسعه اصوال به بهبود الگوی زندگی افراد مربوط می ش» شود . از نظر آمارتیاسن 

رشد  وثروت  برداشت مناسب از توسعه به معنای فراتر رفتن توسعه از حیطه های افزایش» کند : 

دیده دون ناببه این ترتیب باید « تولید ناخالص ملی و سایر متغیرهای مربوط به درآمد است . 

 (  18:  1385)تیاسن ، «  گرفتن اهمیت رشد اقتصادی به توسعه با دیدی فراتر نگریسته شود . 

 سیاست خارجی ترکیه در قبال ایران  -10
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د با ایران در دهه گذشته گشوده است ؛ به ترکیه به طور جدی صفحه جدیدی در روابط خو

گونه ای که هم اکنون گفتگو ، همکاری و روابط خوب همسایگی با تهران در دستور کار آنکارا 

قرار گرفته و سند امنیت ملی ترکیه نیز ایران را به عنوان یک تهدید خارجی ذکر نکرده است 

(Morison , 2010 : 3  ازطرف دیگر ، دولت های عرب در مورد افزایش نفوذ شیعه و حتی )

هالل شیعی در منطقه از فلسطین تا پاکستان نگرانند . در این راستا ، ترکیه چنین شکل گیری یک 

تقسیم بندی را خطری برای ثبات و امنیت کل منطقه در نظر می گیرد و قصد دارد شکاف میان 

سالمی ایران را بپوشاند . بدین منظور ، نگرش ترکیه با هدف دولت های سنی عرب و جمهوری ا

پیدا کردن راه حلی برای مشکالت منطقه ای با استفاده از ابزار دیپلماسی چند بعدی و پویاست . 

باتوجه به گسترده تر شدن سیاست خارجی ترکیه ، روابط این کشور با ایران به میزان درخور 

ه و کوشش می شود از هر گونه تنشی که می تواند مانع توجهی در بخش تجارت گسترش یافت

صادرات ترکیه  2008و  1991رشد اقتصادی ترکیه شود ، جلوگیری به عمل آید . بین سال های 

میلیون  91میلیارد دالر افزایش یافته در حالی که واردات این کشور از  2میلیون دالر به  87از 

توافقنامه خرید گاز ترکیه از ایران افزایش یافته است . بنابراین میلیارد دالر ، در نتیجه  2/8دالر به 

 6میلیارد دالر رسیده ؛ البته با کسر ی تجاری  10به  2008، تجارت بین دو همسایه در سال 

عالوه بر بهبود روابط تجاری ، جمهوری اسالمی (   Ulgen,2010: 3) میلیارد دالر برای ترکیه

ن بازارهای این کشور برای سرمایه گذاران ترکیه نشان داده است . تمایل خود را برای باز کرد

همچنین ، تعداد موافقت نامه های همکاری امضا شده بین وزارتخانه های انرژی د کشور ممکن 

است این امکان را برای شرکت نفت ترکیه در آینده نزدیک فراهم کند که در میدان های گازی 

ورد . یکی دیگر از پارامترهایی که ترکیه را از توسعه اقتصادی با پارس جنوبی امتیازاتی به دست آ

همسایه جنوبی اش بهره مند می کند ، گردشگری و توریسم است . ترکیه میزبان بیش از یک 

میلیون بازدید کننده از ایران در هر سال است . همچنین ، ایران مسیر مهمی برای حمل و نقل 

دستگاه کامیون از  92000تعداد  2007کزی است . در سال جاده ای ترکیه به سمت آسیای مر

طریق مرزهای مشترک به ایرا ن و فراتر از آن سفر کرده اند . بطور کلی ، جایگا ه ایران در 

سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به میزان درخور توجهی 

ه انرژی ترکیه به شمار می رود و نقش آفرینی افزایش یافته است . امروز ایران سومین تامین کنند

ترکیه در تحوالت سیاست خارجی ایران ، مانند میزبانی چندین دور از مذاکرات هسته ای ایران و 
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میانجیگری فعال در این حوزه ، مشارکت موثر در صدور بیانیه تهران در پرتو همراهی با قدرت 

هارم تحریم های شورای امنیت علیه ایران ، به نوظهور جهان ؛ یعنی برزیل و مخالفت با دور چ

افزایش جایگاه  منطقه ای و بین المللی ترکیه کمک فراوانی نموده است ، اما اکنون واقعیت چیز 

دیگری است . در واقع ، روابط ایران و ترکیه در سال های اخیر بر اساس اصول بنیادین عدم 

ی اقتصادی و نظامی بنا شده است . در نتیجه مداخله در امور داخلی ، همسایگی خوب و همکار

، دولت ترکیه و افکار عمومی در این کشور ، تلقی از ایران به عنوان یک تهدید مستقیم خارجی 

(  درادامه میانجیگری درخصوص برنامه هسته ای ایران ، آنکارا به اتخاذ یک  4همان :ندارند ) 

ظامی و همچنین ، به حداقل رساندن سیاست ترکیبی باهدف جلوگیری از درگیری های ن

خصومت علیه ایران اقدام کرد . بر این اساس ، ترکیه به منظور حل و فصل بحران هسته ای ایران 

، خواستار ادامه دیپلماسی قبل از توسل به وسایل دیگر شد . در داخل این چارچوب ، ترکیه از 

المللی انرژی اتمی ادامه دهد . به نظر  ایران خواسته است به همکاری کامل و شفاف با آژانس بین

می رسد اتخاذ این سیاست از سوی ترکیه ، مهمترین عامل در واگرایی این کشور با متحدان غربی 

( درمورد اینکه چرا جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد میانجیگری  Altunisik , 2010 :3آن باشد )

پذیرفت ، دالیل مختلفی وجود دارد . درک ترکیه در پرونده هسته ای بین این کشور و غرب را 

این دالیل ممکن است در پیش بینی واکنش های اینده ایران نسبت به پیشنهاد میانجیگری ترکیه 

کمک کند . نخستین دلیل ، اعتماد نسبی ایران به ترکیه و به خصوص اعتماد به حزب عدالت و 

سعه درکی به عنوان یک دوست توسعه است . مقامات جمهوری اسالمی از حزب عدالت و تو

نسبت به نظام سیاسی ایران دارند ؛ به ویژه مقامات جمهوری اسالمی برخی از کمالیست ها را به 

عنوان گروه های ضد مذهبی در ترکیه در نظر می گیرند . عالوه بر این ، ایران در مورد انگیزه 

و اسرائیل مشکوک است .  های پنهان کشورهای دیگر منطقه ، به ویژه برخی کشورهای عربی

گزارش های غیر رسمی وجود دارد که برخی از کشورهای عربی با وجود حمایت از ایران در 

بیانات رسمی خود ، در بحث های خصوصی خواستار اعمال فشار بیشتر اروپایی ها و آمریکایی 

را به رسمیت  ها بر ایران هستند . دوم اینکه ، ترکیه بارها اهمیت جمهوری اسالمی در منطقه

شناخته و نقش استحکام بخش و ثبات بخش ایران را انکار نکرده است . این در حالی است که 

دیگر کشورهای منطقه همچنان اصرار بر نقش بی ثبات کننده ایران در منطقه دارند و اصرار می 

-Bonanb,2009 :172 کنند که تهران در مورد پیشنهاد میانجیگری این کشورها تردید دارد  )
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سوم درک ایران از ترکیه به عنوان یک بازیگر مستقل تر در مقایسه با دیگر کشورهای   ( 173

منطقه ؛ حتی از دیگر متحدان منطقه ای ایاالت متحده است . تصویب موافقت نامه های انرژی 

یران بین ایران و ترکیه علی رغم فشارهای آمریکا تا به حال تأثیر بسیارمثبتی بر روی مقامات ا

نسبت به ترکیه داشته است و تا زمانی که ترکیه روابط مستقل و دوجانبه خود با ایران را ادامه 

بدهد ، این تصور و درک نیز ادامه خواهد داشت . تالش ترکیه برای ایفای نقش میانجی در 

برای  مجادله هسته ای ایران با غرب و میزبانی مذاکرات هسته ای در این زمینه ، اعتباری جهانی

آنکارا به دنبال داشته است ، که کنار گذاشتن این نقش برای ترکیه عقالنی به نظر نمی رسد . 

ترکیه در آستانه ورد به دروازه اتحادیه اروپا قرار دارد و برای عبور از آن نیازمند کسب اعتبار های 

از بیداری  جهانی متعد است . تالش آنکارا برای ایفای نقش موثر در منطقه، به خصوص پس

اسالمی که از زمستان گذشته آغاز شده نیز گواهی بر این مدعاست . ترکیه به عنوان تنها عضوناتو 

در خاورمیانه ، در طول سال های گذشته در خصوص برنامه هسته ای ایران مواضع متفاوتی 

نزد نسبت به غرب اتخاذ کرده است. به نظر می رسد که ارتقای اهمیت استراتژیک ترکیه در 

غرب، به عنوان بازیگری تأثیر گذار در تحوالت منطقه ای و جهانی از یک سو و ممانعت از برهم 

خوردن توازن قدرت در منطقه به نقع ایران از سوی دیگر، ار دالیل اتخاذ سیاست میانجیگرایانه و 

در آنکارا تصور متفاوت ترکیه نسبت به برنامه هسته ای ایران باشد. در مورد برنام هسته ای ایران، 

بر این است که دستیابی ایران به توان هسته ای ، موازنه قدرت را فوری و به طور جدی به نفع 

 ( Sulik , 2012: 8تهران تغییر خواهد داد )

 موازنه قدرت -11

مفهوم موازنه قوا ، بنا به مقتضیات گوناگون اوضاع بین المللی ، معانی گوناگونی ، چون توزیع 

ا بین دو یا چند قدرت متخاصم ، و تفوق نیرو پیدا کرده است ، مثال ارنست قدرت ، تعال قو

معنا  310معنا و باالخره کنت والتز  9 2برای مفهوم موازنه قدرت هشت معنا و مارتین وایت 1هاس

در نظر گرفته اند . اما در کلیه این مفاهیم گوناگون ، نوعی اتفاق نظر نسبت به موجودیت مفهوم 

قدرت وجود دارد . منظور آن است که در بطن تئوری موازنه قوا این فرض نهفته است که همه 

،  روابط بین المللی ، ناشی از منافع ملی است که از طریق قدرت کسب می شود )سیف زاده

                                                                                                                                             
1 -Ernst Haas  
2 - Martin White 
3 - Waltz  
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( موازنه در واقع رفتار یک دولت است که به لحاظ علی با تمرکز سیستمیک قدرت  49:  1385

پیوند خورده است . اگر چه موازنه صرفا قدرت محور نیست ، اما ترس از قدرت در یک محیط 

آنارشیک ، هدایت دولت ها را در سیستم به سمت موازنه در برابر یکدیگر به دنبال دارد . در 

آنارشی ، دولت ها به صورت مداوم نگران امنیتشان در سیستم هستند و این نگرانی باعث  شرایط

تحریک دولت ها به سمت ارائه رفتاری توازن بخش به عنوان یک رفتار خویار خردمندانه می 

شود ؛ چرا که هیچ اقتدار مرکزی که دیگر بازیگران ار در صورت انحراف به سمت استفاده از 

یگران تنبیه کند ، وجود ندارد . والتز در این خصوص یاد آور می شود که :هدف اجبار علیه د

نهایی هر دولت ف تحصیل امنیت است ، زیرا دولت ها هیچ گاه نمی دانند چه میزانی از امنیت 

در یک سیستم آنارشیک برایشان کفایت می کند . افزایش قدرت تمرک یافته در جهان تک قطبی 

ستم بین المللی را تغییر نمی دهد و همچنین ، ترس دولت ها از قدرت و ، ماهیت آنارشیک سی

 ( Waltz , 1979 :48 تمایلشان برای کسب امنیت را نیز اصالح نمی کند )

 ران های امنیتی در محیط پیرامونی ایچالش -12

ها و مشکالتی متعدد و متداوم روبه رو بوده و ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش

ای که این کشور های این محیط امنیتی باز تولید شده است، به گونهاین مشکالت در تمام حوزه

گیری چارچوب امنیتی پایدار و ثباتی ها شاهد شکلوز نتوانسته است در هیچ کدام از این حوزهنه

به  شدهای امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی میمورد توافق باشد. در گذشته، چالش

های های موقت تا حمالت و جنگثباتیهای مرزی و بیاشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی

های مختلفی ها و مؤلفهگرفت. اکنون نیز این مسئله در قالبطوالنی مدت نظامی را در بر می

های ضعیف و بحران اقتدار و گرایی، دولتتجلی یافته است. در حال حاضر، تروریسم و افراط

ای، سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران های فرامنطقههمچنین مداخالت قدرت

رسد شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر میمحسوب می

تر باشد که باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی های ضعیف و بحران اقتدار چالشی اساسیدولت

ای باشد. های فرامنطقهگرایی و نیز گسترش نفوذ و مداخالت قدرتروریسم و افراطاشاعه ت

های ضعیف و شکننده در عراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروریسم و دولت

ای را نیز فراهم های فرامنطقهتداوم حضور قدرت هشود و عالوه بر این، زمینگرایی میافراط

ها بی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولتسازد. در کشورهای عرمی
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های ای و افزایش مداخالت قدرتهای فرامنطقهای را برای همکاری نامتقارن با قدرتزمینه

خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب 

شود. اختالفات قومی، وجود امنیتی میسازی باعث پیچیدگی شرایط ملت –خاص دولت 

های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد دولت

ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب 

گرایی مذهبی و قومی و افراط ثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد شد. تروریسمبروز بی

اجتماعی و  –های اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و ثبات سیاسی در منطقه در طول سال

گری به عنوان دهد. وهابیت و سلفیپیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می

باشد و این ذهبی میهای میک ایدئولوژی مذهبی افراطی منبع عمده گسترش تروریسم و تنش

ای و برخی مالحظات سیاسی بازیگران ذینفع فضای ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه

گرایی در عراق هر چند تری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است. تروریسم و افراطگسترده

ثباتی و ع عمده بیای تقویت شده، اما اکنون خود به منببه واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقه

گرایی و تروریسم همچنان به واسطه ناامنی تبدیل شده است. در افغانستان و پاکستان نیز افراط

ای را به دهد و ثبات و امنیت منطقههای بیرونی ادامه حیات میاجتماعی و مؤلفه –عوامل سیاسی 

لیل عواملی چون نفت و ای در خاورمیانه به دهای فرامنطقهسازد. حضور قدرتشدت متأثر می

شده است، اما ای محسوب میموقعیت ژئوپولیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه

ای را ای افزایش قابل مالحظههای اخیر و به ویژه بعد از یازده سپتامبر، مداخالت فرامنطقهدر سال

مونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و دهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژنشان می

های طالبان و صدام در افغانستان و براین اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم

عراق مبادرت ورزید. در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و 

اکثر همکاری از های غیرهمکار و کسب حدهای مخالف، تحت فشار قرار دادن دولتدولت

کشورهای متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار 

دهد. مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش حضور خود 

ر منطقه و اشغال تر آمریکا ددر منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک عنوان شد. حضور گسترده

گرایی و ای زمینه را برای گسترش افراطهای منطقهالعملافغانستان و عرا ق همراه با عکس

تروریسم مهیا ساخت و اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در چارچوب امنیت 
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ی در های تروریستهژمونیک در عرصه عمل به گسترش تروریسم منجر شد. رشد و تقویت گروه

ای جدید و دارای قابلیت تهدید آفرینی نتیجه خالء قدرت در عراق امنیت را به صورت مسئله

مذهبی در خاورمیانه ضعف دولت  –سازد. با توجه به بافت موزاییکی قومی و فرهنگی متصور می

. تأثیر رو کندبهای را با تهدیداتی روتواند امنیت و ثبات منطقهمرکزی بدون ساختارهای الزم می

ای در محیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی های فرامنطقهدیگر ناشی از حضور قدرت

های قابل توافق میان کشورهای منطقه است. از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک، و همکاری

دوست و ها به ای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولتمنافع و اهداف قدرت فرامنطقه

ای بر مبنای منافع طبیعی و بلند های منطقهو مشارکت دولت شوند، همکاریدشمن تقسیم می

های جدی مواجه مدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواری

 های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخششود. در این راستا، برخی تهدیدات و چالشمی

توجهی قرار خواهد آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بیای از کشورهای منطقه مشکلعمده

 ( 1386)واعظی ، گرفت. 

 نتیجه گیری  -13

یایی غرافجدرک ژئوپلیتیک از سیاست خارجی کشورها ، نیازمند تحلیل واقع بینانه از فضای 

ا ررها یاست خارجی کشوپیرامون یک واحد سیاسی است . ژئوپلیتیک ، می تواند راهبردهای س

ت درحال قدر تعیین کند . درک ژئوپلیتیک نسبت به نظام بین الملل به عنوان شاکله بر آمده از

دف هتحول دائمی جایگاه کشورها ، دارای دیدی عمیق برای سیاست خارجی دولت ها است . 

ارائه  درتقایی نهایی ژئوپلیتیک از تشریح ساختار نظام روابط بازیگران و چارچوب های جغرافی

ل ر شکاین دید به سیاست گذاران است که منابع قدرت برآیند چه عناصری هستند و چگونه ب

ن ط بیگیری سیستم ژئو پلیتیک جهانی و روابط قدرت در سطح کروی و منطقه ای و نیز رواب

مل با عا(  مذهبالمللی تاثیر می گذارند  لذا می توان نیتجه گرفت بین عامل اعتقادی و فرهنگی )

توسعه سیاسی ( رابطه  دولت سازی و -اقتصادی )توسعه اقتصادی ( و سیاسی )عامل دولت 

 وسعهتوجود دارد . البته باید توجه داشت که درجهت درک نحوه تأثیرگذاری عامل دین بر 

 .  یرندسیاسی باید همه ابعاد آن به صورت هماهنگ ومتعامل با هم دیگر مورد نظر قرار بگ

توسعه اقتصادی یکی از جنبه های تغییر اجتماعی است و به نظر اونوسازی » به ویژه توسعه ، 

ناظر بر این نکته است که تغییرات فنی ، اقتصادی و بوم شناختی همه رشته هایی هستند که از 
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درون کلیت جامعه و فرهنگ سربر می کشند . در میان یک ملت در شرایط توسعه یافتن می توان 

ی در این قلمروها بود: در قلمرو سیاست ، نظام های اقتدار قبیله ای و دهکده ای شاهد تغییرات

جای خود را به نظام های اخذ آرای عمومی ، احزاب سیاسی ، نمایندگی و دستگاه های اداری 

کشور می دهند ؛ در قلمرو دین ، جانشینی نظام های معتقدات دنیوی به جای دین های قدیمی 

قلمرو خانواده ، واحدهای وسیع خویشاوندی گستردگی خود را ازدست می آغاز می شود ، در 

دهند ؛ از نظر طبقاتی ، تحرک جغرافیایی و اجتماعی ، نظام های ثابت سلسله مراتبی را سست 

آهنگ توسعه احتماال، به » می کند  البته در زمینه تغییراتی که توسعه در جامعه ایجاد می کند ، 

که سطح توسعه . اثر آن نیز در جهت عکس عمل می کند : یعنی توسعه همان میزان مهم است 

سریع ، تنش ها را افزون می کند و توسعه کند آنها را کاهش می دهد . بدین معنی که پیشرفت 

 فنی ، تضادها را شدت می بخشد

ه با ثباتی در عرصه خاورمیانگیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بیعدم شکل

عوامل متعددی در ارتباط است که از آن جمله موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و منابع عظیم نفت 

ای در محیط پیرامونی ایران، های فرامنطقهو گاز در آن و در نتیجه، تقویت حضور قدرت

های ضعیف و شکننده و عدم اعتماد ای و تروریسم، دولتهای قومی، فرقهگرایی، تنشافراط

های خاص منطقه با توجه به شرایط و ویژگی. ای به یکدیگر حائز اهمیت استیگران منطقهباز

ای در امنیت ای و فرامنطقهخاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل مختلف در سطوح فروملی، ملی، منطقه

های فوق با آن، هرگونه ترتیبات امنیتی موفق مستلزم در نظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفه

توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن همه کشورها می. رویکردی تدریجی و فراگیر است

در این . های نظامی برای خویش تأمین کنندتعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی

یابند، بلکه فرض بر این است که دشمنان همان رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمی

رغم پذیرند و این کار علیی فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان میهامحدودیت

های همچنین فرض بر این است که این محدودیت. اعتمادی متقابل امری شدنی استوجود بی

های امنیتی نه از در این الگو، تضمین. قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت

هایی که هدف آنها کسب سلطه بر که بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینشطریق سلطه بل

در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به طور . آیدرقیبان است، به وجود می

این رویکرد کشورها را به . شود که قابل تقسیم نیستای به منزله ملک مشاعی تعریف میفزاینده
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کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شمن تقسیم نمیدوست، متحد و د

امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری عالوه بر گسترش دادن  .شرکا خواستار امنیت متقابل هستند

های اجتماعی، اقتصادی و محیط های سنتی نظامی که شامل نگرانیتعریف امنیت فراسوی دغدغه

این رویکرد بیش از آن که . کندبه فهم متقابل بودن امنیت تالش میشود، برای عمق بخشیدن می

ای مطرح کند، یک های امنیت منطقهها را پیرامون چگونگی ایجاد نظامیک مجموعه از فرمول

سازان دولت در های سیاست گیرد که درصدد شکل دادن به گرایشفرآیند تدریجی را در بر می

رای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه هایی بمورد امنیت است و بدیل

رویکرد یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از . کندمی

گرایی بر وابستگی متقابل تأکید پنهانکاری به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یکجانبه

های بین همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت نمودن از کشمکشامنیت مبتنی بر  .کندمی

کنند، متمرکز ها کار میهایی که برای حفظ وضع موجود بین و درون دولتدولتی، نظیر گرایش

ها استفاده ها در دولتهمچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروه. است

نیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و عالوه بر تأکید بر توسعه این رویکرد به ش. شودمی

ای، گفتگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر های منطقهرسم گفتگو و همکاری میان دولت

رو، رویکرد مذاکره در از این. دهدغیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار می

ر همکاری و مشارکت عالوه بر بازیگران ملی، بازیگران و صداهای جهت تشویق امنیت مبتنی ب

 .دهدتر و مکمل مورد توجه قرار میفروملی را نیز در یک سطح پایین

 پیشنهادات و راهبردها -14

ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی خود معتقد است که هر گونه تالش برای نظامی کردن منطقه، 

تواند امنیت پایدار سازی برای دخالت دیگر بازیگران، نمیینههای نظامی و زمبندیایجاد بلوک

از نظر جمهوری اسالمی ایران، . امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه برقرار شود. ایجاد کند

یک فرمول اصولی و اطمینان بخش که مبنای تفاهم مشترک و متقابل همه کشورهای منطقه باشد 

د و هرگونه ترتیبات امنیتی که یک یا چند کشور را کنار بگذارد تواند متضمن تأمین امنیت شومی

توانند خود به صورت منبع ناامنی در نه تنها کامل نیست بلکه کشورهای کنار گذاشته شده می

های داخلی و از این رو، مدلی که جمهوری اسالمی ایران برای مدیریت بحران. منطقه ظهور کنند

ثبات در کشورهای حوزه قفقاز جنوبی ارائه داده است، فرمول ای و برقراری امنیت و منطقه
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است که شامل سه کشور قفقاز یعنی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و سه  3+3موسوم به 

البته جمهوری اسالمی ایران با حضور دیگران . باشدقدرت همسایه یعنی روسیه، ایران و ترکیه می

ی که مخرب نباشد و در راستای ایجاد صلح و ثبات در منطقه بعد از ایجاد ترتیبات امنیتی به شرط

از سوی دیگر، از نظر ایران برقراری صلح و ثبات سیاسی در آسیای مرکزی  .باشد مخالفتی ندارد

و قفقاز جنوبی تنها در سایه دستیابی به سطح مطلوبی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی 

های ها در رأس برنامهیباشد و به همین لحاظ همکاری دو جانبه با این جمهورپذیر میامکان

علت اتخاذ این رویکرد توسط ایران در این زمینه ماهیت . ر داردسیاست خارجی ایران قرا

به دلیل . طلبدها را میباشد که ایفای نقش از سوی بازیگران در زیرساختتهدیدات نوین می

ماهیت نوین تهدیدات که در نتیجه ضعف ساختارهای سیاسی و اقتصادی به وجود آمده، الزم 

و امکانات خود را صرف زیربناهای کشورهای منطقه  های همسایه بیشتر توجهاست که دولت

سازند و ضمن دوری از هرگونه رقابت، بر پایه مشارکت فعال تهدیدات موجود را حل و فصل 

 .نمایند
 منابع -15

(  1989 - 2008، تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه بعد از جنگ سرد ) ( 1390صمد ) قائم پناه ، -1

 . 72-90، ص   11ه مطالعات سیاسی ، شمار

فقاز ، ق(، موانع همگرایی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و 1391و حسین مظلومی ) رفیع ، حسین -2

 . 79-98، ص  10مطالعات اوراسیای مرکزی ، سال پنجم ، شماره 

نی جها ( ، ژئوپلیتیک و جهت گیری سیاست خارجی ایران نسبت به قطب های قدرت 1373د )اطاعت ، جوا -3

 در قرن بیستم ، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، دانشگاه تهران .

نخستین  (، ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران : تداوم و تغییر ، مجموعه مقاالت 1383اظم )سجادپور ، ک -4

 . 224 -240کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران، ص 
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 عربستان عوامل موثر بر واگرایی در روابط ایران و

 
 یاسوج دانشگاه سیاسی علوم گروه الملل بین روابط دانشیار، 1علی باقری دولت آبادی

 یاسوج دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی، طاهره رسول پور

 
 چکیده

 قطه وحدتاند نباوجود اینکه ایران و عربستان دارای اشتراکات تاریخی و دینی هستند و اسالم می تو

ژوهش صلی پادو ملت باشد با اینحال طی سال های اخیر روابط دو کشور تیره و پرتنش بوده است سوال 

 ی دواگرایحاضر این است که چه عواملی نقش اسالم را در وحدت این دو کشور ضعیف کرده و به و

ی، قتصاددولت دامن زده است. فرضیه اصلی پژوهش تضاد های مذهبی، تفاوت در ساختارهای سیاسی، ا

 افته هاییاند. دهنجاری، هویتی و نقش عوامل فرامنطقه ای را در این رابطه بسیار مهم و تاثیرگذار می 

ی از ر برخبگرچه فائق امدن پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بدست آمده نشان می دهد ا

می  دولت این تضادها و تفاوت ها بسیار سخت و دشوار است اما رفع سوء تفاهم های سیاسی میان دو

ز انطقه را می در تواند آینده ای روشن را برای جهان اسالم و خاورمیانه رقم زده و زمینه مداخالت خارج

اند بت می تون رقارف و احترام به منافع همدیگر در عیبین ببرد. لذا مدیریت و کنترل بحران از سوی دو ط

 نقش موثری در کاهش تنش ها ایفا نماید.   

 های هویتی، قدرت های فرامنطقه ای: ایران، عربستان، اسالم، تضاد  کلید واژگان

 

  مقدمه -1

جمهوری اسالمی ایران و عربستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در حوزه خلیج فارس و منطقه 

ژئواستراتژیک خاورمیانه محسوب می شوند. این دو کشور با دارا بودن ذخایر عظیم، و موقعیت 

استراتژیک در منطقه از اهمیت زیادی برخوردارند. از سوی دیگر تمرکز قدرت دو گروه اصلی 

عنی شیعیان و اهل سنت در دو کشور ایران و عربستان این کشورها را به دو قطب مسلمانان ی

                                                                                                                                             
1. Email: abagheri@yu.ac.ir 
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مذهبی در جهان اسالم تبدیل کرده است. تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی  –فکری  –فرهنگی 

در ایران دو کشور ایران و عربستان دو ستون دکترین نیکسون را تشکیل می دادند که از سوی 

امنیت منطقه در راستای منافع غرب تدوین شده بود. ایران به عنوان ستون آمریکا برای تامین 

سیاسی نظامی و عربستان به عنوان ستون اقتصادی ایفای نقش می کردند. اما پس از پیروزی 

انقالب اسالمی و سقوط رژیم پهلوی با خارج شدن ایران از بلوک غرب در سیاست خارجی و 

خش ایجاد شد و عربستان در استراتژی های غرب از اهمیت در معادالت استراتژیک منطقه چر

بیشتری برخوردار گردید و روابط این کشور با جمهوری اسالمی ایران وارد مرحله جدیدی شد. 

اگرچه دوکشور در برخی سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای عضو و دارای منافع مشترکی 

از عوامل همگرایی در روابط دو کشور ایفا کرده  هستند اما همواره عوامل واگرایی نقشی موثرتر

اند. در این پژوهش بر آنیم که این عوامل اختالف بر انگیز که نقش اسالم را بر روی روابط دو 

تحلیلی  -کشور ضعیف کرده است را آسیب شناسی کنیم. برای این منظور از روش توصیفی

ف طی سال های گذشته می نماییم تا نقاط استفاده کرده و پیش از هر چیز گذری بر روابط دو طر

 اختالف و افتراق آشکارتر گردد.

  روابط دو جانبه ایران و عربستان پیش از پیروزی انقالب اسالمی -2

ه.ش با یکدیگر روابط سیاسی برقرار نموده اند.  1357دو کشور ایران و عربستان از سال 

طنت رضا خان در ایران همزمان بود و ابتدایی ترین شکل حکومت سلطنتی آل سعود با دوران سل

نظام سلطنتی از همان ابتدا روابط حسنه ای با یکدیگر برقرار ساختند که تا سال ها باقی 

( دولت سعودی برای افزایش ارتباط با ایران با ارسال تلگراف به 120: 1379ماند.)اخوان کاظمی، 

برابر  1929بآل حکومت ایران در سال پادشاه ایران سلطنت رضا شاه را به وی تبریک گفت و متقا

ه .ش دولت حجاز و نجف و ملحقات آن را به رسمیت شناخت و پادشاهی ملک  1308با 

 –عبدالعزیز را به وی تبریک گفت. اما در دوره پهلوی دوم تنش ها و تعارضاتی در روابط تهران 

د کرد مساله حاجیانی ریاض بوجود آمد. یکی از مهمترین مسائلی که بین دو کشور مشکل ایجا

بود که از طرف ایران به این کشور برای انجام فریضه حج اعزام می شدند و وهابی ها با آنها 

برخورد مناسبی نداشتند این امر موجب شد دولت ایران روابط سیاسی واقتصادی بین دو کشور را 

ای به دولت ایران  با ارسال نامه 1327به مدت چهار سال قطع کند. اما شاه عربستان در سال 
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خواستار از سرگیری روابط شد و با موافقت شاه ایران، روابط بین دو کشور دوباره برقرار شد ) 

 ( 146: 1394متقی، 

ریکا ن آماز آن مقطع به بعد دیدگاه های سیاسی طرفین و قرار گرفتن آنها در زمره متحدی

گیز ارد حوزه های چالش برانموجب شد تا از شدت اختالفات کاسته شود و دو طرف کمتر و

چوب این و با دکترین سیاسی نیکسون رقم خورد. در چار 1350گردند. اوج این شرایط در دهه 

ند. کرد دکترین دو کشور همکاری هایی را در منطقه برای حفظ وضع موجود و منافع غرب آغاز

ذخایر  والی با توان مایران با قدرت نظامی خود حفظ امنیت منطقه را بر عهده گرفت و عربستان 

 (118: 1379نفتی نقش قدرت اقتصادی را متعهد شد )اخوان کاظمی، 

   روابط دو کشور پس از انقالب اسالمی -3

ی در ناوبپیروزی انقالب اسالمی در ایران موجب شد که پیچ وخم های فراوان و تغییرات مت

والت ا تحبابطه ای مستقیم روابط دو کشور پدید آید. علل این تغییرات در این مقطع زمانی ر

ود ران در سیاست خارجی خدرحالیکه ای جهانی داشت. -داخلی این کشور و تحوالت منطقه ای

ه ویژ بدنبال تالش در جهت برقراری حکومت جهانی اسالمی، تبلیغ اسالم و دعوت به آن به

 البانق مذهب شیعه بود عربستان رهبری سیاسی جهان اسالم، جلوگیری از گسترش و انتشار

د. به ی کراسالمی و حفظ وضع موجود در منطقه و تبلیغ مذهب وهابی و دعوت به آن را دنبال م

ی شمسی دستخوش رقابت و تنش گردید. برای بررس 60همین دلیل روابط دو کشور در دهه 

 دقیق تر این روابط آن را در قالب چند دوره مشخص از یکدیگر متمایز می سازیم: 

. در نقالب تا شروع جنگ را شامل می شود: این دوره از ابتدای ا وانتظاردوره صبر  -الف

ا پرهیز ری هاین دوره عربستان اوضاع ایران را با دقت بررسی نمود و تالش کرد تا از پیش داو

که  ید رژیمیار آککند. انتظار عربستان در این دوره این بود که رژیمی مشابه قبل در ایران بر سر 

 لیسم ایرانی بر وجه اسالمی و اتحاد با کشورهای مسلمان تاکید کند.بجای ناسیونا

: در این زمان عربستان کوشید تا ایران را از طریق  دوره مواجهه با ایران تا قطع رابطه -ب

کمک رسانی به عراق در جنگ و همچنین پایه گذاری شورای همکاری خلیج فارس در تنگنا 

قرار دهد. در طول جنگ عراق علیه ایران عربستان به هواپیما های عراقی اجازه داد تا از 

می که نیروهای ایران وارد خاک عراق شدند پایگاههای آن کشور علیه ایران استفاده کنند و هنگا

تسلیحاتی عربستان به عراق در این  -کمک های عربستان به عراق بیشتر شد. کمک های مالی 
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( تیرگی روابط ایران 8: 1390سال ها به تیرگی روابط دو کشور افزود )ملک محمدی و مدنی، 

به اوج خود رسید و به مدت  1987نفراز حجاب ایران در سال  400عربستان در جریان شهادت 

سه سال رابطه دو کشور قطع شد و ایران از اعزام حجاج به عربستان خودداری کرد )نادری نسب، 

1389  :32 ) 

شورای امنیت  598پس از پذیرش قطعنامه وره از سرگیری و عادی سازی روابط: د -ج

له تازه ای و کشور وارد مرحو پایان جنگ ایران و عراق روابط د 1367توسط ایران در تیر ماه 

فصل  1991/1370شد. دو کشور پس از سه سال با باز گشایی سفارت و سرکنسول گری در سال 

شمی ا هابجدیدی را در روابط خود آغاز کردند. دیدار امیر عبداهلل ولیعهد عربستان سعودی 

یدار از آن دو پس  1367رفسنجانی در اجالس کنفرانس اسالمی در اسالم آباد در فروردین 

ز اهاشمی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام از عربستان نقطه عطفی در روابط دو کشور پس 

نش جی تانقالب اسالمی بوجود آورد. با روی کار آمدن سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست خار

 ( 74 :1384زدایی و اعتماد سازی روند توسعه مناسبات ادامه یافت.)حافظ نیا و رومینا،

: در دوره چهارم یعنی ریاست جمهوری محمود ه تنش زایی در روابط دو طرفدور -د

روز لبنان، بهار عربی،  33روز غزه و  22احمدی نژاد بواسطه طرح موضوعاتی همچون جنگ 

مساله هسته ای ایران و پر رنگ شدن عنصر سنی و سلفی در منطقه الگوهای تعارض در روابط 

( اوج این مساله خود را در پرونده 113: 1392علیخانی،  دو طرف مجدداً ظهور کرد )صالحی،

و با آشکار شدن برنامه هسته ای ایران  2003هسته ای نشان داد. درواقع نگرانی اصلی عربستان از 

آغاز گردید. در راستای نگرانی از برنامه هسته ای ایران و برای متقاعد نمودن تهران به کنار 

، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در قالب  2007بر گذاشتن برنامه ملی خود در اکت

شورای همکاری خلیج فارس طرحی جدید ارائه نمود. هدف اصلی عربستان سعودی از ارائه این 

طرح افزایش فشارهای بین المللی و محروم نمودن ایران از برنامه غنی سازی اورانیوم بود. در این 

ود که ایران به همراه سایر کشورهای منطقه خلیج فارس یک طرح سعود الفیصل پیشنهاد نموده ب

کنسرسیوم بین المللی مشترک برای تولید اورانیوم ایجاد کند. ضمن اینکه فیصل اعالن نموده بود 

در صورت تایید جمهوری اسالمی ایران ، تاسیسات غنی سازی اورانیوم در یک کشور بی طرف 

گردد بدین وسیله اورانیوم مورد نیاز کشورهای منطقه از  که مورد تآیید همه طرف ها باشد ایجاد

طریق تآسیسات غنی سازی اورانیوم در یک کشور بی طرف به شکل مشترک تامین گردد. این 
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طرح مورد قبول جمهوری اسالمی ایران قرار نگرفت. ایران ضمن قبول همکاری با این طرح 

هسته ای به شکل ملی می توانند برنامه اعالن نمود کشور ها طبق مقررات پیمان منع گسترش 

 (16: 1391غنی سازی اورانیوم داشته باشد )ترابی، 

ه در روابط ایران و عربستان ک داوم تنش ها در روابط فی مابین تا قطع کامل روابط:ت -ه

 ه ایدوره محمود احمدی نژاد سرد و توام با اختالف دیدگاه دو طرف درخصوص مسائل منطق

الف و بحرین بود با روی کار آمدن حسن روحانی همچنان تداوم یافت. برخازجمله سوریه 

 ها تغییره تنتصور اولیه عربستان رفتار ایران در قبال تحوالت سوریه و بحرین در دوره جدید ن

 جنگ نکرد بلکه حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق افزایش پیدا کرد و دو طرف وارد

ن ام گذاشتناک ین تنش ها موجب گردید تا عربستان از هیچ تالشی براینیابتی با یکدیگر گردند. ا

حصول  فروگذار نکند. اما علی رغم کارشکنی های عربستان 1+5مذاکرات هسته ای ایران با 

ی در کنار شکست های داعش در عراق و سوریه سرشکستگ 1394توافق هسته ای در تیرماه 

هن کجی ا و دهبه همراه آورد. برای جبران این ناکامی بیشتری را برای عربستان در میان اعراب 

رانیان عتراض ایمر انبه مقامات ایران عربستان اقدام به اعدام شیخ نمر باقر النمر نمود. اعدام شیخ 

 نهایتاً  رد وو حمله آنها به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری اش در مشهد را به همراه آو

در  یرانیعالوه بر ماجرای حمله به سفارت، مساله کشتار حجاج امنجر به قطع روابط گردید. 

ی در یرانحادثه سقوط جرثقیل در شهر مکه، کشتار حاجیان در مراسم منا، هتک حرمت جوانان ا

قطع  ت درفرودگاه جده و بی احترامی به زائران ایرانی خانه خدا و اعتراض های مکرر مقاما

ی فرار نوع یقت عربستان با قطع نمودن یک طرفه روابط خودروابط دو طرف بی تاثیر نبود. درحق

 د.به جلو برای شانه خالی کردن از مسولیت خود در قبال حوادث نامبرده را انجام دا

 عوامل موثر بر واگرایی در روابط ایران و عربستان  -4

ده ان شبه نظر می رسد عوامل چندی مانع همکاری گسترده و ارتقای روابط ایران و عربست

 است که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم: 

 یتفاوت های قومی و مذهب -1

هر چند این تفاوت ها فی نفسه مانع گسترش روابط نمی شود اما چنانچه رقابت دو کشور  

هبری منطقه وجهان اسالم را به این تفاوت ها اضافه کنیم عرب بر سر ر –فارسی، سنی  –شیعه 

خواهیم دید که امکان همکاری دوکشور را به نحو قابل توجه کاهش می یابد. از دید ایوئولوژیک 
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و گفتمان قدرت و مشروعیت سیاسی ایران و عربستان در برابر هم قرار دارند حکومت ایران بر 

مای شیعی امام خمینی )ره(که نظر به والیت والیت فقیه را آموزه های دو تن از برجسته ترین عل

مطرح کردند و شهید محمد باقر صدر که نظریه جمهوری اسالمی را معرفی کرد پی ریزی شد . 

ولی بنیاد حکومت عربستان به اتحاذ محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب بر می گردد با توجه 

یران و عربستان خواه و ناخواه در مقابل هم قرار می به تفاوت آموزه ها در وهابیت و شیعه ا

( و به طور کلی پس از انقالب اسالمی ایوئولوژی سیاسی و انقالبی 240: 1386گیرند ) شجاع، 

 (231: 1392شیعی در مقابل ایوئولوژی سنی وهابی قرار گرفته است ) ازغندی، علیخانی، 

 جاه طلب می داند از طرف دیگر عربستان سعودی جمهوری اسالمی را حکومتی شیعی ،

ست که ته اجمهوری اسالمی دستگاه حاکم بر عربستان مبتنی بر اشرافیت خاندانی آل سعود دانس

 یاستضمن پذیرش وترویج فرقه وهابیت گستی عظیم از آموزه های اسالم ناب یافته است .س

ایران  حورمی دائمآ بر عربستان در رویارویی با جمهوری اسالمی در حوزه های مناز عه ای مردم

رجسته : ب هراسی استوار بوده وبدین سبب دو شیوه عمده را در دستور کار خود قرار داده است

دن م کرسازی عربی وتالش برای القای دو گانه عرب وعجم و دیگری معرکه سازی فرقه ای وعل

 ( 88:  1394سنی در منطقه ) حفری، حفری،  –گسل شیعی 

 ی سیاسی تفاوت ساختاری ها -2

 ندانی باچاوت با وقوع انقالب اسالمی رژیم پادشاهی محافطه کار ایران که از نظر ساختاری تف

م رژی رژیم آل سعود نداشت جای خود را به یک ساختار جمهوری اسالمی داد که نقطه مقابل

اهد ش(و در اهداف سیاست خارجی هر  دو کشور 12: 1389پادشاهی بود ) آقایی، احمدیان، 

م تیم که هدف عمده ایران تالش در جهت برقراری حکومت جهانی اسالم و تبلیغ اسالهس

ه بالم ودعوت به آن به ویژه مذهب شیعه است در مقابل هدف عربستان رهبری سیاسی جهان اس

( از ابعاد 232: 1392ویژه اعراب وتبلیغ مذهب وهابی و دعوت به آن است ) ازغندی ، علیخانی 

 سالم بازان ایران و عربستان تالش دو کشور برای ام القری شناخته شدن در جهدیگر رقابت بین ا

ولت و د می گردد. در این راه ایران و ریاض هزینه های چشم گیری برای پشتبانی از ملت ها

 ایران و وابطرهای اسالمی پرداخته اند بر این پایه در بررسی و روابط میان کشور های منطقه و 

تی ه درسخاص باید جایگاه وفاداری های ایوئولوژیک مذهبی و فرقه ای را بعربستان به طور 

 (239:  1386شناخت )شجاع، 
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 قتصادی غیره مکمل اساختارهای  -3

وجهان  نطقهایران و عربستان هر دو از عمده ترین صادر کنندگان نفت و مواد پتروشیمی به م

 ک محصولیاد تبوده و اقتصاد آن ها اقتص می باشند. ساختار اقتصادی هر دو مبتنی بر رانت نفتی

ز اتوانند  نمی به حساب می آید بنابراین ایران و عربستان )با دو ساختار اقتصادی رانتی مشابه(

خرب بین بت مطریق هم تکمیلی به تعامل اقتصادی سازنده با یکدیگر بپردازند. بالعکس نوعی رقا

ای یم هعنی درست در شرایطی که ایران تحردو کشور در حوزه اقتصادی و نفتی وجود دارد. ی

اجه ن موبین المللی را تجربه می نمود و با کاهش صادارت نفت و عدم دسترسی به پول های آ

اید ار پر نمباز بود عربستان میزان تولید نفت خود را به شدت افزایش داد تا هم جای ایران را در

دوره  ی درفشار بر ایران گردد. ریاض حت و هم با افزایش میزان تولید باعث افت قیمت نفت و

سیدن به رن و پسابرجام نیز از مانع تراشی برای دست یابی ایران به سهم خود در بازار نفت جها

د. ی دهمسقف تولید سابق دست برنداشته و همچنان با باالترین ظرفیت به تولید نفت ادامه 

ین اه تا اروپایی و آمریکا موجب گشتگذشته از مساله نفت روابط حسنه عربستان و دولت های 

. لذا مایدنکشور بخش عمده ای از واردات خود ازجمله کاالهای مصرفی را از این کشورها وارد 

د افق روشن و امیدبخشی در حوزه همکاری های اقتصادی پیش روی ایران و عربستان وجو

 ندارد.

 قدرت های فرامنطقه ای دخالت های-4

اختالف ایران وعربستان سعودی شیوه تعامل با قدرت های فرامنطقه یکی دیگر از محور های 

( ایران بعد از انقالب هیچگاه ساختار نظام بین الملل و 16: 1389ای است .) آقایی و احمدیان،

سلطه امریکا بر آن را به رسمیت نشناخته است و پیوسته منتقد جدی سیاست های یکجانبه غرب 

ه نخبگان شبه جزیره از همان سال های پس از جنگ جهانی اول بوده است. این درحالی است ک

با بازیگران مذکور اتحاد و ائتالف برقراری کردند و پیوسته درصدد توسعه روابط برآمده اند ) 

(. این امر موجب شده تا عربستان به مجری سیاست های غرب در منطقه 95،  1388بهنام فر ، 

لسطین، عراق و سوریه در مقابل تهران قرار گیرد. دو طرف تبدیل و در مناطقی همچون لبنان، ف

دیدگاههایی کامال متفاوت نسبت به آینده صلح خاورمیانه و سرنوشت فلسطین، داعش و ادامه 

حیات آن در منطقه، بشار اسد و آینده قدرت در سوریه و حضور حزب اهلل در ساختار سیاسی 

به حوزه یمن و تنش داخلی بین دولت  1394در بهار قدرت در لبنان داشته باشند. این رقابت ها 
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عبد رب منصور هادی و شیعیان حوثی نیز کشیده شد تا جایی که عربستان برای از دست ندادن 

نفوذ منطقه ای خود در شبه جزیره عربستان لشکرکشی به خاک یمن را در دستور کار خود قرار 

اوت دو کشور نسبت به حوادث گوناگون دارد داد. اگرچه بخشی از این مسائل ریشه در نگاه متف

اما نقش قدرت های فرامنطقه ای و تحریک عربستان برای رویارویی با ایران را به هیچ وجه نمی 

 توان نادیده گرفت.

 تفاوت هویتی دو کشور -5

است.  افتهیهویت ملی ایرانیان از سه عنصر ایران گرایی، اسالم گرایی، تجدد گرایی تکوین 

با  ت. ایرانه اسله به خوبی خود را در قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی ایران نشان داداین مسا

نظام  ه باکطرح مفهوم والیت فقیه چهره تازه ای از مفهوم حکومت را به نمایش در آورده است 

قانون  ( همچنین159 -165: 1388سیاسی پیشنهادی اهل سنت فاصله بسیار دارد)کریمی فرد، 

 ی کههوری اسالمی ایران و سیاست خارجی آن از ساختار معانی اسالم گرایی شیعاساسی جم

و  جمهوری اسالمی است نشأت گرفته و سمت –انقالبی  –شیعی  –تعین بخش هویت اسالمی 

ویت شیعی و ( درمقابل این ه30: 1393سوی خاصی را برای ایرانیان پیشنهاد داده است )صادقی، 

لطنتی ام سار دارد که بیش از هر چیز بر پایه عربیت، وهابیت و نظانقالبی هویت عربستان قر

 (82: 1391استوار است.)منصوری مقدم، 

ان ایر از مهمترین روش های تاثیرگذاری مولفه هویت بر سیاست خارجی عربستان در قبال 

ای ه هروی شکل دادن به مبانی بینا ذهنی است. منظور از مبانی بین ذهنی قواعد، هنجار ها و

ژه دولت ه وینشات گرفته از هویت ایشان است که در فرایند تعامل با نیرو های داخلی وخارجی ب

 :ره کنیم اشا جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته است. ازجمله این مبانی می توانیم به این موارد

 یلهت قب* تعصب و قبیله گرایی : ساخت اجتماعی و ارزش ها و هنجار های عربستان به صور

ای  ای است که پایه اصلی فرهنگ آن کشور را شکل می دهد. وجه مهم تعصبات قومی قبیله

ه عنصری بدر بیشتر جوامع عربی  20برقراری و حفظ پیوند های فراملی است که از اواسط قرن 

 موثر در تشکیل دولت های ملی و نهاد های فراملی تبدیل شد .

روپاشی امپراتوری عثمانی تشکیل شده اند  تا در واقع دولت های عربی که بیشتر پس از ف

حدود زیادی شباهت زبانی و فرهنگی خود را حفظ کرده اند. مجموعه این عوامل سبب شده 

است هویت فراملی عربی از لحاظ عاطفی برای بسیاری از مردم الزام آورتر از هویت یابی از 
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ایی یکی از مهمترین مولفه هویتی طریق دولت ها ی ملی باشد.بنابراین قبیله گرایی و عرب گر

دولت عربستان است که بر رفتار این کشور در قبال جمهوری اسالمی ایران که برای اعراب 

 دیگری محسوب می شود تاثیر منفی گذارد.

* سلفی گری : سلفی گری یکی دیگر از ارزش ها و هنجار هایی مذهبی دولت و ملت 

دارد  یرانو ادراک آن ها نسبت به جمهوری اسالمی ا عربستان است که تاثیر زیادی بر رویکرد

امل سلفی گری ویژگی خاص هویتی دولت عربستان سعودی است. این ویژگی هویتی در تضاد ک

گسترش  ستایبا هویت ایرانی قرار دارد. چراکه رهبران عربستان در طول چهار دهه گذشته در را

میانه ر خاورده دار گسترش بنیاد گرایی سلفی ژئوپولیتیک با ایران عهد –تضاد های ایدئولوژیک 

یاسی س( در شرایط موجود القاعده و داعش به عنوان گروه های 61: 1391شده اند. )پاژن، 

ش می ی نقایوئولوژیک شده ای محسوب می شوند که به عنوان ابزار قدرت امنیتی عربستان ایفا

هد دان می سیاسی و امنیتی نش –هبی کند. بهره گیری از القاعده و داعش برای تحقق اهداف مذ

 نه نداردرمیاکه عربستان در شرایط موجود نه تنها تمایلی به ایفای نقش تمرکز گرایانه در خاو

 بلکه تالش می کند خاورمیانه را به سوی فرقه گرایی سوق دهد.

ن آ حصر و*شیعه ستیزی : یکی دیگر از امتیاز های متبلور از آیین وهابیسم خصومت بی حد 

ه ع نگاه بن نوها با شیعیان است آن ها شیعیان را بر بدعت گر، رافضی و کافر تلقی می کنند. ای

 هویت شیعه باعث گردیده تا نوعی تضاد بنیادین بین دو کشور شکل بگیرد. 

*بی اعتمادنی نسبت به ایرانیان : دولت عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسالمی ایران به 

این بی اعتمادی نتیجه تفاوت قومی، مذهبی و ایوئولوژیکی متعددی است  شدت بی اعتماد است

( عربستان پیوسته از نقش منطقه ای 90- 93: 1391که میان دو کشور وجود دارد )منصوری مقدم،

ایران و تالش آن برای تبدیل شدن به قدرت منطقه هراس دارد. از نظر مقامات سعودی ایران 

ته و سلطه بر اعراب را در سر می پروراند و برای آینده نظام های رویای بازگشت به شرایط گذش

سیاسی این کشورها در کنار ایران هیچ شانسی وجود ندارد. لذا همواره از اتحاد عربی دربرابر 

ایران سخن می گویند و با هر دستاویزی می کوشند بر این طبل ایران هراسی بکوبند. نمونه بارز 

ابط سیاسی بحرین، قطر و کاهش سطح روابط امارات، اردن با ایران این مساله را در قطع رو

بدنبال قطع روابط ایران و عربستان جستجود کرد. همچنین عربستان در نشست شورای همکاری 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

171

 

خلیج فارس، سازمان همکاری اسالمی و اتحادیه عرب با گنجاندن بندی در اعالمیه نهایی این 

 بین الملل و عرف دیپلماتیک معرفی نمود. نشست ها ایران را ناقض قواعد حقوق

ده و م بواهمیت وجود روابط حسنه بین ایران و عربستان سعودی برای هر دو کشور بسیار مه

اگر  اشد.بدر هر دو کشور اجماع عقیده نسبی برای حفظ روابط دوستانه وارتقاء آن موجود می 

ی خود ع ملاند و در جهت حفظ مناف چه هر دو کشور در زمینه های گوناگون با هم رقابت داشته

ود ما با وجند اکوشش نموده اند و هر دو کشور تالش نموده اند تا نقش برتر را در منطقه دنیا کن

کنترل  ته واین رقابت ها و اختالفات هر دو کشور سعی کرده اند خط قرمز های یکدیگر را شناخ

شارکت، ه اعتماد سازی، همکاری، م( روابط ایران وعربستان معطوف ب62: 1389کنند )ملکی، 

ه طور ست باتحاد و ائتالف و نیازمند افزایش سطوح تعامل در پی تفاهم و سپس اراده مشترک ا

اشت که ار دکلی هر چه سطوح تفاهم واراده مشترک بین آن ها بیشتر باشد آن گاه می توان انتظ

 (86:  1385ان، روابط دو کشور به سمت همکاری بیشتر سوق پیدا می کند.) هادی

 نتیجه گیری  -5

قه منط ایران وعربستان همواره به عنوان دو کشور ودو قدرت تآثیر گذار جهان اسالم در

ر روند ود دخخاورمیانه و خلیج فارس مطرح بوده اند و هر کدام بنا به دالیلی نقش برتر برای 

ا ن توام باکنوتتحوالت منطقه ای قائل می باشند. با این حال روابط دو کشور از زمان پهلوی اول 

تیم. ی هسساناتی بوده است و با وجود امر اسالمی مشترک بین هر دو شاهد تضاد و تعارضاتنو

تی هوی این تضاد ها و تعارضات که ناشی از تضادهای مذهبی، ساختارهای سیاسی و تضاد های

ت. ه اساست باعث دوری دو کشور مسلمان از یکدیگر و بهره گیری قدرت های فرامنطقه ای شد

ظر اند. بن رفتهگبجای مقابله با اسرائیل کشورهای اسالمی رو در روی یکدیگر قرار  به گونه ای که

دن آور می رسد راه حل پایان دادن به وضع کنونی برطرف نمودن سوء تفاهامات سیاسی و روی

ن ی عربستاز سوابه اتحاد بجای تفرقه است. نقطه اغاز پایان دادن به این سوء تفاهمات می تواند 

مر اازی سواهی از ایران بابت حوادث تلخ مربوط به حجاج، پرداغت غرامت و تسهیل و با عذرخ

بطه ن راحج صورت پذیرد. سایر دولت های اسالمی می توانند با میانجیگری نقش موثری در ای

ه اند زمینی تومایفا نمایند. تحقق این امر هم به نفع جهان اسالم و هم خاورمیانه خواهد بود و 

 اده قدرت های فرامنطقه ای از این اختالفات را از بین ببرد.  های سو استف
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 سی علل وعوامل بحران در عراق جدیبرر

 با تاکید بر چرایی ظهور داعش

 

 ن بدیعی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مسائل منطقه ایمرجا

زارت وسعید رمضانی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل عراق در 

 خارجه

 

 چکیده

 و پذیری آسیب ره از ایدئولوژیکی هموا -اجتماعی و مذهبی -فرقه ای، سیاسی -عراق به دلیل تنوع قومی

لل عمیق تر عتداوم بحران فعلی و ظهور داعش در عراق ریشه در  .است بوده برخوردار باالیی شکنندگی

ف میان ریشه های بحرانزایی که در این مقطع خود را در قامت اختال .و عوامل گسترده تری دارد

ا می ن فعلی داعش رگروههای مختلف این کشور نمایان ساخته است نتیجه این عوامل است و بحرا

ل مسائ بایست زنگ خطری جدی برای فردای در پیش روی عراقیان ارزیابی کرد، فردایی که مملو از

 –ومی قبغرنجتری همچون تعیین حدود مرزهای مناطق فدرالی، شعله ور شدن بیش از پیش اختالفات 

عوامل تاثیر  اله ریشه ها وحال در مق .مذهبی و احتمال به خطر افتادن تمامیت ارضی عراق خواهد بود

مورد  (فراملی)و خارجی  (فروملی و ملی)گذار در تداوم بحران قدرت عراق را در دو سطح داخلی 

مورد  اشتنددبررسی قرار خواهند گرفت همچنین دالیل اینکه این عوامل چه تاثیری بر ظهور داعش نیز 

 .واکاوی قرار خواهد گرفت

 جدید، ظهور داعشبحران، عراق واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1

عراق از جمله کشورهایی می باشد که در طول دهه های گذشته همواره یکی از موضوع های   

به بعد یکی از  1950در حقیقت، تحوالت عراق از دهه  .بحران منطقه ای در خاورمیانه بوده است

عراق پس از  .موضوعات اصلی تغییر معادله قدرت و معاهدات منطقه ای محسوب می شود

فروپاشی رژیم بعثی صدام، تغییرات گسترده و دگرگونی های وسیعی را در عرصه های داخلی و 

به موازات این تغییرات در عراق، که  .مناسبات خارجی و منطقه ای خویش تجربه نموده است
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آمریکا و متحدان منطقه ای آن یعنی  .مسیری مشخص به سمت دموکراتیزاسیون را سپری می کند

عربستان، قطر و ترکیه در طی یک دهه گذشته بدنبال آن بوده اند تا با تقویت حضور و نفوذ دراز 

مدت خود در عراق و ایجاد اختالل در روند دموکراسی و دولت قانون در این کشور، به تحقق 

سرزمین عراق از .اهداف خود که فشار بر محور مقاومت مهمترین آنها می باشد، کمک نمایند

 -سیاسی و مذهبی -فرقه ای، اجتماعی -تنوع جمعیتی و گسست های فعال و متراکم قومیلحاظ 

علت اصلی  .اسالمی دارد -ایدئولوژیک شرایطی کم نظیر در خاورمیانه و در بین کشورهای عربی

آن را نیز باید در موضوعات تاریخی، بخصوص در تصنعی بودن و اصالت نداشتن مفهوم دولت و 

کشور که بدون طی شدن فرآیندهای عادی و متعارف ملت سازی و صرفاً بر حاکمیت در این 

اساس منازعات، رقابت ها و توافق های دو دولت فاتح جنگ اول جهانی یعنی انگلیس و فرانسه، 

 .بر سر تقسیم امپراتوری عثمانی شکل گرفته است

های جهان را صحنه درگیریکه  های گوناگونی بودههای اخیر، خاورمیانه کانون بحرانطی دهه   

های جدید در عرصه روابط در این میان، یکی از پدیده .المللی کرده استای و بینملی، منطقه

 .دارد الملل، افراط گرایی است که اکنون در خاورمیانه و بیشتر کشورهای اسالمی فعالیتبین

 .کنندمی ر تروریسم استفادهای دسترسی به اهداف خود، از ابزاهای افراطی برامروزه برخی گروه

از  تروریسم هرچند.ای از خشونت سیاسی استتروریسمی که امروزه در حال فعالیت است، گونه

کل اخیر ما شابتدای هزاره سوم، به طور ویژه در دستور کار امنیتی کشورها قرار گرفته است، ا

های پنهانی سربرآورده که ههان عرب از الیهای تازه در جتکفیری آن در خاورمیانه در پی خیزش

جود و .تر ظاهر شده استدر واقع، در قالب یک تهدید جدی امنیتی و در ظاهری به مراتب خشن

ها به واسطه جنگ های عمیق قومی ـ مذهبی در خاورمیانه و ژرفتر شدن این شکافشکاف

د داعش اطی هماننهای افرقدرتها و خأل امنیتی ایجاد شده، منطقه خاورمیانه را به بهشت گروه

یطره سقدرت گرفتن داعش در عراق و سوریه و .تبدیل کرده است )دولت اسالمی عراق و شام(

ای از این کشورها، نه تنها عراق و سوریه را با بحران امنیتی و تهدید های گستردهآن بر بخش

ای و سرزمینی جدی روبرو ساخته، بلکه تهدیدات و مخاطرات مهمی را برای امنیت منطقه

 ( 142: 1393آجیلی،مبینی کیشه،(.المللی ایجاد کرده استبین

تردید کشور عراق به دلیل دارا بودن . بیاز میان همسایگان عرب در منطقۀ خلیج فارس  

اصلی نگاه ایران به منطقه و  های خاص سیاسی، امنیتی، قومی، فرهنگی و تاریخی، نقطۀویژگی
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نقطه نظر ایرانی، عراق یک کشور چند قومی و ساختگی  از یک .آیدجهان عرب به حساب می

است که توسط سیاست خارجی دولت انگلستان برای حفظ منافع خود و برقراری تعادل قدرت 

های سال گذشته، چالش 30در طول بیش از . در منطقه و خصوصاً با ایران به وجود آمده است

 ها وزب بعث، مظهر نابسامانیامنیتی ناشی از حضور مسلط یک حکومت سنی در قالب ح

شماری در منطقه خلیج فارس بوده است سرنگونی صدام حسین و متعاقب آن به بن های بیتنش

های جدیدی ها و چالشای، فرصتبست رسیدن ایدئولوژی حزب بعث در تعریف امنیت منطقه

ها براساس چالش ها و هدایترا برای منافع ملی ایران به همراه آورده است. شناخت این فرصت

از اهمیت خاصی  ای و جهانی،جود میان دو کشور و واقعیات و تحوالت منطقهواقعیات مو

 برخوردار است.

 (2003ز بعد ا )ما در این نوشتار سعی خواهیم کرد با بررسی روندهای امنتی در عراق جدید 

چرا  که خواهیم داد علل بحران ها و نامنی ها این کشور را بررسی و سپس به این سوال پاسخ

 داعش در عراق بروز و ظهور پیدا کرد؟

 بررسی روندهای امنیتی در عراق تا پایان خروج آمریکایی از عراق  -2

قاد به اعت .ارندروندهای سیاسی و امنیتی در سطح جهانی رابطه تنگاتنگی با امنیت در خاورمیانه د

المللی، بین منطقه خاورمیانه تحقق امنیت جاد امنیت درگران، بدون موفقیت در ایبسیاری از تحلیل

های اخیر به عرصه و در سطح منطقه خاورمیانه نیز عراق در سال .رسدامری ناممکن به نظر می

 رمیانه درای که ایجاد امنیتی پایدار در خاوکانون اصلی تحوالت امنیتی تبدیل شده است؛ بگونه

هوری این موضوع به ویژه برای جم .است وهله اول مستلزم پیشرفت ثبات و امنیت در عراق

ق از زمان عرا .اسالمی ایران به عنوان مهمترین همسایه عراق از اهمیت مضاعفی برخوردار است

ها شرایط در این دوره .های متفاوتی را از نظر شرایط امنیتی طی کرده استحمله آمریکا دوره

از جمله  .ها بوده استاین چالشگی های درونی عراق و سطح چگونامنیتی تابعی از چالش

های سنی در برابر دولت، چالش توان به چالش منازعه قدرت گروهها میترین این چالشاصلی

ها و چالش ها و بعثیمدیریت و کنترل بین آمریکا و دولت عراق، چالش امنیتی سلفی

 .اندها داشتهناامنی را بر ترین تأثیرگذاریای در برابر دولت اشاره کرد که عمدههای منطقهمخالفت

ا مله آمریکحتوان عراق را به چهار دوره متفاوت از منظر شرایط امنیتی، از زمان بر این اساس می

 .تاکنون، تقسیم کرد
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ید و به اوج دوره دوم، دوره تشد .شودال عراق را شامل میهای اولیه پس از اشغدوره اول ماه 

دوره سوم  .شودرا شامل می 2006و اوایل سال  2005سال ها است که تا اواخر رسیدن ناامنی

یل تا اوا 2006ها و بهبود شرایط امنیتی به صورت نسبی است که از سال دوره کاهش ناامنی

ها و تداوم سیکل ثبات نسبی و دوره چهارم دوره ظهور مجدد ناامنی .شودرا شامل می 2009

 ( 1388نشست تخصصی، ) .از شده است، آغ2009ناامنی نسبی است که از ابتدای سال 

 دوره ورود اشغالگران *

های جدید درون دوره فروپاشی رژیم صدام و آغاز کنترل نیروهای آمریکایی در عراق، طراحی دوره اول،

ز اشغال و در این دوره به دلیل شرایط اولیه پس ا .های داخلی بودگیری چالشعراق و به موازات آن شکل

  .یینی استها در سطح پاای جدی، ناامنیای مخالف داخلی و منطقهعدم وجود نیروه

 ها گیری ناامنیدوره اوج*

شود و دولت ای است که در آن چارچوب نظام سیاسی جدید عراق به تدریج مشخص میدوره دوم، دوره

روند ها مشارکت در در این دوره سنی .های آن استکرد، از مشخصه –دموکراتیک با حاکمیت شیعی 

رویکرد اولیه  .دهدهای سنی رخ میکنند و تشدید منازعه قدرت گروهسیاسی و عرصه قدرت را نفی می

 .شودها مواجهه و مقاومت مسلحانه بود که سپس به رویکرد دوگانه مشارکت و مقاومت تبدیل میسنی

های شورشی و گیری گروهمشخصه دیگر این دوره تثبیت حضور آمریکا در عراق است که باعث شکل

های ها از سوی گروهاین مسأله تشدید ناامنی .شودگرای خارجی میجویان افراطهمچنین ورود ستیزه

 .ها بودآمیز شورشیهای خشونت، اوج عملیات2006شورشی را در پی داشت که انفجار سامرا در فوریه 

های درونی این کشور بود، چالشای قوی از عراق و افزایش مشخصه دیگر این دوره فقدان حمایت منطقه

جویان بر این اساس بود که هجوم ستیزه .ای دولت عراق بودهای منطقهکه به معنای تشدید فزاینده چالش

در  .های امنیتی عراق را تشدید نمودوهابی از جهان عرب به عراق و حمایت مالی اعراب از آنها، چالش

گرایی سه چالش عمده یعنی منازعه قدرت و مخالفت هممجموع در مرحله دوم و در نتیجه همراهی و 

ای عربی از بعثی و حمایت منطقه –های شورشی سلفی های سنی، مخالفت و مبارزه مسلحانه گروهگروه



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

177

 

ها و اما نکته مثبت در این دوره همکاری .ها به اوج خود برسدجریان شورش در عراق، باعث شد ناامنی

  .در ایجاد امنیت بودتعامل آمریکا و دولت عراق 

 دوره بهبود نسبی شرایط امنیتی *

های سنی در روند سیاسی عراق، به معنی گرایش های این دوره افزایش سطح مشارکت گروهاز مشخصه

کرد، نمونه عمده این روی .های سیاسی به جای تقابل نظامی بودحلبیشتر به رویکرد مشارکتی و راه

قدامات دولت نکته دیگر، ا .بود 2005جلس نمایندگان عراق در دسامبر ها در انتخابات ممشارکت سنی

های دولت و پیگیری روند زدایی و جذب عناصر سنی در ارتش و سازمانعراق در تعدیل قانون بعثی

های سنی با ها، در مجموع به کاهش سطح چالش گروهآشتی ملی بود که در کنار رویکرد مشارکتی سنی

ن عده در ایین مشخصه دوره سوم امنیتی عراق، تضعیف توان و گستره عملیاتی القادوم .دولت منجر شد

ها در مقابل آمیز القاعده عراق و واکنش سنیای از این مسأله به رویکرد خشونتبخش عمده .کشور بود

به  فاده از این فرصتها نیز با استیآمریکای .ها با القاعده منجر شدآن بود که به تقابل نظامی سنی

کاهش چالش  نتیجه اصلی این تحول .سازماندهی نیروهای محلی سنی در قالب شوراهای بیداری پرداختند

ین دوره فشارهای آمریکا به کشورهای منطقه ادیگر ویژگی  .ها و القاعده برای دولت عراق بودسلفی

 .ودراق بو دولت عجهت همکاری و کنترل مرزی بیشتر و آغاز تعامالت دیپلماتیک بین کشورهای عربی 

ای عراق شد، ولی هنوز ناخرسندی اعراب از وضعیت عراق های منطقهاین مسأله باعث کاهش چالش

افزایش  .سازی بودها و تعامالت آمریکا و دولت عراق برای امنیتنکته دیگر همکاری .تداوم دارد

های دولت عراق برخی امتیازدهیولت عراق و ای آمریکا بر دنیروهای آمریکایی در عراق، فشارهای منطقه

در مجموع  .های مخالف، در این راستا قابل اشاره استها جهت تسهیل همکاری و جذب گروهبه سنی

 (15: 1388.واعظی) .نتایج اقدامات و تحوالت دوره سوم، بهبود نسبی شرایط امنیتی عراق بود

  دوره ثبات و ناامنی نسبی*

از جمله  .ط امنیتی عراق حاصل نتایج تحوالت دوره قبل بودهای دوره چهارم شرایعمده مشخصه

نامه خروج نیروهای ای، توافقتوان به تقویت دولت عراق در عرصه داخلی و منطقهاین نتایج می

آمریکایی از عراق، تحول استراتژی آمریکا از حضور نظامی به حضور سیاسی و اطالعاتی، 
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ها در ساختارهای ر شوراهای بیداری و نفوذ بعثیاحساس تهدید دولت عراق از فعالیت عناص

های این دوره آغاز اعمال تدریجی حاکمیت از سوی از ویژگی .سیاسی و امنیتی جدید اشاره کرد

دولت عراق و تالش برای تقویت دولت مرکزی بود که با حفظ و افزایش نفوذ سیاسی و 

این تقابل نسبی در کنار واگذاری  .گرفتاطالعاتی از سوی آمریکا در عراق، در تقابل نسبی قرار 

های امنیتی به دولت عراق و خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شهری، تدریجی مسئولیت

مشخصه  .کندها ایجاد میهایی را برای افزایش اقدامات تروریستی و بروز ناامنیها و حفرهفرصت

به تالش دولت برای جذب، انحالل  های بین شوراهای بیداری و دولت عراق با توجهدیگر، تنش

 .ها را در پی داردهای مجدد به القاعده و افزایش ناامنیو مهار این شوراهاست که برخی گرایش

 –های القاعده و عناصر بعثی است که چالش سلفی عامل دیگر، افزایش تعامل و همکاری سلفی

توان به افزایش ه های فوق، میعالوه بر مؤلف .کندبعثی و ناامنی ناشی از آن را تشدید می

ای، تغییر دولت های عربی در قبال دولت عراق اشاره کرد که از مسایل منطقهها و مخالفتفعالیت

مجموعه  .ای ایران تأثیرپذیر استدر آمریکا و به ویژه حساسیت نسبت به نقش و نفوذ منطقه

های نسبی را به ات توأم با ناامنیای از ثبهای فوق، بروز مجدد ناامنی و دورهعوامل و مشخصه

 ( 92 :1387واعظی،).همراه دارد

 

 

 آمار کشته های عراقی در زمان حضور آمریکایی ها در عراق :1نمودار شماره 

 
www.iraqbodycount.org 

 

 بررسی ریشه های بحران و نامنی در عراق جدید  -3

 عوامل داخلی  (الف
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 تاریخی فقدان سابقه*

ا و ره ههرچند یک روی سکه حقیقت سرزمین بین النهرین، آن است که این منطقه یکی از گهوا

از  مادیخاستگاههای اصلی تمدن بشری در طول تاریخ بوده است و طی هزاره ها و سده های مت

 ایت ازه حکنقاط تاثیرگذار منطقه خاورمیانه و حتی جهان به شمار آمده است اما روی دیگر سک

ریف ب تعواقعیات متفاوت دیگری دارد یعنی همه آن درخششها و بودنهای تاریخی هریک در قال

گرچه این این بدان معناست که ا .بوده است «عراق»و هویتی خاص و متفاوت از واقعیتی بنام 

راتوری امپ جغرافیا دیرزمانی مرکز پادشاهیهای آشور و بابل بوده است، یا چندین سده پایتخت

باسیان عان و ایران را در دل خود جای داده و بعد از آن نیز چندین قرن مرکز خالفت امویبزرگ 

و  (یعرب سن)، بغداد (کردنشین)بوده است و یا در روزگار عثمانیها سه والیت مهم موصل 

رن بیستم قاما ساکنان این سرزمین تا پیش از آغاز  .را تشکیل میداده است (عرب شیعی)بصره 

افیایی جغر نوان یک کشور مستقل و یا هویتی مستقل و یا آرمانی مشترک و متاثر ازهرگز تحت ع

و یا  ه ترواحد نبوده اند بلکه همواره در طول تاریخ بخشی از یک دولت یا امپراتوری گسترد

رزوی مشترک این فقدان تجربه تاریخی به همراه نبود یک آرمان و آ .هویتی فراگیرتر بوده اند

ها، کرد)سال از تاسیس عراق ساکنان نامتجانس آن  90که حتی پس از گذشت  باعث شده است

و  ود بنگرندخهنوز با دیدی غریبانه و توام با نگرانی به دو همسایه دیگر  (اعراب شیعی و سنی

انند، ناشی از بد «وطن مشترک»لذا بودنشان در کنار یکدیگر را بیش از آنکه معلول واقعیتی بنام 

که منجر به  میالدی می دانند 20رقابتهای استعماری قدرتهای بزرگ در آغاز سده جبر تاریخی و 

 (1381بی نام ،).کشورهای کوچکتری از جمله عراق شد*فروپاشی عثمانی و تاسیس 

 تعارضات هویتی و فقدان هویت ملی فراگیر*

از ابتدای تاسیس این کشور در  .تاریخ کوتاه مدت عراق شاهد فراز و نشیبهای بسیاری بوده است

، همواره اقلیت عرب سنی در این کشور قدرت را در دست داشته است 2003تا سال  1920دهه 

و علیرغم تالشهایی که بعثی ها در سایه گسترش یک ناسیونالیسم افراطی برای جذب اعراب 

عراق دایره هویت جدید و  شیعی انجام دادند؛ اما نهایتاً نتوانستند بغیر از مرکز عمدتًا سنی نشین

مورد ادعایشان را به سایر مناطق کشور گسترش دهند به همین دلیل همواره در مناطق جنوب و 

دولت  -درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند 80تا  75که حداقل  – بخصوص شمال عراق

و  (کردی)مرکزی دارای کمترین مشروعیت و در نتیجه مقبولیت بوده است و هویتهای قومی 
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اما  .در میان ساکنان آن بسیار پررنگ تر از مفهومی بنام هویت عراقی بوده است (شیعی)مذهبی 

که حکومت بعثی با حمله ایاالت متحده سقوط نمود شیعیان و کردها برای اولین  2003از سال 

قدرت بار این فرصت را یافته اند تا با حضور در ساختار جدید قدرت در این کشور، رئوس هرم 

 .را بر اساس واقعیات جمعیتیشان از آن خود کنند و بطور طبیعی سنی ها را در حاشیه قرار دهند

از این زمان که نوعی نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد در عراق بر سر کار آمده است 

تر  عراق سعی بر بازتعریفی از یک هویت ملی گسترده (نخبگان حاضر در قدرت)نخبگان ابزاری 

و امروزی تر در این سرزمین کرده اند اما این هویت جدید در این عمر کوتاه مدتش نیز از یکسو 

به دلیل عدم پذیرش از طرف بازماندگان حکومت قبلی و اعراب سنی و از سوی دیگر به دلیل 

آزاد شدن بیش از پیش نیرویهای گریز از مرکز گروههای هویت گرای کرد و شیعی نتوانسته است 

لذا در عراق ما همچنان شاهد برتری هویت و منافع قومی و مذهبی بر هویت و  .فراگیر شود

 ناهمگونی نظام سیاسی فعلی با واقعیات ساختاری کشور* .منافع ملی هستیم

عمر کوتاه خود تا کنون سه سبک مختلف و یا سه شیوه متفاوت حکومتداری را  طی عراقکشور 

سیستم پادشاهی مبتنی بر نظامی مشروطه بر این سرزمین  1958تا  1921به خود دیده است از 

جمهوریهای  2003حاکم بوده است از کودتای عبدالکریم قاسم تا حمله امریکاییها به عراق در 

رده نظامیان بر سریر قدرت تکیه زده بودند و پس از دو سال دوران اقتدارگرا با حضور گست

آنچه که در نه دهه اخیر  .تا کنون نظام این کشور جمهوری فدرالیستی بوده است 2005انتقالی از 

بطور روشنی قابل رویت است این واقعیت است که پروژه دولت و ملت سازی در عراق بغیر از 

در نظام کنونی عراق که  .می، هرگز وارد یک مرحله جدی نشده استقدمهای لنگان اولیه و ناتما

بیشتر مورد توجه این نوشتار است از نظر قانون اساسی یک دموکراسی پارلمان محور و 

فدرالیستی بر سر کار آمده است نظامی که در آن سعی شده است تا از منظر تئوریک و قانونی در 

 –اما آیا دموکراسی فدرالیستی  .ف این کشور باشدبرگیرنده تمامی ساکنان متنوع و مختل

پارلمانتاریستی در هر بستر و مکان جغرافیایی موفق عمل خواهد کرد؟ فقدان تجربه دموکراتیک، 

فقدان نهادهای دموکراتیک، نبود فرهنگ دموکراتیک چه در بین مردم و یا نخبگان مختلف، سابقه 

تجربه تکثر حزبی از جمله ویژگیهای جامعه عراق درگیریهای فزاینده قومی و مذهبی و نبود 

این بدان معناست که پیش شرطهای الزم برای تضمین موفقیت سیستم دموکراتیک  .امروزی است

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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در عراق امروزی وجود نداشته و نظام سیاسی فعلی با واقعیات ساختاری عراق دچار نوعی 

 .ناهمگونی است

 فقدان رهبری فراگیر*

ختلف دنیا بودن رهبران کارآمد، تاثیرگذار و مدبر که نماینده بخشهای در تمامی دولتهای م

مختلف جامعه باشند برای پیشبرد اهداف و برنامه های ملی امری الزم و ضروری است این 

ضرورت در جهان سوم که یکی از ویژگیهای عمومی آن ضعف یا فقدان نهادهای مدنی و احزاب 

ر از دیگر نقاط دنیاست به همین دلیل علیرغم این که گفته متکثر و کارآمد است بسیار حیاتی ت

اما هر از گاهی شاهد ظهور یک  «عصر رهبران کاریزماتیک به پایان رسیده است»میشود 

وجود و  .شخصیت و رهبر قدرتمند و یا به تعبیری کاریزماتیک در نقاط مختلف جهان هستیم

دچار و  (رن، چه شبه مدرن و چه پیشامدرنچه مد)ظهور چنین رهبرانی برای عبور دادن جوامع 

آیت اهلل  .غرق بحران کامالً ضروری به نظر می رسد اما در عراق وضعیت دیگری حاکم است

سیستانی، جالل طالبانی، نوری مالکی، ایاد عالوی، مسعود بارزانی، صالح مطلک، مقتدی صدر، 

اینان مهمترین رهبران و  …و ابراهیم جعفری، عمار حکیم، عادل عبدالمهدی، غازی الیاور 

آنچه که مشهود  .شخصیتهای تاثیر گذار عراقی از فردای سقوط صدام حسین تا به امروز بوده اند

است در میان هیچیک از شخصیتهای مذکور عراقی با توجه به پررنگ بودن وابستگی های قومی 

ملی نیستیم و هریک از یا مذهبی، ما شاهد حضور یک رهبر یا شخصیت فراگیر و به تمام معنا 

آنها حتی اگر خود را بنابر روش و گفتارشان شخصیتی ملی بخوانند اما در عمل و از نظر افکار 

بطور مثال آیت اهلل سیستانی که به  .عمومی نماینده تنها بخشی از جامعه چند تکه عراقی هستند

کشور است اما چون نهایتاً نظر می رسد دارای بیشترین احترام در بین اقوام و مذهب مختلف این 

بزرگ محسوب می شود لذا گروهها و الیه های مختلف غیر شیعی عراقی  یک مرجع شیعی

شاید  .علیرغم احترام خاصی که برای وی قائلند اما خود را زیر چتر رهبری وی قلمداد نمی کنند

رزیابی کرد چرا که از این منظر بتوان عدم دخالت کمتر آیت اهلل را در مسائل جاری عراق بهتر ا

وی نمی تواند بی مهابا از جایگاه واالی مذهبی خود جهت رساندن گروههای عراقی به تفاهم 

هزینه کند هزینه ای که ریسک باالیی داشته و ضمانتی برای اجرایش نیست البته در مورد شخص 

ب نجف و در آیت اهلل سیستانی این نکته را نیز می بایست متذکر شد که اصوالً وی پیرو مکت

وضعیت دیگر رهبران و شخصیتهای برجسته  .نتیجه خواهان دوری گزیدن از سیاست است
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عراقی نیز به مراتب بسیار پائین تر از وی است لذا در عراق فعلی جای خالی یک رهبر قدرتمند 

 .و تاثیرگذار برای همسو نمودن مردم و گروههای مختلف کامالً ملموس و مشهود است

 ضعفهای قانون اساسی ابهامات و*

اساسی  انونقیکی دیگر از عوامل تداوم بحران در عراق نارسایی قوانین موجود و ابهامات درون 

ده و ا نکربطور مثال قانون اساسی این کشور هیچگاه پیش بینی وضعیت بحرانی امروزین ر .است

ر راهکاری که اگر ه این بدان معناست .در نتیجه راهکاری را هم برای حل آن ارائه نکرده است

ساسی جدید انکته جالب توجه این است که قانون  .هم ارائه شود فاقد مبنای قانونی خواهد بود

د بازنگری مور 2009طی رفراندومی به تایید عراقیها رسیده است در سال  2005عراق که رد سال 

ه از جمل .دندا نمی کرو اصالح قرار گرفته است اما قانونگذاران عراقی پیش بینی چنین وضعیتی ر

نونی د قاضعفهای دیگر قانون اساسی این کشور نبود مکانیسم کارامد برای عمل نمودن به موا

ورد مقانون اساسی از جمله این موارد است که  140بطور مثال عمل نکردن به ماده  .است

ود تا به این ماده قانونی دولت این کشور را موظف کرد .اعتراض شدید کردها واقع شده است

اطق یک همه پرسی برای تعیین سرنوشت کرکوک و دیگر من 2007حداکثر قبل از پایان سال 

و  .ستایده مورد ادعای گروههای مختلف را برگزار نماید که تا به امروز جامه عمل به خود ند

 (1386:75برزگر،).خود میتواند از جمله مسائل مناقشه انگیز جدی عراق در آتی باشد

 

 :ات گسترده پست نخست وزیریاختیار*

دارای پست ریاست جمهوری است و رئیس جمهور از نظر عرف دیپلماتیک  عراق هرچند

شخص اول مملکت محسوب میشود اما قدرتمندترین فرد عراقی کسی خواهد بود که بر مسند 

بر اساس قانون اساسی عراق شخص نخست وزیر دارای دامنه  .صدارت وزیران تکیه زده باشد

بر ریاست بر دولت، فرمانده کل قوا نیز محسوب  اختیارات و قدرت گسترده ای است وی عالوه

این اختیارات گسترده باعث  .میشود و تمامی نیروهای نظامی و انتظامی تحت امرش خواهند بود

تمام تالش خود را برای بدست  (بغیر از کردها)شده است تا اکثر گروههای حاضر در قدرت 

دور باطل مذاکرات  .دیگر رقبا به آن شوندآوردن این پست بکنند و حتی االمکان مانع از رسیدن 

آنها همگی خواهان حل مشکل تعیین  .گروههای مختلف عراقی نیز از همینجا شروع میشود

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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نخست وزیر هستند اما با این تفاوت که در مذاکراتشان هریک میخواهند دیگری را با هر شیوه 

 .ای به قبولی کاندیدای خود برای نخست وزیری مجاب نمایند

 وع نگرش اهل سنت داخل عراق ن*

های گذشته نیز از دیگر عوامل های سنی به عراق جدید و عملکرد آنها در سالنوع نگرش گروه

در چند دهه گذشته به صورت مطلق در  اعراب سنی .ثباتی در این کشور بوده استناامنی و بی

جدید پس  اند، اما در شرایطترین ارکان قدرت را در اختیار داشتهاند و عمدهرأس حاکمیت بوده

و  دید آنهاتی شاز حمله آمریکا، قدرت و نفوذ آنها در عراق بسیار کاهش یافته و این امر نارضای

های سنی عراق نسبت به بسیاری از گروه.داشته استدر نتیجه مخالفت و ایجاد ناامنی را در پی

ها گروه این .نارضایتی دارند ارکان و ساختارهای شکل گرفته در دوره پس از صدام اعتراض و

ستانی ها و مقامات اختصاص یافته در دولت، تعیین مرزهای انسبت به قانون اساسی عراق، پست

ه هایی دارند و در مجموع نگاه آنها بها در نیروهای سیاسی و امنیتی، نارضایتیو عدم حضور سنی

شرایط عراق در  نها را برای تغییراین نوع نگرش، تالش آ .شودشرایط جدید عراق منفی تلقی می

ها برای ایجاد ناامنی و تالش بعثی .آمیز در پی داشته استآمیز و خشونتهای مسالمتقالب

  .شودهمچنین همکاری با القاعده، در این راستا ارزیابی می

 بافت اجتماعی داخل عراق *

چندپارگی عراق و واگرایی را در ای، فرقه –های چندگانه قومی بافت اجتماعی عراق و شکاف

گیری منازعاتی در عرصه سیاسی و اختالف ها باعث شکلاین شکاف .این کشور در پی دارد

مواره زمینه اجتماعی و سیاسی در نتیجه ه .ها و شیعیان شده استمنافع و اهداف کردها، سنی

 ای که بخش عمده منازعاتهها در عراق وجود دارد؛ به گونبالقوه برای تشدید منازعات و ناامنی

سازی نیازمند ای دارد و امنیتدر عراق، در شرایط کنونی گرایش و رنگ و بوی قومی و فرقه

 .ای در آن کشور استفرقه –های قومی مدیریت چالش

 عوامل خارجی  (ب

 :تاثیرپذیری شدید عراق از نظام بین الملل*

 .قدرت در فردای جنگ جهانی اول بوده استتاسیس کشور عراق مسئله ای متاثر از بازیهای 

یعنی اگر امروز در قلب خاورمیانه کشوری بنام عراق وجود دارد این کشور نه ناشی از خواست 

تاثیر پذیری عراق  .ساکنان آن بلکه زائیده معادالت نظام بین الملل در ابتدای قرن بیستم بوده است
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نمی شود وقوع کودتاهای متعدد نظامیان در دهه های از نظام بین الملل تنها به این یک مورد ختم 

میالدی و سقوط نظام پادشاهی در این کشور به نوعی متاثر از رقابت دو ابرقدرت در  60و  50

فروپاشی شوروی، متحد استراتژیک عراقیها نیز باعث ضعف بیشتر این  .بحبوحه جنگ سرد بود

آمریکا و در نتیجه سقوط نظام پیشین عراق  کشور در خاورمیانه گردید و سرانجام حمله نظامی

یعنی تحوالت سیاسی و ساختاری در جغرافیایی بنام عراق  .نیز حاکی از ادامه همین مسئله است

در طول یک قرن اخیر دارای بیشترین تاثیر پذیری از معادالت قدرت در نظام جهانی بوده است 

شدت وابسته از سیاستهای ابرقدرتها در لذا در کشوری که ساختار و نظام سیاسی اش متغیری ب

نظام جهانی است و با توجه به پویایی و تغییرات متعدد نظام جهانی، بطور طبیعی شاهد فقدان 

وجود منابع قابل توجه نفت و نیز موقعیت  .ثبات و بروز ناآرامیهای بیشتر در آن خواهیم بود

ر و تداوم دخالت بازیگران اصلی ژئوپلتیک این کشور باعث می شود تا اهمیت آن برای حضو

نظام بین الملل حفظ شود و لذا همچنان در آینده نزدیک و یا حتی در میان مدت شاهد تاثیر 

 .پذیری عراق از سیاستهای بازیگر هژمون و دیگر رقبای آن باشیم

 حضور بازیگران خارجی مداخله گر*

روزگاری از هیچ کمکی در سقوط رژیمی غیرقابل اعتماد که حتی به کشورهای متحدش که 

جنگ با ایران از وی دریغ نکرده بودند زمینه ای را فراهم ساخت تا با خالء قدرتی که در عراق 

ایجاد شد بازیگران منطقه ای موجود سعی بر نقش آفرینی و تاثیرگذاری در فردای تحوالت عراق 

دوره صدام باعث شده کارنامه تجاوزات مکرر عراق به همسایگانش در  .بکنند 2003در سال 

همچنین  .است که عمده کشورهای منطقه مایل به تشکیل یک دولت قدرتمند در عراق نباشند

رقابتهای منطقه ای و تعارض منافع استراتژیک بخصوص از بعد هویتی باعث رودرویی غیر 

ترس از تقویت هویت شیعی و بنا به  .مستقیم بازیگران منطقه ای مختلف در عراق شده است

باعث انسجام کشورهای سنی مذهب در برابر گروههای شیعی  تعبیر شاه اردن تشکیل هالل شیعی

نگرانی از قدرت یافتن بیش از پیش کردها و در نتیجه به  .عراق و بخصوص ایران شده است

خطر افتادن تمامیت ارضی عراق از دیگر علل حضور و مداخله کشورهای منطقه ای در این 

وه بر این سه سطح تعارض و درگیری منطقه ای در عراق، نوعی دیگر از اما عال .کشور است

تعارضات جدی نیز در صحنه سیاسی عراق میان بازیگران خارجی وجود دارد و آن تعارض منافع 

است هرچند بالفاصله در باور (بخصوص آمریکا)بازیگران منطقه ای با قدرتهای فرامنطقه ای 
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ن و آمریکا دیده می شود اما واقعیت این است که بجز ایران عموم این سطح تعارض میان ایرا

دیگر کشورهای قدرتمند منطقه از جمله ترکیه و عربستان نیز هریک بنا به دالیل مختلفی از 

تحوالتی که آمریکا در عراق ایجاد نمود راضی نبوده و طی سالهای اخیر به شیوه های مختلف به 

ایی که بعضاً در ایجاد ناامنی و بروز اختالفات بیشتر میان ابراز مخالفت پرداخته اند مخالفته

البته اینها فقط تحلیل رقابت و تعارض میان بازیگران  .گروههای عراقی تاثیر مستقیم داشته است

رسمی بود سطح دیگر تعارضات موجود در عراق به بازیگران غیررسمی و عمدتاً تروریسی در 

ریستی بین المللی از جمله القاعده نقش بسزایی در تولید این کشور بر میگردد سازمانهای ترو

ناامنی در این کشور دارند حضور اینان باعث پیچیده تر شدن معادالت امنیتی و در نتیجه 

این بدین معناست که بعد از  .ناکارامدی بیش از پیش راهکارهای پیش روی عراقیها شده است

رقابت و درگیری میان بازیگران مختلف منطقه ای سقوط رژیم بعثی در عراق این کشور به صحنه 

و فرامنطقه ای و سازمانهای تروریستی تبدیل شده است و همین مسئله منجر به بروز ناامنی های 

 (1386اسدی،).بیشتر و در نتیجه بی ثباتی فزاینده این کشور گشته است

 نگاه منفی کشورهای عربی به عراق جدید

ت و ثاب حوالت عراق و ساختار جدید قدرت در آن نیز از عواملنگاه منفی اغلب کشورها به ت

راق تداوم رویکرد منفی کشورهای عربی به ع .شودها و بحران در عراق محسوب میمهم ناامنی

راق و ال عجدید، به رغم فشارهای آمریکا و غرب بر این کشورها جهت تغییر رویکرد خود در قب

 ز سرگیریحالی که فشارهای آمریکا ظاهراً باعث ا در .گیردحمایت از آن کشور صورت می

مل، ای از تعامالت سیاسی و دیپلماتیک این کشورها با عراق شده است، اما در عرصه عپاره

صلی ارویکرد منفی و مخالفت اعراب با دولت عراق تداوم دارد و هنوز هم هدف و اولویت 

 این رویکرد منفی، به حمایت .عمده سران عرب، ناکامی روند سیاسی کنونی عراق است

با  مخالفت اعراب .شودگرا در عراق منجر میهای خشونتکشورهای عربی از عوامل و گروه

ای، به ویژه گسترش نقش و نفوذ حاکمیت شیعی در عراق و پیامدهای آن در عرصه منطقه

نگاه کشورهای  رسد تا زمانی کهای ایران، از عوامل این رویکرد منفی است و به نظر میمنطقه

ز ای عربی اعربی به عراق جدید و هویت جدید شکل گرفته در آن تغییر نکند، حمایت منطقه

 .ناامنی در عراق تداوم خواهد داشت

 عملکرد آمریکا  *
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 .شودیمهای اخیر عراق تلقی عملکرد مقامات و نیروهای آمریکا در عراق نیز از عوامل ناامنی

ز اشود که برخی هایی فعال بوده و عنوان میی را آزاد کرد که در شورشآمریکا بسیاری از زندانیان

ناطق از سوی مسأله دیگر، تخلیه برخی م .انداین افراد آزاد شده در انفجارات دست داشته

 روند .یدنجامنیروهای آمریکایی بدون اطالع دولت عراق بود که به خالء امنیتی در این مناطق ا

ها ارشکند، اما گزامنیتی به نیروهای عراقی مشکالت امنیتی را ایجاد میهای واگذاری مسئولیت

های نهاز نشا .نظرهایی در سطح باالتر بین مقامات عراقی و آمریکایی استنشان دهنده اختالف

های امنیتی در عراق از سوی دولت و نظر، برکناری موفق الربیعی و شهوانی از پستاین اختالف

ه برای ها در امور امنیتی است که به چالش عمددادن جایگاه بهتر به بعثی تالش آمریکا برای

 .مالکی تبدیل شده است دولت

 بررسی چرایی ظهور داعش در عراق 

 ای از عراق و سوریه، تعجب بسیاری را در محافل سیاسی وسیطره داعش بر مناطق گسترده

شود که چه بسترها و مولفه کلیدی میاین موضوع باعث طرح این پرسش  .امنیتی برانگیخته است

توان به طیف وسیعی از یابی داعش در عراق و سوریه موثرند؟ در این راستا میهایی در قدرت

ها و مشکالت درونی عراق و سپس مسائل، ترین آنها با چالشعوامل اشاره کرد که عمده

 ای مرتبط استای و فرا منطقههای منطقهاختالفات و حمایت

 امل داخلی عو .1

 درون عراق ها و اختالفات سیاسی و مذهبیچالش (الف

ساختار اجتماعی عراق، نمایانگر موزاییک رنگارنگ و متنوعی از اقوام، مذاهب و فرهنگ هایی 

توانند بدون است که به اقتضاء موقعیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، هیچ کدام نمی

کردها، اعراب  .ها و اقوام داشته باشندبالمنازع بر دیگر گروهای اعمال سطحی از خشونت، سلطه

سنی و شیعیان از مهمترین بازیگران بومی سیاست در عراق هستند که مطالبات و منافع بعضاً 

آمیز منافع آنان، بسیار دشوار و متفاوت و حتی متضادی دارند و مدیریت و تجمیع مسالمت

این ویژگی در عراق، بارزتر از دیگر جوامع چند  .استگرا و متساهل نیازمند فرهنگی کثرت

قومی است، زیرا عراق کشوری ساختگی یا جعلی است که از دل عثمانی شکست خورده در 

جنگ جهانی دوم و با ساختار ظاهری دولت ـ ملت پدید آمده و پروژه ملت سازی در آن کامیاب 

بسیار نامتجانس به لحاظ ترکیب قومی  گیری بافتساختگی بودن عراق منجر به شکل .نبوده است
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ای در این کشور شده است که به لحاظ نداشتن تاریخ مشترکی از ـ مذهبی و قبیله ای ـ طایفه

کنند و به همین دلیل آمیز با یکدیگر، احساس هم بختی و هم سرنوشتی نمیزندگی مسالمت

اند شور ملیت ، تاکنون نتوانستهبه بیان دیگر .است که هنوز چیزی به نام ملت عراق وجود ندارد

در واقع، جامعه عراق (286 1388آشوری، )ای کنندرا در مردم، جانشین شور هویت قومی و قبیله

، جامعه ناهمگون و پر تنشی 1920گیری و شروع تحت الحمایگی انگلستان در سالازآغاز شکل

شکاف مذهبی بین  .1 :جمعیت جامعه عراق از چند شکاف اصلی برخوردار است .بوده است

شکاف قومی ـ زبانی بین اکثریت عرب و اقلیت غیر عرب  .2اکثریت شیعه و اقلیت سنی مذهب، 

شکاف بین اکثریت مسلمان و اقلیت غیر مسلمان ارمنی و آشوری  .3کرد، ترکمن و ارمنی، 

ست، که در واقع، عراق کشوری دارای اقوام، ادیان و مذاهب مختلف ا .(165: 1386)شعبانی، 

های فرهنگی ـ اجتماعی ـ قومی ـ مذهبی در این کشور شده این مسئله همواره منجر به تنش

بر این اساس، ثبات سیاسی در کشور عراق همواره از مسیر دیکتاتوری و اعمال خشونت  .است

های سنی از عرب.اندشده و ابزار این رویکرد، همواره اعراب سنی مذهب بودهسیاسی دنبال می

ای اند به گونهشته دور به خاطر حمایت امپراتوری عثمانی بر ساختار سیاسی عراق مسلط بودهگذ

در  (مجلس الحکم)ها بر نظام سیاسی تا تشکیل شورای انتقالی حکومت عراق که تفوق سنی

و گسترش آن پس از فروپاشی عثمانی، از علل اصلی  پان عربیسم» .ادامه یافت 1382اردیبهشت 

با توجه به  . درصد جمعیت در عراق بوده است 35میت گروه عرب سنی با قریب تداوم حاک

سنی محور و "توان به دو نوع های اجتماعی عراق را در حوزه مذهب میآنچه گفته شد شکاف

  .تقسیم کرد "عرب ـ کرد" "شیعه محور

د، ولی در دهندرصد جمعیت عراق را شیعیان و کردها تشکیل می 85با توجه به اینکه حدود 

گذشته هیچ گاه حکومتی فراخور ساختار اجتماعی آن شکل نگرفت و پس از روی کار آمدن 

پس از فروپاشی رژیم  .تر از گذشته گردیدعمالً وضعیت به مراتب سخت 1968ها در سال بعثی

های سنی و بعثی برای بعثی صدام و روی کار آمدن دولت شیعی در عراق، برخی کشورها و گروه

های حکومت منتخب ملت عراق، یابی بخشی از قدرت پیشین خود و ممانعت از تحکیم پایهباز

در عراق شروع به کارشکنی و اقدامات تروریستی و تخریبی کردند و بستر اصلی خیزش 

ها و ها از اختالفات، درگیریاین جریان .(115 :1385ثقفی عامری، )تروریسم را فراهم کردند 

های قومی و مذهبی موجود در عراق بهره برداری کرده و وجود خود را به بخش هایی از شکاف
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ها و اختالفات سیاسی و قومی ـ توان گفت؛ چالشدر واقع می.اندمردم این کشور تحمیل کرده

سیاسی در این کشور از مهمترین های سیاسی عراق و فقدان انسجام و وفاق مذهبی بین گروه

ای های قومی ـ فرقههای درونی و همچنین افزایش منازعهعواملی است که باعث گسترش تنش

ها و اختالفات، بسترهای مناسبی را برای بهره برداری داعش و گسترش نفوذ این تنش .شده است

دولت مرکزی در ضعف  .و تسلط آن به خصوص در مناطق سنی نشین عراق ایجاد کرده است

گیری ساختار فدرال ـ دموکراتیک و پخش عراق در دوره پس از حکومت صدام در نتیجه شکل

های مختلف حاکمیتی تا حدی از کارآمدی قدرت قدرت سیاسی در سلسله مراتب و حلقه

های سیاسی سیاسی کاسته است، با این حال مساله اصلی، جدال و اختالفات بین گروه

قلیم کردستان با بغداد مانع از همگرایی الزم کردی ـ شیعی در برابر خطر اختالفات ا.است

های سنی و گرایی و تروریسم شده است، اما از آن مهمتر، اختالفات بین رهبران و گروهافراط

دولت مرکزی عراق است که به خصوص به جامعه سنی عراق نیز سرایت یافته و باعث 

ها در حالی بود این اعتراضات و انتقادات سنی .دولت شده است ها و انتقادی از عملکردنارضایتی

های مختلفی در جریان بود و عدم تفاهم های سنی عراق و دولت اختالفات و تنشکه بین گروه

برای دستیابی به راه حل هایی جامع برای حل اختالفات و همچنین پایان دادن به اعتراضات و 

حضور داعش در مناطق سنی ایجاد کرد و نفوذ داعش را در انتقادات سنی ها، زمینه را برای 

توان بستر مناسبی برای حضور و فعالیت مناطق سنی نشین عراق را می .مناطق سنی تشدید کرد

در مورد جامعه سنی عراق و رویکرد آن به داعش و تحوالت امنیتی اخیر  .داعش عنوان کرد

عشایری و مذهبی عراق به چند دسته تقسیم رهبران سیاسی،  .نکات متعددی قابل اشاره است

بخشی از رهبران از دولت در مقابل داعش حمایت کرده اند؛ اما برخی دیگر یا موضع بی  .اندشده

اند ای در قبال داعش اتخاذ کرده یا به حمایت آشکار و غیر مستقیم از داعش پرداختهطرفانه

طوایف از گذشته تا حال سبب شده تا  ها ودر واقع شکل بندی قومیت .(118 :1393اسدی، )

عراق بعد از حکومت صدام نتواند در قوام یک دولت پایدار و باثبات و به تبع آن استقرار 

لذا با توجه .های مردم ساالر موفق شود و بدینسان زمینه ظهور داعش در عراق فراهم گردیدنهاد

در معرض خطر تجزیه و عدم اجماع  به اینکه، جوامع ناهمگون در مقایسه با سایر جوامع بیشتر

قرار دارند، بزرگترین چالش در حوزه داخلی عراق، عدم تجانس ساختار فرهنگی در سه طیف 

ای در دامن زدن به این های منطقه و فرا منطقهاعراب سنی، شیعیان و کردها و دخالت قدرت
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عراق و فقدان انسجام و های سیاسی ها و اختالفات سیاسی بین گروهچالش .باشداختالفات می

های درونی و وفاق سیاسی در این کشور از مهمترین عواملی است که باعث گسترش تنش

ها و اختالفات بسترهای مناسبی این تنش .ای شده استهای قومی ـ فرقههمچنین افزایش منازعه

عراق  را برای بهره برداری داعش و گسترش نفوذ و تسلط آن به خصوص در مناطق سنی نشین

 .ایجاد کرده است

 گیری صحیح روند دولت ـ ملت سازیعدم شکل (ب 

دولت ـ ملت سازی فرایندی است که به دوره مدرن تعلق دارد و طی آن دولت ـ ملت به عنوان 

شود که طی آن ملت سازی روندی محسوب می .شکل جدیدی از ساختار سیاسی شکل گرفت

هویت سیاسی مشترک و احساس تعلق ملی به سرزمین  گیری و تعمیقهای الزم برای شکلزمینه

های محلی و ایجاد یک دولت این روند به حذف تدریجی احساس تعلق به ارزش .شودایجاد می

با موفقیت در روند ملت سازی و ایجاد  .کنددموکراتیک براساس اراده عمومی مردم کمک می

ای تکمیلی برای ی شود که مرحلهانسجام اجتماعی در یک سرزمین، روند دولت سازی آغازم

 .(kazemi,2005: 9)دستیابی به حاکمیت در راستای هدف اعمال قدرت مشروع واقتدار است 

های فرا منطقه ای، نقش اصلی و تعیین کننده در شکل دهی به مرزها و در این میان، قدرت

نقص روند دولت ـ ملت  توان گفت، ریشهبنابراین می .ها در خاورمیانه را بر عهده داشتنددولت

در عراق از  .گرددگیری عراق و پایان امپراتوری عثمانی باز میسازی در عراق، به ابتدای شکل

بدو تاسیس این کشور، کارگزاری به نام دخالت نیروی خارجی نقش اصلی را در شکل دهی به 

ویت واحد و حال آنکه احساس و یکپارچگی مردمی، ه .ساختار دولت ـ ملت سازی داشته است

اگر در مقطعی  .دادهای قدرت شکل میکارگزاری به نام اراده ملی و نقش مردمی باید به ساختار

گیری دولتی قدرتمند در این کشور بوده ایم، دلیل آن وجود دولتی نیز شاهد تثبیت اوضاع و شکل

اما بعد از  .سازد اقتدارگرا و دیکتاتوری بود که با ابزار سرکوب توانسته بود این امر را محقق

های محلی سقوط دیکتاتور، به خوبی محرز گردید که در عراق دولت سازی نه بر اساس خواست

 .های سیاسی، اجتماعی و امنیتی مطلوب نیروهای خارجی شکل گرفته استکه بر اساس واقیت

 .(Onuf,1994:6)در عراق کارگزار و عامل خارجی شکل دهنده اصلی به ساختار و هویت بود 

در واقع در عراق، همچون بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مفهوم ملت به معنای مدرن آن یعنی 

ای به وفاداری ملت به اهداف و منافع مشترک که دولت ملی را فارغ از تعلقات قومی ـ قبیله
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در واقع فرایند دولت ـ ملت سازی روند طبیعی و خود جوش  .وجود آورد، پدیدار نشده است

آنچه که  .ای صورت گرفته استا طی نکرده و غالباً با دخالت نیروهای خارجی و فرامنطقهخود ر

های اجتماعی مختلف گیرد، افزایش انسجام بین گروهدر روند دولت ـ ملت سازی محور قرار می

های محلی است، اما روند تحوالت عراق و تقویت فرهنگ و گرایشات ملی به جای هویت

ه تنها به تقویت همگرایی و انسجام بیشتر منجر نشده، بلکه تعارضات، های اخیر ندرسال

با یک بررسی  .های عراقی ظاهر شده استهای بیشتری در میان گروهاختالفات و خشونت

توان گفت که دولت حاکم بر این کشور، یک به این سو، می 1920اجمالی در تاریخ عراق از 

ی و مقبولیت فراگیر بوده است و یک دولت ـ ملت فراگیر دولت بی ریشه یا فاقد پایگاه اجتماع

بنابراین،  .های قومی و مذهبی باشد، شکل نگرفته استکه تجلی نهادین و فراگیر همه گروه بندی

های بی ریشه و بحران مهمترین ویژگی جامعه عراق از زمان تاسیس تاکنون، برخورداری از دولت

 80طره اقلیت حاکم عرب زبان سنی مذهب بر اکثریت هویت یا نبود هویت ملی فراگیر و سی

درصدی جامعه درسپهر سیاسی و اجتماعی بوده است، چنین ویژگی به شکاف فزاینده دولت و 

ها عراقی .(Yamacoguz, 2009: 55)جامعه یا بحران یکپارچگی در جامعه عراق انجامید 

های وطن ا عاری از هر نوع ایدههتوده .اندتاکنون فاقد تعلقات و حس هویت ملی قوی بوده

های مذهبی و قومی بدون هیچ گونه پیوند مشترک، مستعد ها و علقهپرستانه بوده و مملو از سنت

 .(Byman, 2003: 62-63)هرج و مرج و آماده قیام علیه حکومت مرکزی هستند 

ر لت و ظهوتوان گفت، عالوه بر دخالت عامل خارجی که منجر به تحمیلی شدن مدر نتیجه می

های اقتدارگرا، عدم پیوستگی فرهنگی و چالش دولت بی ریشه گردید، حاکمیت حکومت

های اقتصادی و ، چالش(عدم پیوستگی قومی و فرهنگی در عراق)ژئوپلیتیک قومی در عراق 

ن ه نظامیااینددولت رانتیر و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در عراق و فساد اقتصادی، نقش فز

های مصنوعی رت سیاسی در عراق، بحران هویت و یکپارچگی که ریشه در مرز بندیدر قد

 گیری صحیح دولت ـ ملتاستعماری پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی دارد، مانع از شکل

 .سازی در عراق گردیده است

 حکمرانی ضعیف و تشدید خشونت ها (ج

ا، کیفیت حکمرانی و کارآمدی های مهم در ارتباط با مشروعیت حکومت هیکی از شاخص

 .های گوناگون در ارتباط با جامعه شهروندان استها در نحوه مدیریت و انجام کارویژهحکومت
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به این سو طرح شده  1980اصطالحی است که از دهه  در مقابل حکمرانی بد حکمرانی خوب

مبنای تعامل های اعمال حاکمیت و حکومت بر بهبود روش :حکرانی خوب عبارتست از .است

های مختلف، پاسخگویی و نزدیک بین حکومت و مردم، ارائه خدمات بهتر به مردم در زمینه

مسئولیت پذیری حکومت، بهبود سطح زندگی مردم یا افزایش سطح استانداردهای زندگی و 

ها برای برقراری عدالت، تالش حکومت .جلب همکاری و وفاداری مردم برای حکمرانی بهتر

ها برای توسعه اشتغال و مانند آن نیز از مصادیق بات، کاهش مالیات، گسترش زیرساختامنیت، ث

ها و و برعکس، خشونت(135 :1388سردارنیا، ) و نشانگان مهم حکمرانی خوب است

آمیز و های فاسد، تبعیضها تا حد زیادی ناشی از حکمرانیهای اعتراضی علیه حکومتجنبش

 .ضعیف است

توان گفت که در این کشور حکمرانی خوب به دالیل متعددی شکل ز میدر خصوص عراق نی

 2004جامعه عراق پس از سقوط صدام، فاقد حکومت مرکزی قوی بوده و تا سال  .نگرفته است

و با وجود انتقال قدرت به  2004پس از  .اعمال مستقیم حکمرانی در اختیار نیروهای ائتالف بود

های اد شد که فاقد حمایت عمومی و ناتوان از انجام کارویژهای ایجها حکومت شکنندهعراقی

های ریشه دار عراق قادر به عمومی در جامعه چند پاره قومی ـ زبانی و مذهبی مملو از تعارض

در واقع حکمرانی خوب در سطوح  .تحقق حکمرانی خوب و کارآمد در عراق نبوده است

این دولت قادر به تامین امنیت  .طلبدفراگیر را میسیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دولت ملی 

تواند توافق و اعتماد متقابل و می .های مختلف خواهد بودو ارائه خدمات به شهروندان در زمینه

به .میان شهروندان و حکومت را ایجاد نماید؛ پیش شرط هایی که تاکنون در عراق نبوده است

تواند در تقویت جامعه و نیز بین دولت و جامعه مییقین، سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح 

در غیر این  .متقابل آن دو، تعامل و همکاری مستمر بین آنها و تثبیت حکومت و نظم موثر باشد

تر شده و بستر برای خشونت و جنگ داخلی، آن هم در صورت، حکومت و جامعه، شکننده

های ماعی و اعتماد به دلیل تعارض و شکافدر عراق، سرمایه اجت .شودجامعه چند پاره فراهم می

قومی و مذهبی و شکاف بین دولت و جامعه بسیار ضعیف بوده است و در نتیجه آن، این جامعه 

در فضای زمانی پس از اشغال، نتوانست بحران هویت و یکپارچگی و شکاف بین حکومت و 

به دالیلی که پیشتر گفته شد، در جامعه عراق،  .ها تشدید شدندجامعه را رفع کند و این بحران

هویت ملی ریشه دار شکل نگرفته و پس از اشغال نیز فرصت جدی برای تجدید حیات سیاسی و 
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حکومت موقت متعلق به نیروهای ائتالف و  .آمیز فراهم نشده استهای غیر خشونترقابت

یی ملی ایجاد ها پس از انتقال قدرت نیز نتوانست همگراحکومت شکننده متعلق به خود عراقی

به همین خاطر، حکومت مرکزی  .(Brinkerhoff & Johnson, 2009: 596-597)کند 

های الیگارشیک قومی و مذهبی تا حد قابل توجهی رها جدید در عراق نتوانست خود را از بنیان

های مدنی و ملی به دولتی شکننده تبدیل شد و کند و چنین دولت غیر فراگیر و بدون توافق بنیان

در نهایت ضعف حکومت مرکزی و شکننده بودن آن، زمینه و بسترهای مناسب را برای اقدامات 

در جامعه ی عراق حفظ نظم بطور سنتی توسط یک منبع مقتدر غیر قابل  .داعش فراهم نمود

منازع توسط حزب بعث و صدام حسین، ارتش و استخبارات عراق تامین می شد و فرد درون 

پس از سرنگونی صدام و حزب بعث و اشغال عراق،  .ه پیدا نمی کردندکشور مجالی برای عرض

 .ایاالت متحده نقش این قدرت بالمنازع را ایفا می کرد و تامین نسبی امنیت را بر عهده گرفت

پس از کاهش نیروهای آمریکایی و خروج بخش قابل توجهی از آنها از عراق، وظیفه تامین امنیت 

افتاد که فاقد آن سطح قدرت برتر بودند و این نبود قدرت فائقه، طمع بر عهده نظام سیاسی عراق 

ناراضیان اهل سنت، بعثی ها و فرماندهان سابق ارتش و عناصر استخبارات عراق از توزیع جدید 

قدرت در ساختار حکومت عراق مبتنی بر رای مردم را برانگیخت که به دلیل شکست رای های 

ضعف نوری مالکی در ایجاد اتحاد  .دست به تامین منافع خود بزنندانتخاباتی، از راه های دیگر 

بین محورهای مختلف دارای قدرت در میان شیعیان و نیز اهل تسنن به نحوی که خود را در 

اهمال در رسیدگی به طرح های عمرانی و رفاهی مصوب در سه استان مهم  ,قدرت سهیم بدانند

عدم تصفیه کامل بعثیان از ارتش و دستگاه های امنیتی ،  ,دینو سنی نشین االنبار، نینوا و صالح ال

عدم اشراف نظام اطالعاتی و ارتش نوری مالکی از کودتای شکل گرفته و آموزش ناکارآمد آنها 

در طول سالهای اشغال، و مهمتر از همه شکل نیافتن یک قدرت نظامی وفادار به نظام سیاسی 

برای دفاع از استقالل و تمامیت ارضی  (ظامی قدرتمندهمچون سپاه بدر در یک تشکل ن)جدید 

عراق و نظام سیاسی آن و در نهایت سیاست های دوگانه اقلیم کردستان عراق در برابر دولت 

مرکزی از زمان سقوط صدام حسین عمال موجب ایجاد دو قدرت مجزای بغداد و اربیل در این 

ی بیشتر و یا استقالل کامل و افزایش تنش تالش مقامات اربیل برای خودمختار .کشور شده بود

ها میان طرفین پس از فروش نفت این منطقه بدون مداخله حکومت مرکزی زمینه بسط بحران در 

  ..عراق و ظهور داعش شدشد
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 عوامل خارجی  (2

 یابی داعشای بر قدرتتاثیر بازیگران منطقه (الف 

ای چند پاره و ضعف تاریخی دارای جامعهکشور عراق از منظر ساختار اجتماعی و به لحاظ 

ای ای و فرامنطقههویت ملی مشترک است و این امر همواره باعث تأثیرگذاری کشورهای منطقه

در دوره  .های داخلی این کشور شده استبر امور داخلی این کشور به واسطه ارتباط با گروه

در اعمال کامل حاکمیت و فعال  جدید به دلیل ضعف نسبی دولت مرکزی در عراق و ناتوانی آن

ای های مخالف دولت، تأثیرگذاری و نقش بازیگران منطقهشدن نیروهای گریز از مرکز و گروه

ذینفع در روندهای سیاسی ـ امنیتی عراق بسیار افزایش یافته است و این امر به واسطه منافع و 

های سیاسی و الحه گروهاهداف متعارض این بازیگران در عراق، پیشبرد روند سیاسی و مص

ای عراق، در محیط منطقه.سازی در این کشور را با چالش مواجه ساخته استهمچنین امنیت

شوند که هر کدام ایران، ترکیه و کشورهای عربی به عنوان بازیگران اصلی تأثیرگذار محسوب می

ضی، ثبات و امنیت ایران ضمن حمایت از تمامیت ار .کننداهداف و منافع خاص خود را دنبال می

 .داندهای شیعی در ساختار قدرت را محور اصلی استراتژی خود میعراق، تقویت حضور گروه

اما اغلب کشورهای عربی منطقه به حمایت از دولت جدید عراق تمایل چندانی ندارند و تالش 

سازی جدید کشورهای عربی دولت ـ ملت  .کنند تا شرایط را در عراق به نفع خود تغییر دهندمی

یابی شیعیان، تهدیدی علیه های دموکراتیک آن و به ویژه قدرتدر عراق را به واسطه شاخصه

کنند و آن را عاملی جهت بر هم خوردن توازن قدرت ای خود قلمداد میمنافع و جایگاه منطقه

یابی و در واقع، بعد از فروپاشی رژیم بعث در عراق و قدرت .دانندای به نفع ایران میمنطقه

گیری شیعیان عراق به عنوان جمعیت حداکثری در این کشور، عربستان سعودی که خود را قدرت

های مذهبی در داند بر تنشبازنده بازی قدرت در عراق پس از جنگ آمریکا در این کشور می

راب کنند تا با افزایش سهم اعرو، این کشورها تالش میاز این .عراق و در منطقه دامن زده است

های شیعی جلوگیری کنند و در این راستا سنی در ساختار قدرت، از گسترش نفوذ و قدرت گروه

ثباتی و ناامنی بیشتر را در عدم حمایت از دولت نوری مالکی و حتی تسهیل شرایط برای بی

ورود بخشی از شورشیان سنی از کشورهای  .انددستور کار سیاست خارجی خود خود قرار داده

ثبات کننده همچنین حمایت مالی ـ تسلیحاتی از شورشیان عراق بخشی از اقدامات بی عربی و

 ,Cordesman)سازد روی دولت عراق را دو چندان میهای پیشاین کشورها است که چالش
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های مهمی که در افزایش توان و نقش آفرینی داعش بنابراین، یکی دیگر از مولفه.(3/11 :2010

ای در چند سال های بین بازیگران منطقهاست، گسترش اختالفات و رقابتدر عراق نقش داشته 

ای از جمله در سوریه، مصر، بحرین و سایر کشورهای های جدید منطقهگذشته در نتیجه بحران

ای ها باعث افزایش اختالفات و رقابت بین بازیگران منطقهاین بحران .شودعربی محسوب می

گیری از ودی و قطر شد و تالش برخی از بازیگران عربی برای بهرهمانند ایران با عربستان سع

 .های خود در منطقه را در پی داشتگروه هایی مانند داعش، برای پیشبرد اهداف و سیاست

های مخالف در سوریه برای رسیدن به سیاست عربستان سعودی و قطر عالوه بر اینکه از گروه

کنند، سعی دارند با حمایت از داعش از این گروه برای تغییر تغییر رژیم در این کشور استفاده می

ها و شواهد مختلف حاکی از آن است که همچنین گزارش .شرایط در عراق نیز استفاده کنند

های اخیر مبادرت کرده و این های مختلف مالی از داعش در سالها به حمایتها و قطریسعودی

سیاست تغییر رژیم در سوریه ابعاد جدی تری به خود ها به خصوص با توجه به ناکامی حمایت

های اطالعاتی ها به حمایت دستگاههای مالی، برخی از گزارشحتی فراتر از حمایت .گرفته است

اسدی، )کنندبرای نیروهای داعش اشاره میهای الزم این کشورها برای فراهم ساختن آموزش

1393: 77 ) 

ه این عدم هر چ .قدرت های جهانی را در منطقه توجیه می کندخأل امنیتی که نیاز به حضور  (ب

نابع سرشار م .امنیت بیشتر باشد، نیاز بیشتر و در نتیجه وابستگی بیشتر را در پی خواهد داشت

طقه ر منزیرزمینی نفت و گاز را می توان دلیل تقالی قدرت های جهانی برای حضور فیزیکی د

 .دانست

 

ت های سودترین تجارت ها با تولید ثروت ماندگار برای قدر فروش اسلحه یکی از پر  (ج

ا برای رقابت ها، چالش ها و مشکالت امنیتی در منطقه، بزرگترین فرصت ر .جهانی می باشد

 .کارتل های تسلیحاتی قدرت های بزرگ و رسیدن منابع سرشار ثروت را فراهم می آورد

 

ران داعش را نیز در همین چارچوب می توان ایجاد امنیت پایدار برای رژیم صهیونیستی بح (د

لذا شاهد یک دوگانگی متضاد در مواضع اعالمی و اعمالی آمریکا در مورد داعش  .بررسی کرد

با وجود قانونی و دموکراتیک بودن دولت نوری مالکی، در عمل آمریکا کمک جدی به  .هستیم
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حتی مواضع اعالمی اش نیز در مالکی برای کنترل بحران داعش نکرد و پس از حدود سه هفته 

یک تحلیل گفتمانی، نقطه ثقل پیامش از محکوم کردن حرکت داعش، به مواضع عربستان مبنی بر 

گزارش اخیر اسنودن از افشای  .اینکه ظهور داعش به واسطه اشتباهات مالکی است، متمایل شد

 .حمایت آمریکا از داعش نیز دلیلی بر این مدعاست

 2016تا  2003شته های عراقی بین سال های آمار ک: (2)نمودار

 
www.iraqbodycount.org 

 

 2016تا  2003آمار دقیق کشته های عراقی بین شسالهای  (1)جدول 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2003 3 2 3977 3438 545 597 646 833 566 515 487 524 12.133 

2004 610 663 1004 1303 655 909 834 878 1042 1033 1676 1129 11.736 

2005 1222 1297 905 1145 1396 1347 1536 2352 1444 1311 1487 1141 16.583 

2006 1546 1577 1957 1804 2277 2584 3298 2865 2565 2996 3084 2898 29.451 

2007 3017 2679 2726 2565 2844 2199 2694 2481 1387 1324 1124 996 26.036 

2008 858 1092 1667 1315 914 750 639 704 612 594 540 586 10.271 

2009 372 407 438 589 428 563 431 652 350 441 226 478 5.375 

2010 267 305 336 385 387 385 488 520 254 315 307 218 4.167 

2011 389 254 311 289 381 386 308 401 397 366 279 392 4.153 

2012 531 356 377 392 304 529 469 422 400 290 253 299 4.622 

2013 357 360 403 545 888 659 1145 1013 1306 1180 870 1125 9.851 

2014 1096 971 1028 1036 1098 4083 1572 3336 1468 1731 1430 1320 20.169 

2015 1486 1619 1098 2004 1288 1349 1839 1985 1438 1291 1014 1091 17.502 

2016 1368 1237 1452 1050 1214 1157 1369 467         9.314 

http://www.iraqbodycount.org/
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 :نتیجه گیری -4

شور ین کبا توجه به عوامل مختلف اشاره شده در سطوح ملی و فراملی در عراق بایستی گفت ا

 ز بنااز عوامل و علل بحرانزای متعددی است که حتی اگر گروههای مختلف این کشور  مملو

ده و نبو بست سیاسی موجود نیز خالصی یابند و دولت جدیدی بر سرکار آید چنین دولتی مقتدر

 سیاسی و باتیائتالف تشکیل دهنده آن بسیار شکننده خواهد بود لذا هر آن می بایست منتظر بی ث

 طی خواهد کرد این وضعیت نیز تا مادامی که عراق دوران گذار خود را .این کشور بود نا امنی در

گر دیدگاه اادامه خواهد یافت و  (که زمان مشخصی را برای اتمام آن نمی توان پیش بینی کرد)

ر قضیه ان دگروههای داخلی این کشور بر سر مسائل مناقشه انگیز به مانند اصرار و تکرویهایش

شور ین کست وزیر باشد نمی توان چشم انداز روشنی از ثبات و شکوفایی سیاسی در اتعیین نخ

 سازی را لذا نخبگان و مردم عراقی همچنان روزها و ایام بسیار حساس و سرنوشت .متصور بود

ال حدر  ودر پیش رو خواهند داشت که سرانجام آن بسیار نامشخص خواهد بود؛ عراقی قدرتمند 

زع بزرگ تنا قی پاره پاره شده و بی ثبات؟مسئله ی داعش را می بایست در بطنشکوفایی و یا عرا

ی و نیز عطش دیوارهای قطور بی اعتماد .ژئوپلیتیکی شکل گرفته در منطقه تحلیل و ارزیابی کرد

کنش ی واسیری ناپذیر برخی قدرت های نفتی منطقه برای بسط حوزه نفوذ خود که به طور طبیع

 خواهد داشت، در کنار پول هنگفت و بی دغدغه حاصل از نفت، ازطرف دیگر را در پی 

یت اگر وضع .مهمترین عوامل شکل گیری وضعیت موجود در منطقه از جمله بحران داعش است

ایی هدرت بر همین منوال پیش برود، اثر وضعی بحران داعش در عراق و سوریه ایجاب می کند ق

 ی ناامنیتسر ه رفته از حالت دفاعی خارج شده و شاهدکه داعش منافع آنان را تهدید می کند رفت

شورهای وب کنه فقط در سوریه وعراق بلکه به کشورهای دیگر منطقه باشیم؛که البته این نه مطل

 .جهان اسالم  منطقه است و نه به نفع
 

 و ماخذمنابع  -5

 ات شادانانتشار ، تهران،«تحوالت و مسائل جدید عراق و رویکرد ایران»، (1387)اسدی، علی اکبر،  .1

های مجلس شورای ، خیزش داعش و بحران امنیتی در عراق، مرکز پژوهش(1393) اکبر، علی اسدی،    .2

 اسالمی



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

197

 

مجمع  ،عراق پس از صدام و بازیگران منطقه ای،مرکز تحقیقات استراتژیک(1386)اسدی، علی اکبر .3

 تشخیص مصلحت

 .آگه :ها و پرسه ها، تهراندر پرسه ، هویت ملی و پروژه ملت سازی،(1388)آشوری، داریوش،  .4

گیری معادالت جدید در ، نقش داعش در شکل( 1393زمستان )آجیلی، هادی؛  مبینی کشه،زهرا،   .5

 ، (ویژه داعش)خاورمیانه،   دوره سوم، شماره نهم 

مجلس  ،سیاست خارجی ایران در عراق جدید،مجله راهبرد، معاونت پژوهش های(1386)برزگر کیهان، .6

 اسالمی  شورای

 .39رد شماره تغییرات ژئوپلتیک، فصلنامه راهب :، عراق جدید(1385)ثقفی عامری، ناصر،      .7

ن، مهوری اسالمی ایرا، تحوالت ژئوپلیتیکی عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی ج(1386)شعبانی، محمد،     .8

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و احد تهران مرکز

ات ، مرکز تحقیق1388ا در قبال آن،مهر .ا.دهای امنتی در عراق و راهبرد جنشست تخصصی، رون .9
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 بنیادگرایی اسالمی به مثابه پاسخی به نیهیلیسم نو
 

 

 علوم سیاسی دانشگاه تهران، کارشناسی 1پویش پراشی

 تهران دانشگاه ایشعیب محمدی، کارشناسی ارشد مطالعات منطقه

 

 چکیده

لش های جهانی دستخوش چاایدئولوژی در معنای عام، در بستر زمان و درگیر با دگرگونی و واقعیت

است. نقطه آغاز رو ها روبهشدن نظام ارزشارزششود؛ این چالش در نخستین شکل با بحران معنا و بیمی

یسم شدن و غیبت معنا بروز دوباره نیهیلیسم خفته در تاریخ حیات انسان است. برای غلبه بر نیهیلارزشبی

 گویی است؛ اندیشه اسالمی نیزسازی، هر ایدئولوژی با توجه به متن اندیشه خود درصدد پاسخو بازارزش

لیسمی یطره نیهیالمی درگیر با سنگارنده، اندیشه اس تر، به زعماز این قاعده مستثنی نیست. در بیانی روشن

ولوژی است. تکن ها آماج حمله قرار دادهنو است که نظام معنایی و ارزشی این اندیشه را مانند دیگر اندیشه

می یشه اسال، اندو گسترش بدون مرز آگاهی، راه را برای پیشروی نیهیلیسم هموار کرده است و در این بین

ها و سازی را پی گرفته است. یکی از نمودهای این معنادهی نو در جنبشو بازارزش مسیر معنابخشی

ها و شود و سازمانهای رادیکال آشکار شده است که عنوان کلی بنیادگرایی اسالمی به آن اطالق میاندیشه

بان خشونت ها زهایی از آن است. وجه بارز این اندیشههایی چون القاعده، طالبان و داعش نمونهگروه

م نو ه نیهیلیستوان بیان داشت که، بنیادگرایی اسالمی، نتیجه منطقی سیطراست. در واقع با بیانی موجز می

 است.

 سازیبنیادگرایی اسالمی، تکنولوژی، نیهیلیسم، غیبت معنا، بازارزش واژگان کلیدی:
 . مقدمه1

خوش چالش به مرور زمان دست دهدهایی که انجام میساختار ایدئولوژی با توجه به نمادسازی

ارزش شدن تدریجی نظام ارزشی گرفته تا بحران معنا در تغییر است. شود. این چالش از بیمی

کشد. اگر در بحران معنا مرحله نهایی بروز نیهیلیسم است که کل ساختار اندیشه را به چالش می

کند و پیروان خود را از میرنگ شدن این چالش نیهیلیسم پیروز شود، ایدئولوژی شروع به کم

                                                                                                                                             
1. Email: parashi.pooyesh@ut.ac.ir  
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هایی که برای غلبه بر نیهیلیسم از سوی پیروان یک ایدئولوژی برگزیده دهد. یکی از راهدست می

شود بازگشت به متون نخستین است؛ در این بازگشت برای حفظ ایدئولوژی و مقابله با می

گرایی نوعی از بازگشت و شود. بنیادنیهیلیسم، هرگونه تعبیر و تفسیر از متون مقدس ممنوع می

داند. ایدئولوژی بنیادگرایی باور به تقدس متون است که هرگونه راهی را جهت انتقاد بسته می

کند؛ از تبلیغات فرهنگی گرفته تا های خود از تمامی ابزارهای ممکن استفاده میبرای حفظ آرمان

راه به با کوشدمی تروریست ت. گروهحل نهایی برای مقابله با تغییر نظام ارزشی استرور. ترور راه

 پیش را خود مقاصد و اهداف ایدئولوژی، یک چارچوب در تروریستی تبلیغاتی کارزار انداختن

گردد. بنیادگرایی در های مهم تروریسم به بنیادگرایی بازمیاز این رو است که یکی از ریشه .برد

تر است. بنیادگرایی هر شکل از ایدئولوژی وجود دارد و در این بین بنیادگرایی مذهبی محسوس

مذهبی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی همواره وجود داشته است که مطالعه موردی این 

بنیادگرایی اسالمی استوار است. شاخص بارز بنیادگرایی رویکرد رادیکال است.  پژوهش بر

گردد؛ در حقیقت سازی بازمیرادیکال بودن رویکرد در هر ایدئولوژی، به تالش جهت بازارزش

های ارزشی ایدئولوژی اسالمی در برخورد با گسترش جهانی تکنولوژی دچار بحران شده پایه

شود و در این بین بنیادگرایی اسالمی درصدد معنایی و نیهیلیسم همراه مییاست و این بحران با ب

گویی در بنیادگرایی اسالمی، گویی به گسترش نیهیلیسم برآمده است و شکل رادیکال پاسخپاسخ

 زبان خشونت و ترور بوده است.

 . بنیادگرایی2

 تعریف بنیادگرایی. 2-1

 برای این واژه .است و اساس شالوده معنای به التینی زبان در "گرایییا اصول 1بنیادگرایی" واژه

. رفت کاربه بیستم قرن اوایل در آمریکایی، پروتستان مذهب درون در مباحثاتی در بار نخستین

 تحت را جزوات انجیلی، یک رشته کلیسای هایپروتستان میالدی، 1915 و 1910 هایسال بین

 برابر در مقدس کتاب نص حقیقت یا خطاناپذیری تایید به آن طی و کردند منتشر "مبانی" عنوان

 (495: 1379 هیوود،. )پرداختند مسیحیت، از جدید تفسیرهای

نحو وسیعی اصطالح بنیادگرایی چنان گسترده است که بحث در خصوص مفاهیم و مصادیق آن به

وانب آن پرداخت. ای کوتاه به همه ابعاد و جتوان در مقالهمیان پژوهشگران رایج است و نمی

                                                                                                                                             
1 . Fundamentalism 
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 حاکمیت بخشیدن استقرار هدف با دین کردنسیاسی بر مبتنی سیاسی بنیادگرایی در ایدئولوژی

 های گوناگون جهان مشاهده کرد.توان در تعداد زیادی از دیناست که می دنیوی نظام بر خدا

 (401: 1383 لیپست،)

های شود. به طور کلی، واقعیتنمیی ملموس پیرامون ما محدود های عالم تنها به دنیاواقعیت

گیرند. این های مستقیم ما قرار میها بیرون از تجربهعالم سه وجه دیگر نیز دارند که همه آن

های جهان های مربوط به نیاکان و پیشینیان، ب( واقعیتها عبارتند از: الف( واقعیتواقعیت

عینی رزندان. )مفمربوط به آیندگان و های معاصر که برای ما جنبه حضوری ندارند و ج( واقعیت

 (45: 1394علمداری، 

 توان بیان داشت، بنیادگرایی اساس اندیشه خود راهای زندگی، میبر اساس این تحلیل از واقعیت

های های غیرملموس از نوع نخست قرار داده است و راه را برای پذیرش واقعیتبر واقعیت

شت که ر نهایت باید بیان داد، بسیار تنگ کرده است. دها اگر نبسته باشخارجی از دیگر قسم

الش ادگرایی تگردد؛ شاید بتوان گفت، بنیبنیادگرایی به اندیشه دگماتیک در ساختار اعتقادی بازمی

 ندارند. هایی است که اجتماعیبرای ایجاد اجتماع از سوی آن

 بنیادگرایی اسالمی. 1-2

 بنیادگرایی» واژه کارگیریبه اما است بوده بنیادگرایی از بحث همواره اجتماعی، علوم در اگرچه

 هاییگروه به شارها دینی، بنیادگرایی از منظور. گرددبازمی میالدی 80دهه  به حدوداً «اسالمی

 بنیادهای به ارجاع با و کنندمی مخالفت روز شرایط بر حاکم فرآیندهای با دالیلی، به که است

 عدم دلیل هب را موجود وضعیت و کنندمی ترسیم ذهنی آلایده جامعه نوعی خود، دین اصلی

 به مدرن شرایط از وستالژیکن نگاه بنیادگرایی، بنابراین. کشندمی نقد به آلایده جامعه آن با تطابق

 مقدس و نقد رقابلغی بنیادهای کردنزنده قصد بنیادگرایان حقیقت در. است پیشین و اولیه شرایط

 (202: 1380 احمدی،. )دارند مدرن روزگار در را

طور ای که بهبنیادگرایی اسالمی اصطالح مورد منازعه»آمده است:  گونهدر فرهنگ آکسفورد این

وسیع در ایاالت متحده آمریکا و انگلستان برای اشاره به هر جنبش طرفدار اجرای دقیق تعالیم 

 "دگراییبنیا"رود. اساساً آنچه در جهان اسالم به عنوان قرآن و شریعت )قانون اسالمی( به کار می

های اصالحی هایی هستند که به جنبشها و جنبشها، انجمنشود، تعداد فزاینده گروهاشاره می

شود جنبش اولیه با برنامه غربی کنند. گمان میاسالمی سابق از قرن نوزدهم به بعد انتقاد می
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ن الدیتطابق داده شده است. این گرایش اصالح اسالمی در قرن نوزدهم توسط سید جمال

( به جریان افتاد. پس از آن، دفاع از 1849 - 1905( و محمد عبده )1837 - 1897اسدآبادی )

احیاء اسالم و جامعه اسالمی بر این جریان مسلط شد چون سرنوشت جهان اسالم به نحو 

دادند. )مک کین، های اروپایی بود که به دلخواه خود به آن شکل میای در اختیار قدرتفزاینده

1387 :498) 

« صولیینا»گرا( و یا )اسالم« اسالمیه»طرفداران بنیادگرایی اسالمی معموالً خود را به عنوان 

. شودمی هگرفت اشتباه اسالمی بینیجهان مفهوم با اسالمی بنیادگرایی نامند. غالبآَ)بنیادگراها( می

 طرفداران از بسیاری مانزهم. دارد اختصاص ادیان نیز دیگر به بلکه اسالم، به تنها نه بینیجهان

 پیامبر زمان در که را اولیه اصول به آن بازگشت و اسالم تصفیه ها،سلفی نظیر اسالمی بینیجهان

 اما دانند؛می خود وظیفه شد،می اجرا( علی و عثمان عمر، ابوبکر،) نخست خلیفه چهار و اسالم

 افراطی شکل آن، در شدهحل اسالمی هایمکتب یا و گراییاصول که آیدمی وجود به زمانی خطر

 - کاتولیک گراییافراط هب مسیحیت گراییاصول که را زمانی تاریخ. بگیرد خود به طلبانهجنگ و

 گویای صلیبی هایجنگ در مسلمانان عام قتل و خونین اقدامات دارد؛ یاد به شد، تبدیل مسیحی

 (39: 1391 پریماکوف،. )است امر این

 بنیادگرایی اسالمیخشونت، زبان . 1-3

 حقیقی در توان خواند اما تئاترتئاتر همیشه چیزی بیش از زبان محض بوده است. زبان را فقط می

 (365: 1388کند. )اسلین، اجرا نفوذ پیدا می

یی دارد. در بنیادگرا -ویژه بحث ترور به -این جمله از مارتین اسلین شباهت بسیاری به خشونت 

 ناپذیر بنیادگرایی است.اگر بیان شود، زبان خشونت بخش جدایی راه نیستدر حقیقت بی

 که گراملت و مذهبی متعصب هایگروه نظر در غیرانتحاری و انتحاری نوع از تروریستی حمالت

 ویژه به پدیده این. دارد خاصی جذابیت دانندمی الهی فرمان اجرای و مقدس جنگ نوعی را هاآن

 از نمونه برای. است کرده پیدا گیریچشم رواج مسلمان بنیادگرای تروریست هایگروه میان در

 در که است شهیدی وی بلکه است نزده کشیخود به دست انتحاری حمله دهندهانجام هاآن دید

ها است. به بیانی دیگر، این گروه سپرده جان «مقدس جنگ» یا جهاد دینی حکم اجرای جریان

 این در عین حال دلیل بسیار مناسبی برای مردن است. اکثر نامند،آنچه را که داعی زیستن می

 که دارند چندی مشترک هایویژگی شهیدان گونهاین. دارند پایینی اجتماعی پیشینه شهیدان
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 تا 18) سال جوان معموآلَ هاآن. کرد ترسیم این اساس بر ها راآن سیمای اصلی خطوط توانمی

 حمالت انجام اولیه و اصلی دلیل بنابراین اند؛تهیدست ایخانواده از و بیکار مجرد، ،(ساله 30

 با همراه ملی گراییافراط و مذهبی تعصب از ایآمیزه شهیدان این تربیش انتحاری و تروریستی

 (308: 1388 گریفیتس،. )فردی ناامیدی نه و است انتقام آرزوی

ه که عتقاد به این مسألاه و در اثر هایشان در جامعبنیادگرایان معموالً در ازای محرومیت

های غیرفعال دارند. ای با کفار و مسلمانجویانه، گمراه هستند، رفتار ستیزه«غیرمتعهدین»

لغان های رفتاری خود بر جامعه به عنوان مببنیادگرایان اسالمی برای تحمیل عقاید و شیوه

ها را ید آنف شدآورند. این امر، اختالایدئولوژیک و انقالبیون بالقوه، فعالیت وسیعی به عمل می

کنند، به گرا که معموالً تفکر صوفیانه و عرفانی را جانشین فعالیت سیاسی میبا صوفیان درون

 (71: 1390دهد. )دکمجیان، خوبی نشان می

تفاوت ای اجمالی باید بیان داشت که حمله انتحاری از دیگر انواع خودکشی بسیار مدر اشاره

دف هدون ودکشی را اقدامی برای گریز از پوچی یا فرار از استمرار روزمرگی و باست؛ اگر خ

ست دبودن قلمداد کنیم، عامل حمله انتحاری دارای هدف است. چنین شخصی برای هدف خود 

گذاری و شود. اگر مستقل از ارزشزند که منجر به مرگ خود و دیگران میای میبه طراحی برنامه

دهد حاری انجام میین حرکت را تحلیل کنیم، هدف شخصی که اقدامی انتهای طرفین ابرداشت

ست که اگتر پیش از آنکه بخواهد خود را از بین ببرد و یا به پوچی رسیده باشد، هدفی بس بزر

 (330: 1394حاضر است خود را برای آن فدا کند. )اسالمی، 

 که کشورها فقیرترین و و صنعتی پیشرفته غنی، کشورهای فاصله افزایش هاتحلیل همچنین برخی

 گراییافراط جانب از تروریستی تهدید به را دهندمی تشکیل مسلمانان را هاآن جمعیت بیشتر

 به رهبر سابق سازمان القاعده متعلق الدن، بن اسامه که حالی در. دانندمی مرتبط اسالمی

 ترینکردهتحصیل از یکی به الظواهری ایمن و دکتر بود عربستان غیرسلطنتی خانواده ثروتمندترین

« 1بزرگ خاورمیانه» طرح با اسالمی گرایانافراط سیاسی ایدئولوژی .دارد تعلق مصر هایخانواده

                                                                                                                                             
گیرد که تنها از خواهان نشأت میجمهوریبرای ایاالت متحده آمریکا اندیشه اصلی خاورمیانه بزرگ از این نظریه .  1

توان در خاورمیانه بزرگ امنیت ایاالت متحده آمریکا و دیگر طریق گسترش دموکراسی، ضمن توسل به زور می

 های تروریستی تأمین کرد.کشورها را در مقابل حمله
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 هاینظام براندازی خواهان و کندمی مقابله مسلمان کشورهای آمریکا در متحده ایاالت سوی از

 بنیادگرایان. است مسلمان و عربی کشورهای در پادشاهی اسالمی هایغیرنظام نیز و شیعی

 فرهنگ با شدت به و انداسالم صدر دوره خالص عمل و اندیشه به بازگشت خواهان اسالمی

 (37: 1391 پریماکوف،. )کنندمی مخالفت غرب و آمریکا متحده ایاالت مذهبیغیر و لیبرالی

رای های بنیادگشده توسط جنبش در نهایت باید بیان داشت که موقعیت سیاسی و گفتمان اتخاذ

المللی را ای و بینهای منطقهدر تعامل قدرت« حضور»و « نفوذ و عمل»اسالمی، تالش برای 

های بنیادگرا، استفاده از تسلیحات نه به عنوان هدف، بلکه به کند. در تمامی نهضتآشکار می

د، نقشی ها را به خود جلب کنهتواند توجه رسانعنوان عالمت آزادی و همچنین ابزارهایی که می

 (12: 1393آبادی، حیاتی دارد. )شفیعی سیف

 نیهیلیسم. 3

 تعریف نیهیلیسم. 3-1

در زبان التینی، به معنای هیچ و عدم آمده است. نیهیلیسم نظریه  2از واژه نیهیل 1اصطالح نیهیلیسم

و مکتبی فلسفی است که منکر هر نوع ارزش اخالقی و مبلغ شکاکیت مطلق و نفی وجود است. 

 (322: 1389)آشوری، 

صفر  رابربدر واژه نیهیلیسم، نیهیل به معنای ناموجود نیست، بلکه در درجه نخست بر ارزشی 

. شود، ارزشی برابر صفر خواهد داشتزندگی وقتی نفی دارد و خوار شمرده میداللت دارد. 

ر انگاره خود دارد: فرد، از طریق یک افسانه زندگی را تحقیای را پیشخوارشماری، همیشه افسانه

داند، از طریق این افسانه است که چیزی، در تضاد با زندگی قرار داده کند و دروغین میمی

ی شود، و به تمامی، ارزشل زندگی، غیرواقعی و همچون نمود نشان داده میشود. سپس، کمی

های آن گیرد. ایده یک جهان دیگر، یک جهان فراحسی، در همه شکلبرابر صفر به خود می

ان ایده های برتر از زندگی، نه یک ایده در میان هزار)خدا، جوهر، خیر، حقیقت( و ایده ارزش

 (238: 1390 ها است. )دلوز،سازیمه افسانهدیگر بلکه، عنصر سازنده ه

اند گیری یا آرایش خاصی از نمادها شکل گرفتههای اندیشه و کنشی که با سمتهنگامی که شیوه

های موجود شناخت شوند که نمادها و شکلرو میهای تجربه یا مسائلی روبهباره با ناهنجارییک

                                                                                                                                             
1 . Nihilism 
2 . Nihil 
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واقعیت، که بر فعالیت ما  های رایج دربارهفرضیه ها یاها را توضیح دهد، سرمشقتواند آننمی

کند که گاه تغییر میکند. کنش اجتماعی آنراند، به ارزیابی دوباره نیاز پیدا میفرمان می

های زندگی نباشد و این دهند دیگر پاسخگوی خواستهتصویرهایی که به آن، جهت و حقانیت می

کننده های عمله که بینش افراد خالق رودرروی فرضیهها تعهدهای نوینی بیافریند یا آنگاخواسته

های نوینی طرح کند که تصویرهای موجود را زیرورو سازد. نیهیلیسم قرار گیرد و نمادها و شکل

کند که در آن بین تجربه ما از جهان و دستگاه مفاهیم در اختیار ما، که اوضاعی را توصیف می

 (64: 1390آید. )انسل، یم، شکاف به وجود میابرای تفسیر جهان آن را به ارث برده

ت دادن معنایی، از دساین شکاف در سراسر تاریخ اندیشه انسان نمایان است. زوال اسطوره، بی

رد ه قرار داگر نیهیلیسم در اندیشه انسان است. نیهیلیسم در حالتی خفتارزش و ... تمامی نمایان

های شدهد که همه ارزاین میان فاجعه زمانی رخ میشود. در که به محض بروز بحران نمایان می

راند. ها فرمان میترین نامانگارانه بدل گشته و به نام مقدسهای نیستعالی بشری به ارزش

 (33: 1385)نیچه، 

 نیهیلیسم و ایدئولوژی. 3-2

و ...  سینما بروز نیهیلیسم تنها معطوف به ساحت اندیشه محض نیست؛ در فرهنگ، ادبیات، تئاتر،

که  است نیهیلیسم همواره حضور دارد. در حقیقت این گونه از تفکر برخاسته از عدم قطعیتی

 (16: 1389ویژگی دوران ما را شکل داده است. )هینچلیف، 

اعتنایی و واکنش رادیکال. در حالت بروز نیهیلیسم در ایدئولوژی پیامدی دوگانه دارد: بی

شود و جهان، خود و در پی آن رو میآشکارگی نیهیلیسم روبهاعتنایی، شخص با بحران معنا و بی

ورزد و شرایط جبری را بیند و در نتیجه از تغییر وضع موجود امتناع میکنش و واکنش را پوچ می

رو است اما تاب پذیرش شرایط پذیرد. در واکنش رادیکال، فرد با بحران معنا و نیهیلیسم روبهمی

ل یافتن راهی است تا به تغییر دست یابد؛ به علت ایجاد تعارض شدید موجود را ندارد و به دنبا

میان ایدئولوژی فرد و جهان خارج، واکنش فرد در حالت شخصی قیام، اعتراض و برافروختن 

جمعی، شورش و حتی ترور همراه است. است و در حالت جمعی با ایجاد سازمان، حرکت دست

آمیزد. با حذف یکسان، آفریننده و آفریدگان را در هم می تر نیهیلیسم، با جنونیبه بیانی روشن

ای که حتی دلیلی هم کند و با خشم کورکورانههرگونه اصل امیدبخشی، هر محدودیتی را رد می
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که از پیشاپیش محکوم به مرگ رسد که کشتن آنشناسد، سرانجام به این نتیجه میبرای خود نمی

 (373: 1394و، شده است، برای او یکسان است. )کام

گذارد، تالش برای رهایی از سوی شخصی که ساختار که نیهیلیسم بر ایدئولوژی تأثیر میهنگامی

 نماید. عبور از نیهیلیسم و تالش برایارزشی او دچار بحران شده است، امری طبیعی می

لوگ، ای وجود دارد. در حقیقت برای ایدئوسازی در هر ایدئولوژی دچار بحران شدهبازارزش

داند. به یبار نیست، بلکه آن را به مدد درد و رنج حتی شفابخش منیهیلیسم مرحله پایانی و مرگ

ه کند کگمان چنین شخصی نیهیلیسم، مرحله ضروری جنبشی است که اهداف معینی را دنبال می

 (8: 1386های از دست رفته است. )یونگر، سازی ارزشهمانا بازارزش

ظام فکری کند امری قطعی است. ندر درون خود راه را برای نیهیلیسم باز میاینکه هر ایدئولوژی 

ه و ... هم بودا، اندیشه اسالمی مسیحی، آیین -افالطون در روزگار باستان، سامان اندیشه یهودی 

اند. گمان نادرستی است که ا نوعی نیهیلیسم همراهباوری خود ب -در درون ساختارهای فکری 

از راه  وارد ندیشه غربی است؛ نیهیلیسم در هر اندیشه و باوری همواره وجود دنیهیلیسم مختص ا

زش دادن به باورهای مسیحی با ار -یابد. به گمان نیچه، اخالق افالطونی نقد و چالش تجلی می

 (109: 1392ستیز راه را برای ظهور نیهیلیسم هموار کرد. )محبوبی آرانی، اخالقی زندگی

 شناختیامدی رواننیهیلیسم، پی. 3-3

رو رد روبهل ففردی که در نیهیلیسم گرفتار شده است حتی از نابودی خود هم ابایی ندارد. استدال

 ه تمامی ازبهترین چیز ب»معنایی، به این شکل خواهد بود که: با فروپاشی نظام ارزشی و آغاز بی

 ما هماناشرای ین چیز بهتر بدسترس شما بیرون است: به دنیا نیامدن، نبودن، هیچ بودن. اما دوم

 (28: 1392)پیرسون، «. این است: زود مردن

در  شود. انجام عمل تروریستیاز پس این استدالل، ترور، تروریسم و روحیه کشتن نتیجه می

شناختی منسجمی را به خود اختصاص داده است و های روانسرار تاریخ، مطالعات و پژوهش

 اختارسپوچی و در حقیقت از بین رفتن سامان اندیشگی در یکی از نتایج جدی تحقیقات، حس 

ناکامی »در « ناخوشی اگزیستانسیال»تر، دهنده قلمداد شده است. در بیانی روشنفرد واکنش

 (584: 1392ریشه دارد. )یالوم، « وجو برای معنای زندگیجانبه در جستهمه

ر غربی بحران معنا در باورهای نکته مهمی که باید به آن اشاره داشت این است که در تفک

ای چون فریدریش نیچه و مارتین هایدگر به مسیحیت و یهودیت رخ داد که متفکران برجسته
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طور که اشاره شد بروز اند؛ اما باید بیان داشت همانشرح و توضیح چندوچون آن پرداخته

نیز زیر سیطره خود  نیهیلیسم تنها مختص به اندیشه غربی نیست و سراسر نظام اندیشگی شرق را

قرار داده است. در این بین اندیشه اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با نیهیلیسم درگیر 

 (227: 1387کند. )عبدالکریمی، است و هیچ راهی ما را به رفتن دعوت نمی

از  آید. در این راهسازی برمینیهیلیسمی که در نظام اندیشه ایجاد شده است در پی بازارزش

ذف کند و اگر در طول زمان راه به جایی نبرد، دست به حابزارهای موجود خود استفاده می

سازی ازارزشباجتماعی به  -ای که دچار بحران است اگر از راه تالش فرهنگی زند. اندیشهمی

یت الکند. اما در حالتی که فعکند و از اقدام رادیکال پرهیز میدست یابد، شروع به ترمیم خود می

باشند،  به جایی نبرد، یا پیروان اندیشه درصدد پاسخ سریع و زودهنگام اجتماعی راه -فرهنگی 

ل به تکام زیکیاقدام رادیکال گزینه مناسبی است. از این رو نیهیلیسم واقعی در نیهیلیسم متافی

 (197: 1379رسد. )فارل کرل،نهایی می

کند. طراتی جدی آن جامعه را تهدید میخد، ای که نظام ارزشی دچار بحران شودر هر جامعه

های مختلف، عدم سازی و دوباره معنادهی هزینه گزافی را در پی دارد. تقابل گروهبازارزش

یسم یهیلسازش، تالش برای غلبه و در صورت لزوم حذف طرف مقابل، همه از پیامدهای داخلی ن

یرش هیلیسم مواجه است، تاب پذنی ای که با بحران معنا واست. اما در بعد خارجی، اندیشه

ز راه سازی ااندیشه مخالف را ندارد؛ از این رو ممکن است در شرایط بحرانی دست به بازارزش

ز اهای خود مغلوب کند، تواند نظام ارزشی رقیب را با ارزشاقدام رادیکال زند و اساسًا چون نمی

گرایی که یکی از نتایج یرو است که نف نهد. از اینراه اقدام رادیکال تسکینی بر درد خود می

 (59: 1394آید. )بودریار، سیطره نیهیلیسم است دشمن شماره یک جوامع به حساب می

 نیهیلیسم، ریشه بنیادگرایی. 4

 ارتباط بنیادگرایی اسالمی و نیهیلیسم. 4-1

انی که نیهیلیسم اصطالحی است برای توصیف فقدان ارزش و معنا در زندگی آدمیان. نیچه زم

دارد خدا مرده است، بر این منظور است که جایگاه آیین یهودیت و مسیحیت، به منزله اعالم می

گر در زندگی ما، دیگر از دست رفته است و هیچ چیزی هم برای نیروهای راهبرد و هدایت

ی ، آن چیزی است که در نهایت تیشه به ریشه1مسیحیت آرمان زهد جایگزین کردن وجود ندارد.

                                                                                                                                             
1 . Ascetic Ideal 
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مسیحی وقتی  -اخالق یهودی  انجامد.زند و به نیهیلیسم میچیز، ازجمله خود مسیحیت، میه هم

امری که پس  -مسیحیت دست کشیدیم  -از باور به آن اسطوره حاضر در قلب مذهب یهودیت 

آوری که به زندگی آدمیان، حیات خصیصه خود به منزله اصول الزام -از انقالب علمی اتفاق افتاد 

که هزاران سال در کانون بخشد را از دست داد. فقدان این اصول اخالقی آن هم از پس آنمی

رباید و دیگر هیچ کشاند. ظلمات ما را درمیزندگی ما جای داشت، انسان را به ورطه نیهیلیسم می

جا که هیچ معیاری نهایی چیز ارزش واقعی ندارد. معنای راستینی برای زندگی ما نیست و از آن

ای از رفتار با خود و زندگی خود نیز نسبت به سایر رفتارها برای قضاوت وجود ندارد، هیچ شیوه

 (191: 1393ارجحیت ندارد. )کونارد، 

و  را باخته شدن همه چیز خودنوعی نیهیلیسم در میان نسلی از جوانانی که در نتیجه فرایند جهانی

 نیز قابل یلیسم است که به وفور در جاهای دیگراند وجود دارد. این شکلی از نیهشیفته مرگ شده

 آموزان دبیرستانیتوان آن را در کشتار کلمبیا دید که در آن دانشمشاهده است: برای نمونه می

رسد به برداری کردند. این پدیده که به نظر میهای خود را کشتند و از این عمل فیلمهمکالسی

گذارد، به یمیاالت متحده آمریکا و اسکاندیناوی اثر نحوی غریب بر کشورهای پروتستان، شمال ا

که همگان تروریسم شود )مانند بریویک در نروژ(، حال آنجنون فردی یک نفر تقلیل داده می

 ای که باید در جستوجوی آن باشیم تبارشناسی عامیکنند. اما نکتهالقاعده را به اسالم وصل می

ان است، سلماننهفته است. این پدیده فراتر از اسالم و ماست که در پشت این نیهیلیسم انتحاری 

 هایی مانند القاعده و داعش قادر هستند به این جوانان قلمروجا است که گروهاما نکته در این

ها خواهند شد. دهند که نقش اول رسانهها تضمین میسازی اعطا کنند و به آنواقعی برای قهرمان

 (1393:10)روی، 

فت و ن، سنت، شدن این ارتباط باید بیان داشت که ویژگی بارز جوامع خاورمیانه تربرای روشن

 (9: 1394شبه بازار است. )ستاری، 

توان از یابد؛ در حقیقت سنت را به هیچ وجه نمیدر این تحلیل، بحث سنت اهمیت خاصی می

سالم ر ادی را ساختار جوامع خاورمیانه حذف کرد. سنت مفهومی کلیدی است که اساس بنیادگرای

ام ی نظشکل داده است. تمامی بروز و سیطره نیهیلیسم از دریچه این سنت و پافشاری بر رو

محور و نظام ارزشی دیگری که اصولی که نظام ارزشی سنتشود. مادامیارزشی آن ایجاد می

 است. ایانپمغایر با آن را برگزیده است، در تعارض باشد، چالش و درگیری با نیهیلیسم بدون 
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های هنیهیلیسم در ساحت سیاست، مستلزم تخریب کامل نهادهای موجود سیاسی، همراه دیدگا

و  ها و ساختارهای اجتماعی است. از همین رو در بنیادگرایی اسالمی زبان خشونتحامی آن

 (2: 1393شود. )کراسبی، اقدام رادیکال به شدت نمایان می

 پذیرد و درصددای در مقابل خود را نمیوان وجود اندیشهتر، نیهیلیسم به هیچ عنبه بیانی روشن

 (Demir, 2009: 39آید. )نابودی آن برمی

محور است. کنشی همراه با شود کنش خشونتهایی که در برابر نیهیلیسم اتخاذ مییکی از واکنش

را  دهد. این نیهیلیسم خودنیروی خشن نابودی که نیچه آن را با آنارشیسم روسی پیوند می

 (55 :1393داند. )کریچلی، ندگی روزمره میزآموز انقالب در پیش

سالم های بنیادگرا در اها و گروهانتخاب این نوع از واکنش در برابر نیهیلیسم از سوی همه سازمان

هایی ترین واکنشبسیار محسوس است. در واقع استفاده از نیروی خشن نابودی، یکی از سریع

 رسد.به نتیجه دلخواه می مدتاست که در کوتاه

 اوری خودار ببیان فوق دقیقاً نظامی است که بنیادگرایی اسالمی و به ویژه گروه داعش در ساخت

رود تا ای است که پس از مواجه شدن با نیهیلیسم به کار میاتخاذ کرده است. این شیوه، شیوه

بار تواند برای نخستینیلیسم میوضعیت، نیه سازی شود. با ایننظام ارزشی از دست رفته بازارزش

مان زهایی مجهز شود که به هیچ عنوان قابل کنترل نیست، و با گذشت در طول تاریخ به سالح

 (Krauthammier, 2001: 2ای تلقی شود. )تهدیدی بسیار جدی برای هر اندیشه

 تکنولوژی، حلقه وصل. 4-2

حلیلی تانش ردن دنیا به واسطه علم و دمبدأ امر واقعی در عصر مدرن همان تصمیم به دگرگون ک

موضع  بداعاو به کارگیری تکنولوژی است. به عبارت دیگر، امر واقعی به کالم هانا آرنت، با 

است.  شود که نتیجه آن بیگانگی کامل دنیای طبیعیارشمیدسی در بیرون از این دنیا آغاز می

 (28: 1394)بودریار، 

و شروع بحران معنا در عصر  تکنولوژی عامل اصلی بیگانگیشدن و همراه آن گسترش جهانی

رو شدن با جدید است. با این تفسیر، اندیشه اسالمی و در اساس، بنیادگرایی اسالمی با روبه

گویی شدن و گسترش تکنولوژی دچار تعارض عین و ذهن شده است و درصدد پاسخجهانی

 آید.برمی
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های نشواک یتی اسرارآمیز دارد. مارتین هایدگر دامنهتکنولوژی امری اهریمنی نیست، اما ماه

ا شود و بممکن به تکنولوژی را مشخص کرده است. این دامنه با اطاعت کورکورانه شروع می

 (65: 1393 یابد. )آیدی،عصیان به همان اندازه کورکورانه خاتمه می

ده اتخاذ کر های ناشی از آنتدر این میان واکنشی که اندشیه بنیادگرا نسبت به تکنولوژی و پیشرف

اعده ین قااست، بسیار به عصیان کورکورانه نزدیک است. به طبع، بنیادگرایی اسالمی نیز از 

 و کرد محصور خود جغرافیایی حوزه در را اسالمی بنیادگرای هایجنبش توانمستثنی نیست. نمی

 آنتونی اعتقاد به بلکه اندآمده دوجو به خأل در و خود خودی به هاگروه این که اندیشید گونهاین

 .است آن به عالیانف واکنش نوعی به و است آمده وجود به شدنجهانی برابر در بنیادگرایی گیدنز

های منشَآ گرایشنهادینه شدن شک در دوران مدرنیته به عنوان سر»دارد که گیدنز همچنین بیان می

 (202: 1394)گیدنز، «. طور خاص استبنیادگرایی به طور عام و بنیادگرایی دینی به 

 به سنت یک هایآیین حقیقت بیان بنیادگرایی،»بنیادگرایی از این قرار است:  از گیدنز تعریف

 که است نیایید در متعصبانه و آمیزخشونت گاه و سنتی ایشیوه به سنت از دفاع و محض شکل

 و است ریزانگ گفتگو از بنیادگرایی که است اساس این بر «.نیست پذیرفتنی آن در دفاع شیوه این

 باورهاست زا دفاع چگونگی بنیادگرایی، در اصلی گیدنر مسأله دید از. نیست پذیرا را دموکراسی

 قومی، ملی، هایگرایش عرصه به حتی بنیادگرایی جهت همین به. هاآن مضمون و فحوا نه

 ،است ارتباط در سنت با بیشتر بنیادگرایی جاکهآن از پس،. تازدمی شناسیبوم هایآموزه و سیاسی

 در بنیادگرایی یراز دارد؛ را آن پرورش استعداد و زمینه دینی،غیر چه و دینی چه سنتی، هرگونه

 آمیز ونتخش دفاع و انتقاد به سپردن گوش از خودداری نظر، "یک" وجود بر اصرار عام، معنای

 (110: 1391 زر،طشت. )است شخصی نظرات از

 نیز آمریکایی پژوهشگر باربر، بنیامین چنانچه. داد قرار شدن جهانی برابر در را جهاد واژه توانمی

 کشیدن پیش او هدف. کندنمی بررسی را جهاد کهنه و نو اسالمی مفهوم او اندیشد؛می گونهاین

 را غربی سلطه که است شدنجهانی پدیده برابر در سومی جهان جوامع واکنش نماد مقام در جهاد

 سراسر بر پولی و مالی نظام سلطه و بازار اقتصاد در منظر این در شدنجهانی. دارد خود دل در

 مهم این. یابدمی تجلی پیشرفته ارتباطی و خبری هایرسانه و مدرن تکنولوژی چیرگی و جهان

 دهد؛ دست آن از خارج حتی و سوم جهان در انسان، به ناخوشایندی احساس شودمی موجب

 با ایکشنده خشونت با که ترسناکی ناشناخته کانون به کوری نیروهای وسیله به که این احساس
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 کرده احاطه را او پیکریغول دیو که ناتوانی مانند درست شود؛می کشانده گردد،می روروبه او

 (102: 1388 آبادی،نجف صالحی. ) دهدمی نشان واکنش ناخواسته و ناگزیر به او و است

شده است  های اینترنتی بسیاری به وسیله مجاهدین بنیادگرا ایجادسپتامبر، پایگاه 11از حادثه پس 

های به وانبیشتر این افراد، ج خواند.فرا می ها و اعمال جهادیا به اندیشههای بسیاری رکه جوان

فته و یاد حاشیه رانده شده و ناراضی در کشورهای صنعتی هستند که در سطح جهانی به هم پیون

 (Atran, 2006: 135)اند. جنبش جهادی را به وجود آورده

 روانشناسی، راه تحلیل. 4-3

امر  ومر خیالی سازد: امر نمادین، ااز نظر ژاک الکان سه سطح به هم تنیده، واقعیت انسانی را برمی

 گریدی»واقعی. همچنین بحث بسیار حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشاره داشت، بحث 

کند این است که دیگری بزرگ، در سطح ای که تحلیل پژوهش را میسر میاست. نکته« بزرگ

 (15: 1392کند. )ژیژک، نمادین عمل می

تنها از طریق دیگران و در رابطه با دیگری بزرگ پا به  - 1سوژه ناخودآگاه -سوژه روانکاوانه 

( دیگری بزرگ 2دهد که سوژه در مکان )محملگذارد. ژاک الکان توضیح میعرصه وجود می

شود. دیگری بزرگ دیگربودگی مطلقی است که قابل تشبیه به سوبژکتیویته ما نیست. پدیدار می

همچون کالم و امیال اطرافیان ما است که از دیگری بزرگ نظامی نمادین است؛ دیگری بزرگ 

 (100: 1390کنیم. )هومر، طریق آن، میل خود را درونی و متوجه درون می

ه ندیشابنیادگرایی اسالمی همواره با دیگری بزرگ در ارتباط است. این دیگری بزرگ شامل 

ی نیادگرایا ببگری که سکوالریسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم و ... است. اساساً هر نظام اندیشگی دی

بین،  گردد. در ایناسالمی در تعارض ایدئولوژیک قرار بگیرد به نوعی به دیگری بزرگ بدل می

انگیزد. محور برمیدیگری بزرگ با نظام سیاسی منسجم خود همواره حس تحقیر را در نظام سنت

 ت.ی بزرگ اسنتیجه این تحقیر، سست شدن نظام ارزشی مورد حمله واقع شده از سوی دیگر

آنچه ای بسیار مهم برای بنیادگرایی با رویکرد رادیکال است. و تأثیر آن، مقوله« گناه»بحث 

، از بوداییان تبت غیررادیکال کم دارد، خصلتی است که میان تمامی بنیادگرایانبیادگرایی رادیکال 

به عبارتی دیگر  توزی و حسادت؛های آمریکا، مشترک است: خالی بودن از کینگرفته تا آمیش

                                                                                                                                             
1. The subject of the unconscious 
2. Iocus 
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باور دارند در حقیقت ایمانان. اگر این به اصطالح بنیادگرایان تفاوتی نسبت به شیوه زندگی بیبی

هراسند؟ اگر یک بودایی با یک هندوی ایمانان میاند، چرا از بیکه راه رسیدن به حقیقت را یافته

شود که ی خیرخواهی متذکر میاز رو صرفاًو ممکن است کند تقبیح نمیاو را غربی مواجه شود، 

، غیررادیکالنقض غرض است. برخالف یک بنیادگرای  ،برای سعادتاو وجوی جست

رنجند، به آن توجه نشان ناباوران میبودن آلوداز زندگی گناه بنیادگرایان تروریست عمیقاًشبه

 (3: 1393)ژیژک،  شوند.دهند و با آن تحریک میمی

 بندی. جمع5

ترین و بحث برانگیزترین بندی پژوهش باید بیان داشت، بنیادگرایی یکی از مهمعنوان جمعبه

های فکری در هر ساختاری از ایدئولوژی است. بنیادگرایی پاسخی جزمی به نقد و بازخوانی نحله

های خود شوند. بنیادگرایی با تأکید مؤکد بر اصول و ارزشمتونی است که مقدس شناخته می

ترین عامل در دهد. مهمپذیرد و در مقابل آن واکنش نشان میهی دیگر به اندیشه را نمینگا

شدن نظام ارزشی بروز نیهیلیسم است؛ نیهیلیسم در تاریخ اندیشه انسان همواره وجود سست

کند. در عصر ارزش کردن نظام ارزشی هر ایدئولوژی میداشته است و با بحران معنا شروع به بی

ل اصلی تشدیدکننده نیهیلیسم، تکنولوژی است. تکنولوژی، به همراه جهانی شدن و حاضر عام

کند که جهان آشنا میهای دیگری از زیستگسترش بدون مرز آگاهی، ایدئولوژی را با جنبه

های بنیادین آن ایدئولوژی در تعارض باشد. حالتی که در این شرایط برای ممکن است با آموزه

هد، بحران معنا همراه با نیهیلیسم است. احساس روانی حاصل از نیهیلیسم و دایدئولوژی رخ می

کند؛ یکی از نمودهای این گذارد و ایدئولوژی را به واکنش وادار میپوچی، بر ایدئولوژی تأثیر می

واکنش پناه بردن به بنیادگرایی است. در واقع بنیادگرایی نتیجه سیطره نیهیلیسم است. واکنشی که 

کند، در اغلب موارد واکنشی رادیکال است. واکنش رایی در مقابل نیهیلیسم اتخاذ میبنیادگ

ای حل نهایی برای غلبه بر هر پدیدهرادیکال در باالترین مرحله با ترور همراه است. ترور راه

است که نظام ارزشی بنادگرایان را هدف قرار داده است. اندیشه اسالمی در عصر حاضر با 

شمار ها به نیهیلیسم بهترین واکنشگیر است و بنیادگرایی اسالمی یکی از مهمیباننیهیلیسم گر

آید. اندیشه اسالمی مانند هر نظام اندیشگی دیگری از باورهایی قطعی و غیرقابل تغییر شکل می

رو شود ها و ساختارهای فکری دیگری روبهکه اندیشه اسالمی با اندیشهگرفته است؛ هنگامی

رسد و ها به اوج خود میشود؛ این بحران با احساس پوچی و تزلزل در ارزشان میدچار بحر
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گویی در بنیادگرایی اسالمی کند. نمود رادیکال این پاسخگویی میاندیشه اسالمی را وادار به پاسخ

کند. در نهایت هایی مانند القاعده، طالبان و داعش جلوه میرسد که با پدیدهبه اوج خود می

وان بیان داشت که بنیادگرایی در هر شکلی از ایدئولوژی که باشد، پاسخی رادیکال به آماج تمی

 .نیهیلیسم است
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 خاورمیانه صلح در منطقه یدر برقرار ین اسالمنقش د
 

 یاندانشگاه فرهنگ یتیرشته علوم ترب یکارشناس یدانشجو. 1پسرکلو علی

 
 چکیده

مون ز آزااو مملو  یو جمع یفرد یاساس زندگ ینانسان آزمودن او است، بر هم ینشآفر یلاز دال یکی

 است. که مودهنرا ارائه  ییآزمون ها برنامه ها و راه حل ها ینشدن در ا یروزپ یهاست. اما اسالم برا

ا بخاتم  ینان دبعنو م. اسالیندنما یدرست حرکت را ط یراز آن ها، مس یریتوانند با بهره گ یم یروانشپ

از  ییمعظ یلو خ یافتاست در بدو ظهورش گسترش  یبشر یازهایکه مطابق با ن ییداشتن آموزه ها

در  یسالمابا عنوان تمدن  یدجد یآمدن تمدن یدگسترش منجر به پد ینا یتشدند. در نها یروشمردم پ

 یشزه هاآمو یانوحدت و وفاق را در م ی،از تمدن اسالم یناش یکپارچگیحفظ  یجهان شد. اسالم برا

 یانهه زمدر برشود و  یادوار م یدر تمام یشدن جوامع اسالم یکعامل باعث نزد ینسازد. ا یمطرح م

د. از باش یمنطقه وحدت م یراه حل مشکل کنون یراشود ز یاحساس م یشترمبرم بدان ب یازن یزن یکنون

 یاهکشور  یکند وجود آثار تمدن در پهنه  میبه راه حل مذکور را سهل  یابیهم که دست یجمله عوامل

 یزندگ ق آمده وفائ خود ینما ب یسائل فبر م ،توانند با گفتگو یم یجوامع اسالم ینباشد. بنابر ا یمنطقه م

 . خود بوجود آورند یآل مد نظر اسالم را برا یدها

 وحدت ،اشتراک ،صلح ،تمدن :یدیکل واژگان

 مقدمه-1
، به رحمت یدنهمچون عبادت، رس یرد اهدافمش یرا بر م ینشقرآن اهداف آفردر خداوند 

 دراشد. ب یم یزن یگرید یلدل ورمذک یلدال. اما در کنار یناکرم و معصوم یامبرشناخت خداوند، پ

ی ذِالَّ وَهُوَ » :شده است یانسان معرف یشهدف، ابتال و آزما ینا یزن یاتو روا یاتاز آ یگرد یبرخ

وست ا ؛ ویُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاًبُْلوَُکمْ أََماء لِیَالْ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِی سِتَّۀِ أَیَّامٍ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى

که  ایدیازمو عرش او بر آب بود تا شما را ب یدرا در شش هنگام آفر ینکه آسمان ها و زم یکس

 ( 97، صفحه1394ی،)گرام« .یدتر یکوکارن یککدام 

                                                                                                                                             
1. Email: Tonsanan@yahoo.com 
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 آزموده شدن یو چه بصورت جمع یبشر چه بصورت فرد یاز وجوه زندگ یکیاساس  یمنه بر

طرف بر یو منطق یحشوند و با ارائه پاسخ صح یکنترل م یبشر یچالش ها یباشد. گاه یآنان م

ه بشود. با توجه  یمنجر به لطمه خوردن بشر م یریگ یمتصم یخطاها یگاه یشوند ول یم

تا  یمدش ینبر ا یمشاهد هست یانهرا در منطقه خاورم یجامعه کنون یبشر هایاز چالش  ینکهیکیا

اساس ا برر یراه حل مشترک بین آنانبعنوان وجه  منطقه مذکور یکشور ها ینیمواضع د یبا بررس

 .یماسالم مطرح ساز ینید یمتعال

 یانهخاورم منطقه-2

 یضاف یکه بشود و  ینم هاستفاد یبه گونه تصادف یاسیس یایدر جغراف« منطقه»اصطالح  یاواژه »

ن آنده ده یلتشک یدهنده اجزا یوندمشابه و عوامل پ یها یدهسلسله پد یککه از  یاییجغراف

« شود. یه ممنطقه گفت یانسان یطمح یدو هم از د یزیکیف یطبرخوردار باشد، هم از نظر مح یطمح

و  بد جنگ رانکه دو  یاآس یاساس بخش جنوب غرب ین( بر هم195، صفحه1381)مجتهدزاده، 

جوه وبعنوان یک منطقه می باشد که جوامع حاضر در آن دارای کند  یم یرا سپر یزیخون ر

 یتکثرنار اکاسالم هستند و در  ینبه د یدحاضر در منطقه اکثراً مق یکشور ها. اشتراکی هستند

ه کسال است  ین. چندیمدر منطقه هست یگرد یمذهب یها یتمسلمان شاهد حضور  اقل یتجمع

 یگاه و هایتندرو ی. گاهیممنطقه ا یاز قدرت ها یبعض ینب رد ها و سوء تفاهم نا آرامی شاهد

 رائهااست که اسالم خود راه حل را  یدر حال ینشوند، ا یالت ممسبب بروز مشک یهاکندرو

 نموده است.

 /2)سوره« َلیْکُمْ َشهیداًعَ الرَّسُولُ  یَکُونَِس وَکَذلِکَ جَعَْلناکُمْ أُمًَّۀ وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَداَء عَلَی النَّا وَ»

 ( 143یهآ

ا کند لذ یم ادیخداوند از نام امت وسط از اسالم  ین نکته می رسیم کهبه ا به آیه فوق با توجه 

 یداپ ،یمانمسل یاز عالمتها حتی یکیها،  یطاست نه راه افراط ها و تفر یرو یانهاسالم راه م

. است یهاوندرکو  یهاتندرو یانم یطی،و تفر یافراط یراهها یاناست که م یانهکردن راه معتدل و م

 .(85، ص1368 ی،)مطهر

ر داز حد وسط  یرویبه مالک اشتر سفارش به پ ی)ع( در نامه ا یضرت علخصوص ح یندر هم

 کند. یمردم م یکارها و در نظر گرفتن خشنود
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مالک،  یاعُهَا لِرَِضا الرَّعِیَِّۀ؛ دْلِ، وَأَجْمَی الْعَفَِها أَحَبَّ االُمُوِر إِلَیْکَ أَوْسَطَُها فِی الْحَقِّ، وَأَعَمُّ وَلْیَکُنْ»

ن ها آ ینیرترآن ها در عدالت و فراگ ینامور نزد تو حد وسط آن و شامل تر ینمحبوب تر یدبا

 (197، صفحه1386 ی،)قربان« مردم باشد. یدر خشنود

 تتفکر و حل مشکال قدرت-3

بهره  ومک باشد. با ک یکه خداوند به انسان عطا فرموده است، قدرت تفکر م ییاز قدرت ها یکی

را از  مدهآ یشوجه ممکن مشکالت پ ینتر یزانند به مسالمت آمتو یقوه مسلمانان م یناز ا یریگ

 یم یسانکوند جنبندگان در نظر خدا ینخود قرآن بدتر یربه تعب ی. حتیدراه اعتدال حل نما یقطر

 برند.  یتفکر خود بهره نم یباشند که از قوه 

 ( 22 یه/ آ 46وره )س« ونَقِلُشَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذینَ ال یَعْ  إِنَّ»

 ینتر یزمو مسالمت آ یناسالم و تجارب حاصل از گذشته بهتر ینمب یند یتوجه به آموزه ها با

 باشد. یراه حل ، گفتگو م

 ینما ب یفت مشکال ی،و شرع یعقل ینمواز یتو با رعا یتبا درا یدمنطقه با یدولتها و ملتها ما»

خالت، ز دا یخال یآرام، منطقه ا یکه منطقه ا یم،و همه دست به دست هم بده یمخود را حل کن

 ینهآن بتوانند در زم یهمه ملتها یو همدل یکه با همکار یمنطقه ا یگانگان،و حضور ب

، صفحه 1378 ی،)لعل« .یمبکنند، داشته باش یدارشد پ یو معنو یفرهنگ یاسی،س ی،اقتصادی،ماد

158) 

 انشیروپ یژرف، راه را مشخص نموده و چارچوب آن را برا یخاتم با نگاه ینبعنوان د اسالم

راه  نوانعراه است نه منزل و توقفگاه. خود اسالم از خود به  ، زیرا اسالممشخص ساخته است

وض ع یدون منزلها عوض شود راه هم باچ یمکند. غلط است که بگوئ یم یاد( یم)صراط مستق

 (16، صفحه 1368 ی،شود. )مطهر

م احکا وبشر را مد نظر قرار داده  یتمام جوانب زندگ یند یکبعنوان  بر همین اساس اسالم

را  یلل کموارد اصو یدر برخ یان،م ینخود مطرح ساخته است، در ا یممربوط به آن را در تعال

 یازن همه که به یجامع یناسالم د»را مطرح ساخته است.  ییاتجز یگرد یارائه نموده و در برخ

د در موار ته وراه حلها اعالم داش ینبر ا یاصول کل ییرو در موارد قابل تغ ردهبشر توجه ک یها

 (231، صفحه 1374 ی،مدن«.)احکام مربوط را مشخص ساخته ییاتثابت جز
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بدان  الماست که اس یلملل و جامعه جهانا ینمربوط به حقوق ب ی،از مجموعه احکام اسالم یکی

 است. یجهان یجامعه ا یلو تشک یستوجه داشته و بدنبال تأس

هزار  یقاًدق یت،بشر یخبار در تار یننخست یرا برا یالملل ینحقوق ب ینو جامع تر یناول اسالم»

 ینب یننقوا ارائه کرد. در حقوق و یاناروپا، به جهان یالملل ینب یناز حقوق و قوان یشسال پ

 هست نر ادر نظ یاصل منافع امت ی؛مل یتمستقر است نه حاکم یاله یتاسالم، اصل حاکم یالملل

صل او  یی؛به تنها یو مل یداخل یتمورد توجه است نه امن یبشر یتاصل امن ی؛فقط منافع مل

 1391 )موالنا،« .یسوداگرو  یاسیاست نه اصل اقتصاد س یاستگذاریس یمبنا یعدالت اجتماع

اهل کتاب  باشد که پروردگار متعال یسوره عنکبوت م 46 یهمورد آ ینا یقرآن یل(. دل119صفحه

 :را دعوت به صلح می کند

نْزِلَ إِلَیْنا وَ  قُولُوا آمَنَّا بِالَّذی أُوَوا مِنْهُمْ نَ ظَلَمُذیهِیَ أَحْسَنُ إِالَّ الَّ ال تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِالَّ بِالَّتی وَ»

مجادله  وشر ترینیکوز به نج با اهل کتاب ونَ.أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ

و شما  دا بر ماخ یوس: ما به تمام آنچه از ییداز آنان که کردند؛ و به )آنها( بگو یمگر کسان ید،نکن

 )سوره.« یمسته یماست، و ما در برابر او تسل یکیو معبود ما و شما  یم،آورده ا یماننازل شده ا

 (46 یهآ /29

م که تعجب اسال استالم منجر به گسترش قلمرو اس یاسالم ینگرش ها و آموزه ها همین

 زتریانگ شگفت یتمدن یدگو یم« تمدن یختار»دورانت در  یلو»شناسان را به همراه داشته است.

ر د یمطهر یمرتض ید(. شه59، صفحه 1368 ی،)مطهر« وجود نداشته است. یاز تمدن اسالم

 یسالما یماز تعال یکی»: یسدنو یبه نقل از گوستاولوبون م یشزمان خو یتکتاب اسالم و مقتضا

 وج اسالموج فباز کرد و مردم ف یگرملل د یو راه را به سو یدبخش یجهنت یلیکه در صدر اسالم خ

 یم شانخود یونعرب که در مظالم حکام و مؤبدان و روحان یرکردند و مخصوصًا ملل غ یاراخت

 ینژاد زیامتااسالم در  یدندشدند استقبال کردند، اصل مساوات بود. د هبا آن مواج یسوختند وقت

ز قل انبه  ی)مطهر« بود. یندخوشا یشانبرا یلیجهت اسالم خ ینوجود ندارد. از ا یو طبقات

 ینن دمنجر به گسترش روز افزو یاسالم یماتتعل ین(. بنابرا60، صفحه1368گوستاولوبون، 

رقه از تف رییوگلخود را مورد توجه قرار نداده است بلکه به ج سترشاسالم شد. البته اسالم تنها گ

 توجه داشته است. یزن یکپارچگیو خروج از 

 حدت و -تمدن - اسالم-4
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ل شده رسامسلمانان ا یاز طرف خداوند برا یاسالم یمکتاب مسلمانان است که در آن تعال قرآن

 ینز اا کییبشر هستند.  یو راهنما یردگ یبشر را فرا م یابعاد زندگ یکه تمام یمیاست. تعال

و  قرآن، مردم را در جهت ساختن جامعه»است.  یو اجتماع یجمع یدر خصوص زندگ یمتعال

ر ا اگتسازد،  یتفاوت رها نم یکند و آنها را نسبت به جامعه، ب یدعوت م جمعیروح  یجادا

ه نها را به آبلک یرند،خود در جامعه حاضر شوند و اگر نخواستند از آن کناره گ یلخواستند به م

 :  یهءکند و آ یدر جهت ساختن آن، امر م یتفعال حضور در جامعه و

 یانتکفل ب، م200عمران/ آل« تُفْلِحُونَهَ لَعَلَّکُمْواْ اللّقُأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبُِرواْ وََصابُِرواْ وَرَابِطُوْا وَاتَّ یَا»

و  یده باشو استقامت داشت یدصبر کن ید،آورد یمانکه ا یکسان ی: ایعنیهست.  یزن یمعن ینهم

 ی)نجف« .یدوششما رستگار  یدشا ید،کن یارو تقوا اخت یدرابطه برقرار ساز یکدیگرمصابره، و با 

 (39، صفحه 1371 ی،علم

 «برمیغپ یروانیکپ از مردم، جماعت، )اُ  م َّ( گروهی« امۀ»ا.]ع[  –امت »امت؛  یفبه تعر ینگاه با

 یم وییرواحد پ یغمبریاز آنجا که از پ یزاسالم ن یند یروان(، پ232، صفحه 1369 ید،)عم

رائه اگر ن متا یبا نگاه یزدر خود قرآن ن یاسالم یماتدهند. تعل یم یلامت را تشک یندیکنما

ۀً وَسَطاً مْ أُمَّعَلْناکُوَ کَذلِکَ جَ»خواند.  یم« امت»مسلمانان را با نام  یاتشده است و خداوند در آ

 یناسالم بر ا نید( »143 یهآ / 2)سوره  «اً  عَلَی النَّاسِ وَ یَکُوَن الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهیدلِتَکُونُوا شُهَداءَ

رکز دولت متم –قدرت ملت  یکند که رو یم یمتنظ یرا طور تدارد و ارتباطا یدموضوع تأک

هی تن نگابنابراین داش (42، صفحه 1391)موالنا، « است یامت یجهان شمول یبلکه دارا نیست،

 امتی یک توصیه الهی برای جوامع اسالمی است.

شور کدر  و یستندکشور حاضر ن یکدر  انمسلمانی،کشورها در زمان کنون یاسیس یماتتقس  بنابه

ر ب اقع باشد. در و یم یانهدر منطقه خاورم آنانتمرکز  یشترینمختلف حضور دارند که ب یها

ه منطق میاسالیبه کشور ها یبا نگاه یراباشند ز یمدن مییکتدارا یزتمدن مسلمانان ن یفاساس تعر

 یقتصادا ی،اجتماع یاسی،بزرگ س یتمدن به نظام ها» خورد.  یبه چشم م یاریوجوه اشتراک بس

 یک عموالًمقلمرو پهناور،  یکرا در  یواحد کالن یاییاشاره دارد که از نظر جغراف یو فرهنگ

 یتی،وال).« باشد یم تاریگسترده و پرورده نوش و برخوردار از فرهنگ یردگ یدر بر م یامپراتور

 ( 20، صفحه1391
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رهنگ فد که تمدن را تصور کر ییکتوان گستره  یم یانهبه منطقه خاورم یاساس با نگاه ینبر هم

برده  ه میبهر بزرگ را یو اجتماع یاسینظام س از یکو در گذشته  مودهخود را در منطقه پخش ن

م واحد نظا یکدر گذشته از  ینکته را ملحوظ کرد که در سراسر ممالک اسالم ینا ید. اما بااست

 یاسی،س ی هشاکلاز حاکم نبوده بلکه  یطیکسانیدر همه مکان ها شرا یراشد ز ینم یرویو مطلق پ

بعنوان  اندیرا می رسخانوادگ یوجود گروه ها . این امربردند یبهره م همشاب یو فرهنگ یحکومت

تعلق م یییهاتوانند به گروهبند یفرهنگها م». یدر بُعد فرهنگ یخانوادگ یاه یمثال گروهبند

اشته د یگخانواد ییها مشابهت ها ینیاز لحاظ ارزشها و جهان ب یهاگروهبند ینباشند، و در ا

 (171، صفحه 1380)هرتسوگ، « .می نامند را در تمدن یخانوادگ یهایگروهبند ینباشند. ا

هء امعج ییکاعضا یاکتساب یدتیو عق یرفتار یژگیهایتوان به عنوان مجموع و یفرهنگ را م»

ان باور ها اگر فرهنگ را بعنو ینتعریفتوجه به ا با(.37، صفحه 1375کوئن، «)کرد. یفخاص تعر

ن یا. از مارندد یاراشتراکات بس یتمدن اسالم یخانواده  یاز لحاظ فرهنگ یم،و رفتار ها معنا کن

 اشاره نمود. ... نماز، روزه، حج و ی،توان به اعتقاد به منج یمنطقه م یو رفتار تییداشتراکات عق

 ار آنونآثکنکه از زمان ظهور اسالم بوجود آمده و تا  یامت مسلمان در قبال تمدن یفهوظ حال

ل عوام». یدآن در جهان حاضر تالش نما یاست که در جهت گسترش و اعتال ینادامه داشته، ا

مکان ا عنییو آرامش،  یتعوامل امن یناز ا یکیتمدنها نقش دارند.  یو اعتال یشدر زا یمتعدد

 یگونه ا هر تمدن است، یکه در واقع روح اصل یگر،. عامل دیهاستکاهش اضطرابها و دل مشغول

عاون تو  یاصل همکار یاست. عامل بعد یتابن خلدون، عصب بیربه تع ییامل یاز غرور و همبستگ

و  یبردبار مل،تح یانگاشت. تسامح به معنا یدهناد یدنبا یزعوامل، اخالق را ن یناست. در کنار ا

 «.ندیآ یعوامل تمدن ساز به شمار م یگراز د ینو د یکپارچگیحفظ وحدت و  یزو ن ی؛صبور

 ه اند، ازانحطاط تمدنها بر شمرد یبرا یزرا ن یگریعوامل متععد د(. »21، ص 1391 یتی،)وال

و  معهجا یدر بافت طبقات یآشفتگ ی،نسجام جامعه، هجوم دشمنان خارججمله فقدان وحدت و ا

وامل ع یان(. در م22)همان منبع، صفحه « .یگر طهو واس یسوداگر یکردو رو یتصنع یداتتول

: وحدت»دارد. در معنا  یتر یرچشمگ یررسد عدم وجود وحدت تأث یانحطاط تمدن بنظر م

vahdatمعنا می دهد(2038، صفحه 1381 ین،)مع« بودن یگانهبودن،  یکی. 

 یم یپرو یغمبرپ یکواحد اعتقاد دارند و مسلمانان از  یاسالم به وجود خدا یروانآنجا که پ از

بزرگ  یگانگیو وحدت و  یهمبستگ یناسالم عبارت از: د»وحدت است.  ینکنند اسالم خود د
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مراحل  یناتم گرفته تا باالترعالم از  یاتتمام جزئ ینو پهناور است: وحدت ب یمجهان عظ یندر ا

 (42، صفحه 1360قطب،  ید)س« .یختهمرکب و بهم آم دگیزن

 یجنتا .یمدبگرینآنان ما ب یبه دنبال اشتراکات ف یدبا بین کشور های اسالمی حصول وحدت برای

ه گفته کطور قرار دهد. همان یرتحت تأث یریمسلمانان را به طور چشمگ یتواند زندگ یامر م ینا

ست د ااز افرا یمیجامعه شامل گروه عظ یقتجوامع جستجو کرد. در حق ینوحدت را ب یدشد با

اط و ارتب یدارجامعه نظام نسبتاً پا»خورند.  یم یوندپ یکدیگرخاص به  ینقوان یسر تیککه تح

 یم یتاقانون، آداب و رسوم، از آن حم یرویبزرگ افراد است که ن یگروهها یروابط اجتماع

وامع مختلف لحاظ کرد که افراد ج یدنکته را با ینا ی(. از طرف53، صفحه 1371 ی،)گالب« کند.

 اد.دواهند شکل پاسخ نخ یکبه  یطیکسانبه شرا یننخواهند بود بنابرا یکدیگریکسانمطلقاً با 

 یتو امن وحدت-5

هر  یراش بو آرام یتآن جامعه است. همانطور که امن یمل یتامن ی،هر جامعه ا یازهایاز ن یکی

 ،دارییشامل پا یمل یتمفهوم امن ی،کل یدر نگاه»مهم است.  یزجامعه ن یفرد مهم است برا

روابط  ءیرهخود و دا یتامن ینبه تأم یهر فرد یدگاه،د یناست. از ا یزیکیف ینفس و بقا یانتص

خود  یقابه حفظ و ب یکالن تر، هر جامعه ا یرو در ابعاد ینکش عالقه مند است، و از اینزد

 یقالعدر جامعه از  یمل یتاست، حفظ امن یزینفس در افراد غر یانتدهد. اگر ص یم یتاهم

 (75، صفحه 1380 ی،)صحف« شود. یمحسوب م یدارپا

 میاس تعالاس توانند بر یکنند و م یرا احساس م یتبه امن یازن یزاساس جوامع مسلمان ن ینهم بر

 یشزارا اف متحد شده و  قدرت خود یکدیگراست  با وحدت بنا نهاده شده  یهخود که بر پا ینید

ت ام یو اجتماع یشخص یتامن یشقدرت مسبب افزا یشافزا ینداده و آن را تداوم بخشند. هم

 خواهد شد.  مانمسل

هر نوع  یمکار توجه کن یمو تقس یتبه امن یدبا یاجتماع یانبوه منافع حاصل از زندگ یانم در»

 یترفتار در رابطه با امن ینا یندارد اول یاسیرفتار س یبرا یارهائیکالن مع یااجتماع اعم از خرد و 

 دنی،)م« است. یربا وجود قدرت و ادامه آن امکان پذ یتامن ینشهروندان جامعه است و تام

در  یگانهب یبه حضور ناوگان ها یاسالم یموضوع کشورها ین(.  با توجه به هم15، صفحه 1374

مستقل از  یدبا یتامن یجادداشته باشند و خود در ا یدنبا یازیفارس ن یجمنطقه و مخصوصاً خل
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 رتصو ینداشته باشد، بد یبد یتواند معان یحضور آنان در منطقه م یند،زیراعمل نما یگانگانب

 منطقه باشد. یتمسلمان در حفظ امن یکشور ها ییکننده عدم توانا یکه تداع

 ها یطها و تفر افراط-6

 یخارتول در ط یکه تفکرات گوناگون یمباش یمتوان یموضوع م یناسالم شاهد ا یختار یبررس با

رد م وااسال یرا به تنه  یصدمات یجاجهالت و جمود ب یکه از رو یوجود داشته است. تفکرات

اده الع مظهر جمود فوق یو نحلهء اشعر یکه مظهر افراط کار یکرده اند. همچون مسلک معتزل

 یلمساس از هم اح یخطرناک و دور کننده جوامع اسالم یاناتاز جر ییکیکنون یاست. در دوره 

 یرز همه را نیانکنب یلرا فتح کرد و مانند س یادن یاسکندر وقت»باشد.  یم یونالیزتیناس یاو  ائیگر

 و دازیانتفرقه ب»فتوحاتش از ارسطو نظر خواست. گفت:  یآورد، راجع به نگهدار یم یزمهم

 یرادان افخودش یانمردم آنجا را تکه تکه کن، از م یکن یجا را که فتح مهر  یعنی« حکومت کن

لذا تمام  ند،با هم معارض یشهشوند و هم یم یبو به آنها حکومت بده، آنها با هم رق یزرا برانگ

خودت  زیهمم یرز یرا که فتح کرده ا یممالک یتوان یروش م ینشان به تو است. با ا یهآنها تک

در  که بود یلسنالملل اول هم به وجود آمد و طراحش هم و ینکر در جنگ بف ین. ایقرار بده

 یمطقه عظد منبکنند. مثالً در مور یتآنها را تقو یونالیستیو ناس یتاحساسات مل یهر ملت میان

دند بو پرچم آن یرز یکرد و ملل مختلف یبر آنها حکومت م یواحد یرویکه ن یاسالم یکشورها

 کییو  یکشور عثمان ی،فعل یهکشور ترک ینکرد. ا یکرا تحر یهر ملت یاحساسات مل یدگفت با

مام ت یرفبودند. از ط یتابع عثمان یفعل یعرب یبزرگ جهان بود. تمام کشور ها یها وراز کش

ز و ا ید،نبک یخودتان طرفداریتاز نژاد و مل یدکه با یختنداشراف آنها را برانگ یعرب یکشور ها

ا هم ن راست. خطشا یزبانمان ترک یم،که ما ترک هست یختندا برانگکمال آتاتورک ر یگرطرف د

 است، یامر خصوص یکپس مذهب  یمکن یم یهنژاد تک ی. بعد گفتند چون ما رودندعوض کر

 (92)همان منبع، صفحه« .یستن یاست و جزء مسائل اجتماع یامر فرد یک

 گرشن یجهداده بشود و در نت ییرجوامع تغ ییکممکن است از طرق مختلف افکار عموم گاهی

معه و لف جاو درک و فهم طبقات مخت یالتجمع تما ییعنیافکار عموم». یدنما ییرعموم جامعه تغ

به  سبتجامعه ن ینیمب یم یمتوجه کن یاجتماع یبه زندگ یموضوع خاص. وقت ییکتمرکز آن بسو

« د.گذار یم یرتأث یضوعمو یعدم اجرا یاکند و در اجرا و  یم یداپ یتحساس یا مسائلیمسئله 

 (79، صفحه 1374 ی،)مدن
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 یکرف وهیو ش یلرا مطابق با م یاست تا افکار عموم ینقدرت حاکم در جهت ا یهر جامعه ا در

ر حاکمه دارند جلب افکا یئتکه به طرق مختلف ه یغاتیتبل یاصل هدف»کند. یتخود هدا

. (82فحه منبع، ص همان«).یاست در راه ظهور افکار عموم یا یلهوس یغاتتبل یعنیاست.  یعموم

 ید شروع مشو یو علناً ابراز م یحاًکه صر یو افکار یدابراز عقا یقغالباً از طر یافکار عموم»

ر و گردد و ابزا یحرکت م یککند و منشأ  یم یداو دهن به دهن توسعه پ یگردد و با نجو

ر . حال اگنبع()همان م« .یدنما یم یتآن را تقو یزیونو تلو یومثل روزنامه و مجله و راد یلیوسا

بر  گام در جوامع خود ییگرا یاحساسات مل یباثر بخش در جهت ترغ یابزارها به گونه ا این

، دهند یجوتر را ییاز قوم گرا یدور شدن جوامع را فراهم کنند و گونه ا ینهتوانند زم یدارند م

راهم ف ریشتهر چه ب یکینزد یرا برا ینهزم یندنما یدتأک حال اگر بر وجوه اشتراکات جوامع

 یتاهم از که یشود که با مسائل یو مؤثر واقع م یبه خوب یاغلب هنگام تبلیغات»آورد. هندخوا

ند، در دارن ییباال یالتکه بخصوص، تحص یبر خوردارند، سر و کار داشته باشد. کسان یحاد و آن

ر سازگا انیشهابا ارزشها، احساسات و باور یغاتکه تبل یوقت یژهبو یرند،پذ یبآس یغاتبرابر تبل

 ییگرا یمل یغاتاز آثار تبل یتوان نمونه ا یارتباط م ین(. در هم333، صفحه 1384 وئن،)ک« باشد.

ست ن وطن پرنچنااگر انسان آ یرانیهامثالً در مورد ما ا»را متذکر شد.  یرانهمچون ا یدر جامعه ا

ز آن حد ا رایز یست،ن یرا مثل جان خود دوست داشته باشد باز هم کاف انیرباشد که تمام مردم ا

ند، به ک یمن یانتخ یرانیبه ا ید،گو یدروغ نم یرانیداند. به ا یم یزرا جا یزکه گذشت همه چ

د، دان یم زیجا دروغ گفتن را یرانیا یرکند، اما به غ یاحسان م یرانیکند، به ا یخدمت م یرانیا

 (253 ، صفحه1372 ی،مطهر«)داند. یم یزداند، استبداد را جا یم یزرا جاتجاوز به حقوقش 

 ینباشد که امکان وجود ا یها و صفات یژگیو یتواند دارا یم یزجامعه ن ینکهبا توجه به ا حال

 یندارتر یشهو ر ینتر یلکه اص یستن یدیترد»صفات در افراد همان جامعه وجود داشته باشد. 

انسان را  یتهایمحور همهء فعال یلم ینوجود دارد حبّ ذات است. ا یکه در نهاد هر انسان یلیم

حرکات انسان را در  یهءکل یهءو ما یهبه کمال که پا یلم یدهد و حت یم یلمختلف تشک رسطوحد

که چون انسان  یمعن یناست بد یلم ینسازد، خود از مظاهر ا یم یمرحلهء بلوغ و خود آگاه

بر همین  (120، صفحه 1365)سادات، « طالب است. یزدارد کمال خود را ن یست مخود را دو

. یردگ یبخود م یو گروه یشکل دسته جمع یدارد و گاه یجنبه فرد یگاه یخواه خود»اساس
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« .یستن یدسته جمع یجز خود پرست یزیآن، چ یدر صورت منف یگرائ یمل ییاامروز یونالیزمناس

 (148)همان منبع، صفحه 

ت سارااز  یانسانها حکومت کند ناش یانشود اختالفات و تشتت در م یآنچه سبب م»یتنها در

ر ه قتیواست.  یمنشعبه از خودخواه یها و تعصبات و عقده ها یانواع خودخواه یدآنها در ق

 یهکس در عالم خود به اسارت افتد و بر حول محور خود بچرخد و حاضر نشود از خودخوا

نه  ورتص ینصرف نظر نموده و به خضوع در برابر حق بپردازد، در ا یقتخود به نفع حق و حق

فحه صنبع، )همان م« هم هست. یو قهر یعیبلکه کامال طب یستخالف انتظار ن یتنها اختالف امر

ه دور نه بسرافرازا یاز زندگ یجهباشد در نت یو خود پرست یخود خواه یدارا یملت ی(. وقت149

 یمن یلتم یچو ه یقوم یچکه در آن ه یمبر یبسر م یا یوستهبهم پ یایما در دن»خواهد ماند. 

، 1378 ی،)لعل« داشته باشد. یسرافرازانه ا یجهان، زندگ یخودش برو یتواند با بستن درها

 .است دوانده یشهر یزن یتبشر یانسان یدر نگرش ها یوستگیبهم پ ین(. در واقع ا157صفحه 

 ینم ینسانا یچه یبلکه برا یم،خودمان نخواه یرا فقط برا یتکه ما محروم یستن ینجورا» مثالً

حقوق  وشد محروم با یدنبا یادن یکجا یچدر ه یانسان یچاست که ه یناز اصول ما ا یم،یکیخواه

 (158)همان منبع، صفحه « شود. یمالپا یدنبا یملت یچه

رده کذمت مجائز نشمرده و آن را  یزرا ن یطتفر ی،گر یاسالم عالوه بر مذمت افراط ینمب دین

دخل  ینید یکارها درست در نقطه مقابل افراط کاران که در آموزه ها یطاست. بطور معمول تفر

 یدهند و رو یبه خرج م یو خشک مودکارها برعکس، ج یطتفر».کنند یم یجاب یو تصرف ها

 ینمه ، در(80، صفحه1368 ی،)مطهر« کنند. یم یستادگیا یستن یراض یچکه اسالم ه یمسائل

 یاربس یدکخود تأ یو مذهب ینید یو باورها یدتوان نام برد که بر عقا یرا م ییخصوص کشور ها

 دارند.

حرکت  ه ومنطق یکشور ها ینوفاق ب یجادیکبدنبال ا یدتوجه به معضالت موجود در منطقه با با

 ییامگره یقتوان از طر یا ممهم ر ینکه ا یم،امت مسلمان باش یشترب یکیبه سمت صلح و نزد

 بوجود آورد. یمنطقه ا

کشورها در منطقه  یکو استراتژ یاسیس ی،اقتصاد یزیدر هم آم یبه معن یمنطقه ا ییهمگرا»  

(. 204، صفحه 1381)مجتهدزاده، « است. ییکپارچهنظام منطقه ا یکآوردن  یدپد یبرا یا یژهو

 انکته ر ینکرد. البته ا یتهدا ییتشنج زدا یقتوان از طر یرا م «یمنطقه ا ییهمگرا» یرامر خط ینا
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شود  یو م یستاز اصول ن یدست بردار یوجه معن یچبه ه ییتشنج زدا»که؛  داشتمد نظر  یدبا

 (164، صفحه 1378 ی،)لعل« برد. ینرا از ب یگرانسوء استفاده د ینهاز اصول دفاع کرد. اما زم

 یریگ یجهنت-7

 یوستبه مودت و د یهدر خصوص توص یاسالم یفاتو تأل یفقرآن شر یاتآ یتوجه به بررس با

ه ک  یمرس یم یجهنت ینآنان به ا ینب یو دور یمذمت دشمن ینو همچن یجوامع اسالم ینب

 یم یاسالم یکشور ها ینموجود در منطقه گفتگو ب یکنون یها یرینزاع ها و درگ یراهگشا

اساس  نیر اهستند که ب یاراشتراکات بس یباشند و دارا یم یرقب یریکز اآنه یهمه  یراباشد، ز

وبه  برسانند هورظبه منصه  یشترو ب یشتراسالم را ب یو سرافراز یرا دارند تا سر بلند یلپتانس ینا

در آن  ییناتوا ینتوان گفت که ا یشناخته شوند و البته به ضرس قاطع م یجهان یالگو یکعنوان 

 .یندنما یجادو آرام را اامن  یمنطقه ا تاباشد  یها م
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و اثرات  "منا"تحلیل مولفه های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر وقوع بحران

 آن در واگرایی جهان اسالم
 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران -کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، 1ابراهیم پورهادی

 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهرانمهدی شافعی، 

 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی قمسجاد بخشی نژاد، 
 

 چکیده

 هت ایجادزم جاز دیدگاه ژئوپلیتیسین ها زیارتگاهها و مکان های دارای کارکرد بین المللی بستر ال

میلیون  وسم حجمو مدینه دو مکان مقدس مسلمان ها که هرساله در بحران های ژئوپلیتیکی را دارند. مکه 

تیکی ی ژئوپلیفه هاها نفر را در خود جای می دهد از این قائده مستثنی نیست.  هدف این مقاله، تحلیل مول

 ی نیل به. براو اثرات آن بر تشدید واگرایی بین کشورهای مسلمان است "منا"تأثیرگذار بر وقوع بحران

های ولفهایم که محلیلی در صدد پاسخگویی به این سئوال برآمدهت -ا بهره گیری از روش توصیفیمقصود ب

دارند؟  سلمانمکدام است؟ و چه نقشی در واگرایی کشورهای  "منا"ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر وقوع بحران

های کشوریافته ها گویای این واقعیت است که  نفوذ قدرت معنوی جمهوری اسالمی در بین حجاج 

ظور تعمیق ای حکام سعودی، راهبرد غربی ها به منی منطقهاسالمی، شکست سیاست های توسعه طلبانه

یکی ت نزدشکاف ژئوپلیتیکی بین کشورهای مسلمان و مقابله با وحدت احتمالی جهان اسالم، تالش جه

 ر تختمنظور تکیه بحکام مرتجع عرب به رژیم صهیونیستی، جنگ قدرت بین شاهزادگان آل سعود به 

خلیه در عربستان به منظورت "سیا"و  "موساد"پادشاهی، عملیات اطالعاتی سازمان های جاسوسی 

قوع وه در کاطالعاتی کارشناسان سیاسی، نظامی و امنیتی کشورهای هدف از مهمترین مولفه هایی است 

تیکی ئوپلیژواگرایی، شکاف  بحران منا نقش داشته است. نتایج حاصله از این بحران ضمن تشدید روند

و کشور، دنافع مایران و عربستان را بیش از پیش عمیق کرده و در صورت عدم مدیریت می تواند عالوه بر 

 و منطقه را با چالش مواجه نماید.  وحدت کشورهای اسالمی

 جهان اسالم واگرایی، بحران منا، حج، ژئوپلیتیک، واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                             
1 . Email: purhadi14@gmail.com 
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 مقدمه -1

ا بتقابل قدرت »دهد از زمان پیدایش این واژه،ه پیرامون ژئوپلیتیک نشان میمطالعات انجام شد

ابت ث( به عنوان یک پای 5: 1382عزتی،«)یک سرزمین و انسانهایی که در آن سکونت دارند

یطی رویکردهای ژئوپلیتیکی مطرح بوده است. در جهان امروز که خیلی از مسائل زیست مح

ئوپلیتیکی ژهای زلزله، سیل و طوفان های عظیم را بر اساس مولفههمچون تغییرات آب و هوایی، 

اجعه دانند، وقوع فها و انسانها را در وقوع این بالیا موثر میکنند و نقش دولتمی تحلیل و تفسیر

آن هم در  ند،نفر اتباع ایرانی بود464که از این تعداد کشته  950هزار و2با بیش از "منا"عظیم

توان نمی ب که از ابتدای انقالب در صدد تقابل با جمهوری اسالمی است راکشوری همسو با غر

 تصادفی فرض کرد.

ژئوپلیتیکی حاصل منازعه و کشمکش کشورها و بازیگران  هایبحراندهد؛ مطالعات نشان می

 أسیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و یا عامل جغرافیایی است. بحرانها دارای منش

مختلفی بوده و انواع مختلف نیز دارا هستند. بحرانها از لحاظ کارکردی منجر به خروج سیستم از 

حالت تعادل، و بروز اخالل در وضعیت عادی و فرآیندهای فضای جغرافیایی و زیستگاه انسانها 

-conf.islamic)در حال حاضر جهان اسالم دچار بحرانهای ژئوپلیتیکی مختلفی است.. گردندمی

world.ir)های سیاسی است ها و گروه، ژئوپلیتیک دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ حکومت

های جغرافیایی هستند که به آنها ها و فرصتکه در صدد کسب قدرت و تصرف ابزارها، اهرم

(. در واقع ژئوپلیتیک 201: 1391نیا و دیگران،دهد)حافظقدرت و امکان چیرگی بر رقیب را می

م ساخته تا با تنظیم راهبرد ملّی متناسب با عالئق ها فراهو امکان را برای دولت این انگیزه

ها و مقدورات در مکان و فضای جغرافیایی، به رقابت پرداخته و ژئوپلیتیکی، برای تصرف فرصت

-نفوذ خود را در فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه داده و رقبا را از فضاهای مورد منازعه بیرون

 (،180: 1388آبادی،دولتنیا، شمس)حافظبرانند.

ها با ترفندهای سیاسی، سلطه، نفوذ، زور و غیره سعی بر تعرض، کنترل و تصرف دولت

های جغرافیایی دیگران را دارند. از این رو فضای تنش زا و خصومت آمیز را در روابط مزیت

را به چالش کشیده و  دهند که سالمت سیستم سیاسی جهان و منطقهخود با دیگران شکل می

: 1393کنند)حافظ نیا، نمایند و بحران و ناامنی و جنگ و توسعه نیافتگی را تحمیل میتهدید می

های باالی (. به باور صاحب نظران؛ ژئوپلیتیک را نه تنها باید در سیاستگذاری در رده121و146
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د بلکه باید در بسیاری از های بین دولتی و برای تعیین قلمرو مد نظر قرار داکشوری، سازمان

، 1386ها و موسسات خاص با تفسیرهای ویژه سیاسی بدان توجه نمود)عزتی، ها، گروهحوزه

پردازند. به ها به رقابتی بسیار فعال با یکدیگر می(. این یک اصل مسلم است که تمامی دولت68

: 1386باشند)جونز و دیگران، ها بی اعتماد ها، باید نسبت به فعالیت سایر دولتهمین دلیل دولت

های ژئوپلیتیکی خسارت باری تواند منتج به بحران(، چرا که بی توجهی  به این راهبردها می82

 های سنگینی را در پی خواهد داشت. شود که هزینه

 روش تحقیق -2

یل در صدد بررسی و تحل ایحلیلی و به روش کتابخانهت -ی حاضر با رویکرد توصیفیمقاله

 سئوالن وای  مهاست که به استناد دیدگاه "منا"های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر وقوع بحرانمولفه

یان شده بدر رسانه های داخلی و خارجی "منا"فاجعه  صاحب نظران در قبل،حین و بعد از وقوع

 است. 

 یافته ها -3

 . مقابله با قدرت معنوی جمهوری اسالمی در حج1-3

حج فقط در ابعاد عبادی مورد توجه مسلمین بود و ابعاد  تا قبل از انقالب اسالمی مراسم

-سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... هیچ جایگاهی در آن نداشت. با این حال رفتار نامناسب سعودی

(. 147: 1394زا بود.)متقی،های مذهبی یکی از عوامل چالشها با حجاج ایرانی به خاطر تفاوت

ای به حجاج راسم برائت از مشرکین در حج، جایگاه ویژهپس از پیروزی انقالب اسالمی انجام م

های جهانخواران به یعنی: توطئه )ره(برائت از نظر امامایرانی در بین سایر کشورهای اسالمی داد. 

ویژه آمریکای چپاولگر و متجاوز و اسرائیل جنایتکار را به گوش جهانیان رساندن و از جهانیان 

فهمند که نباید سر بر آستان دالن هم میاز مشرکین است که ساده در پناه برائت؛ استمداد جستن

 ما با اعالم برائت از مشرکین تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان. های استکباری نهادقدرت

دقیقاً زمانی به پیروزی رسید که نه تنها  اسالمی انقالب(. 1378)پایگاه اطالع رسانی حوزه، داریم

یأس و ناامیدی  متوالی دچارهای نیروهای مردمی فلسطین پس از شکستهای عربی بلکه دولت

این ت مشروعیپذیرش ای جز چاره و ناپذیر استکردند که اسرائیل شکستو احساس می شده

در روح امید را  اسالمیدیوید امضا شد. اما انقالب اینجا بود که پیمان صلح کمپندارند. رژیم 

انتفاضه اول، دوم و و بستری شد جهت  ه با اسرائیل از نو احیاو مسیر مقابلمنطقه زنده کرد 
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تا در منطقه شمال آفریقا و  کردانقالب اسالمی فرصت پیدا (، و 1394بهمن21.)ستوده آرانی،سوم

مرهون انقالب اسالمی "اسالمیبیداری"گران. به باور تحلیلغرب آسیا نفوذ معنوی پیدا کند

هایی که در روشنگری افکار عمومی مسلمانان ( و یکی از عرصه1394آبان25است.)امیرعبدالهیان، 

نقش اساسی داشت، بهره گیری از مناسک حج بود. افزایش قدرت و نفوذ معنوی انقالب اسالمی 

های ها در مناسک حج و سقوط پی در پی حکومتدر بین مسلمانان و همراهی آنها با ایرانی

رب آسیا، حکام مرتجع عرب را به چارچویی دیکتاتوری وابسته از شمال آفریقا تا غ

درچنین وضعیتی با اتحاد سه مثلث صهیونیست مسیحی، یهودی و اسالم آمریکایی  انداخت.

 ریزی جهت مقابله با اندیشه اسالم انقالبی آغاز گردید.برنامه

و  ها از همان سالهای ابتدایی مراسم برائت از مشرکین با برگزاری آن به شدّت مخالفسعودی

برگزاری مراسم برائت از  قرائت دعای کمیل و سعودسال به سال آن را محدود کردند. آل

مشرکین و شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی و درخواست حجاج ایرانی از مسلمانان 

دانسته و مقدمات سرکوب آن را آمیز برای اتحاد و همبستگی را تحریک

ایرانی را  275تن از حجاج و از جمله 402میالدی1987در گام اوّل در (.ir598www.)مهیاکردند.

ها از ماهها قبل با اجیرکردن مزدوران وابسته در مکه شهید کردند. این کشتارکه بنا به اعالم رسانه

ل آلمانیِ صهیونیست به نام ریزی شده بود، توسط یک ژنرابرنامه "موساد"و "سیا"به سازمان

ماه پس از کشته شدن زائران، 8(. 21/11/1986فرماندهی و هدایت شد)دی ولت، "1اولریخ وگنر"

: 1384جانبه به قطع مناسبات خود با ایران اقدام کردند)حافظ نیا،رومینا،ها به طور یکسعودی

و اوج آن به فاجعه منا وکشتار  های بعد هم با شدّت کمتری تداوم پیدا کرداین روند در سال (.72

منجر شد. هنوزچهار ماه از سپری شدن  ش1394جمرات سالبی رحمانه حجاج در مراسم رمی

دی ماه این سال عربستان به بهانه حمله به سفارتش، روابط خود با  بحران منا نگذشته بود که در

رار داد تا روابط سیاسی تهران را قطع کرد و برخی از کشورهای هم پیمان خود را تحت فشار ق

آمیز و آوردن بندهایی نامه تبعیضخود را با تهران قطع نمایند و پس از مدتی نیز با طراحی تفاهم

 ذلت بار عمالً از حضور حجاج ایرانی در مناسک حج ممانعت بعمل آورند.

 . ایجاد شکاف ژئوپلیتیکی در جهان اسالم2-3

                                                                                                                                             
1 - uiresh wegener 

http://www.598.ir/
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احمر،  بزرگی است که دریاهای سیاه، مدیترانه،مرکز جهان اسالم در حقیقت شبه جزیره  

ن امذهبی در جه -عمان و خلیج فارس آن را احاطه کرده است. از آنجا که تحوالت بزرگ سیاسی

رو ین. از ااستای شدهها به این منطقه توجه ویژهاسالم از این منطقه آغاز شد از سوی قدرت

-نطقهمهای شهتواند به حل و فصل مناقزیادی میگیرد تا حد تحوالتی که در این حوزه انجام می

هوری ( و جم156: 1382ای، که تأثیر شگرفی بر وحدت جهان اسالم دارد، کمک کند.)عزتی، 

راهبرد  قق اینهای مادی و معنوی نقش اساسی در تحتواند با توجه به توانمندیاسالمی ایران می

 (169: 1394ایفا نماید.)قوی و امیرلو،

بر  م سلطهجهانی با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه، راهبردهایی را جهت تداوهای قدرت

ایر سش از اند. سیاستهای استعماری انگلستان و بعد از آن آمریکا بیاین منطقه طراحی کرده

هه ه در داست. با خروج انگلستان از منطقها بر این منطقه ژئوپلیتیکی اثرگذار بودهقدرت

کترین دساس جایگزین آن شد. آمریکا بخاطر درگیر بودن در جنگ ویتنام، برا میالدی، آمریکا70

ه ز آنجا کامّا نیکسون، تصمیم گرفت مسئولیت اولیه حفظ امنیت خلیج فارس را به ایران بسپارد، ا

 ادی وای مسائل اقتصکشورهای عرب منطقه نسبت به ایران حساسیت داشتند و به لحاظ پاره

ون ه ستکنیز در این طرح امنیتی مشارکت داده شد و نظریه دو ستونی،  جغرافیایی، عربستان

 ار گرفت.ه قرنظامی آن ایران و ستون اقتصادی آن عربستان بود مبنای تأمین ثبات و امنیت منطق

غرب  نافعمامّا پیروزی انقالب اسالمی این وضع را دگرگون کرد و ایران، که برای حفاظت از 

مدن آبا روی کار  ومندترین دشمن آمریکا در منطقه تبدیل گردید.تقویت شده بود، به نیر

-زه نمیا اجاکرد که آمریکوی مصمم  به مبارزه با انقالب اسالمی بود و تأکید می"ریگان"دولت

 (78،96: 1385دهد عربستان سعودی نیز تبدیل به ایران دیگری شود.)اطاعت،

ر صورت همگرایی کشورهای مسلمان منطقه آمریکائیها که خطر از دست دادن منافع خود را د

کردند، با اتخاذ راهبردهایی بستر ایجاد چالش در روابط بین ایران و کشورهای منطقه را حس می

ایران در جهان اسالم نفوذ چندانی نداشت و نقش رهبری عربستان  پهلویدر دوران مهیا کردند. 

مواضع ایران در  ،در دوران بعد از انقالب در میان کشورهای اسالمی را پذیرفته بود ولی بالعکس

( و همین مسأله 3: 1392.)قربانی و سنگدوینی،برابر این قبیل موضوعات به طور کلی تغییر یافت

گر کشورهای اسالمی را بایکدیگر درگیر کرده، تاهم به قدرت آنها های سلطهبستری شد تا قدرت

مصرف تجهیزات نظامی برای آنها فراهم محتاج باشند و هم تضعیف شوند و از طرفی بازار 
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(، بحران منا هم بستری مناسب جهت دامن زدن به واگرایی درجهان 15: 1389شود.)داودی، 

داند که های غربی عنوان کرد: ایران به خوبی میها فراهم کرد. یکی از رسانهاسالم برای غربی

دو مکان مقدس مسلمانان در  مشروعیت خاندان سعودی در عربستان برمبنای حضانت مناسب از

مکه و مدینه می باشد؛ به همین جهت، بی اعتبار شدن مقامات سعودی در کنترل حج، موجب 

ای دیگر رسانه(Riedel, 2015:1) کاهش مشروعیت و مقبولت آنان در جهان اسالم خواهد شد.

فاجعه را ناشی از نوشت:رئیس جمهوری ایران نیز در نطق ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل این 

جوکو "(skynews.com).عدم شایستگی مقامات سعودی در مدیریت مناسک حج دانست .

، رئیس جمهور اندونزی نیز خواهان بهبود در مدیریت مراسم حج "ویدودو

نتایج حاصله از بحران منا روابط سیاسی ایران و عربستان را بیش از  ).,3:2015Weaver(شد

 گذشته تیره کرد.

ران و های مذهبی، تعارضات شدید بین ایرغم تفاوتانکار اینکه علی ت غیرقابلواقعی 

 ه ویژهبهای بزرگ های اعمال شده قدرتای ناشی از سیاستعربستان را می بایست تا اندازه

دم زیرا مر بود آمریکا، انگلیس در منطقه دانست. آمریکا از نفوذ ایران در کشورهای منطقه نگران

دهد نشان می شواهد( 73: 1384پذیرش انقالب اسالمی را داشتند. )حافظ نیا،رومینا،منطقه زمینه 

 زیگربا یک عنوان های اخیر در کشورهای عربی کوشید تا بهسعود پس از وقوع خیزشکه آل

 مختلف از ارهایابز از استفاده و"تهاجمی کارانهمحافظه"سیاست به کار بردن با کارمحافظه

ر نتیجه د (80: 1393خود جلوگیری کند.)مدنی و هواسی، سرزمین داخل به انقالب امواج سرایت

ای هالیتهای گوناگون بود و فعروابط ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دچار فراز و نشیب

ر منطقه دران دیپلماتیک رسمی و دولتی تاکنون نتوانسته به تحقق اهداف و منافع ملی پایدار ای

  ها افزوده شد.( و روز به روز بر شکاف10: 1394)جوادی ارجمند، کمک شایانی کند.

 . شکست سیاست های منطقه ای آل سعود3-3

اعراب و اسرائیل و توجه به نفت به عنوان یک سالح سیاسی به ویژه  میالدی 1973بعد از جنگ 

پس از افزایش تصاعدی بهای نفت، عربستان به عنوان صادرکننده نفت جهان مورد توجه آمریکا 

قرار گرفت. با امضای قرارداد کمپ دیوید توسط مصر، زمینه برای رهبری عربستان در جهان 

-می در ایران نیز شرایط را به نفع عربستان دگرگون کرد.)گلیعرب فراهم شد. وقوع انقالب اسال

، اسالم به عنوان بزرگترین دین توحیدی در حال 20( با این حال در اواخر قرن661: 1373زواره، 
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اسالم به خاطر نوگرایی و سلطه غرب و ضعف رهبرانشان احساس حقارت گسترش بود و جهان

صدام، کویت را اشغال کرد  میالدی1990ادف با این ایام در(، مص225: 1392کردند.)مورودُفارژ،می

و عربستان را مورد تهدید قرار داد. با شکست صدام توسط ائتالف غربی، عربستان نفس راحتی 

ای این کشور با تحوالت عظیم درگیر بود. کشید. اما این پایان کار نبود چرا که مناطق حاشیه

ه و عراق و جنگ این کشور با یمن، درکنار تحوالت ها در سوریحمایت عربستان از تکفیری

ای باروت ای رقم زد که به عقیده کارشناسان، عربستان همچون بشکهبحرین، وضعیت را به گونه

 آماده انفجار است. 

 برای کشوری همچون عربستان که ادعای رهبری اعراب را داشته و اقتصادی متکی به

رار تر ازآن نیست که یک بار دیگر تجربۀ عراق تکناکدرآمدهای نفتی دارد، هیچ چیزی وحشت

 د.هایی در همسایگی آن روی کارآیند که اکثریت آنها را شیعیان تشکیل دهنشده و دولت

های تانهای امنیتی بسیار مهمی نظیر افزایش نارضایتی اسداخلی با چالش در ابعاددیگر، ازسوی

های سنی های اعتراضی گروههای عملکرد جنبشهنشین شرقی، تحول ماهیت، اهداف و شیوشیعه

 دنبال مداخلۀتحت تأثیر جنبش اعتراضی در دیگر کشورهای عربی، افول مشروعیت سیاسی به

ثباتی الگوی مصرف انرژی، ناامنی بخش تولید و صادرات بی ،و یمن سوریه، نظامی در بحرین

 و فتپذیری نسبت به اجمعیت، آسیبنفت، باال بودن سن طبقۀ حاکمه، پایین بودن میانگین سن 

 (14/8/1392)ابرار معاصر ، .روستخیزهای بازار انرژی و ناهمگنی اقتصاد داخلی روبه

 . جنگ قدرت 4-3

تکیه بر اریکه قدرت همواره یکی از موضوعات اصلی است که اذهان شاهزادگان سعودی را 

است که توجه کارشناسان داخلی  های موجود در عربستانبه خود مشغول کرده و یکی از چالش

ها قبل از مرگ ملک عبداهلل یکی از موضوعات و خارجی را نیز به خود معطوف کرده است. مدت

سادات معتقد -کارشناس مرکز بگین"1تیتلبائوم"مهم این کشور، مسأله جانشینی وی بود.

شاهزاده  وبه ولیعهدی  میالدی 2012اش را در ژوئن شاهزاده سلمان، برادرناتنی، عبداهللملک»بود:

های خود را ملک عبداهلل برگ. به باور وی؛ را به معاونت ولیعهد برگزید "مقرن بن عبدالعزیز"

سالگی، دچار بیماری است. شاهزاده مقرن،  78خوب بازی کرده است. شاهزاده سلمان، در سن 

                                                                                                                                             
1 -Teitelbaum 
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باشگاه خبرنگاران «)د.کن تر حکومتتر است و قادر خواهد بود مدت طوالنیجانشین وی، جوان

 (1393دی16جوان، 

تی سلطن ای در خاندانبا مرگ ملک عبداهلل و روی کار آمدن ملک سلمان تغییرات گسترده 

 جدید دشاهپا ها از آن تعبیر به زلزله سیاسی در ریاض و کودتا نمودند.بوجود آمد که رسانه

ن محمد ب"لیعهد جدید انتخاب کرد. را به عنوان و "نایفمحمدبن"ولیعهد سابق را برکنار و 

صدی ز تارا "سعود الفیصل"د. همچنینوزیردفاع انتخاب ش و هم به عنوان نائب ولیعهد "سلمان

زی برای مینه سااین اقدام پادشاه ز. کرد جایگزینرا  "عادل الجبیر"وزارت امور خارجه برکنار و 

ان با زم( هم1394اردیبهشت9ر، .)شبکه خبمحمد بن سلمان انجام گرفت شبه قدرت رسیدن پسر

 ناریبرک هدف از آنها رسانهکه به باور برخی از  این تغییرات بحران منا بوقوع پیوست

  .است(مسئول برگزاری مراسم حجولیعهد)

از  تعدادیولی ، های سعودی تصریح دارند که این حادثه نتیجه ازدحام جمعیت بودهرسانه

های منطقه با در کنار هم قراردادن حادثه اخیر و ماجرای سقوط جرثقیل و آتش گرفتن رسانه

های پشت این حوادث خونین در کمتر از دو هفته اتفاقی نیست و دست معتقدندهتلی در مکه 

حوادث اختالفات  علت اینکه  براین باورندپرده، عامل این حادثه بوده است. بسیاری از ناظران 

مسئوالن حج امسال را در شرایط  دگان در خانواده سلطنتی است تاامیان شاهز رونی و رقابتد

تحلیلگر مسائل کشورهای خلیج فارس  1درهمین ارتباط تئودورکاراسیک .دشواری قراردهند

معتقداست: ممکن است شاهد تغییرات سیاسی در دولت عربستان باشیم چرا که حادثه منا با 

تواند منجر به تغییرات زمان شده و این دوحادثه میهم)ص(یل در مسجد پیامبرحادثه سقوط جرثق

با این تحوالت کسی که  Alexander, 2015:1)&.(Care سیاسی در خاندان سعودی شود.

ازاین رو، بسیاری  است."سلمانمحمدبن"بهره اصلی را از این واقعه می برد جانشین ولیعهد یعنی

دانند که حجاج در منا، قربانی جنگ قدرت شاهزادگان ی میرا بسیار جدّاز تحلیلگران، این گمانه 

شود که این تحلیل زمانی به واقعیت نزدیک تر می(. 05/07/1394)نصرتی، اند.سعودی شده

وزیر کشور و ولیعهد عربستان یعنی محمد بن نایف است که به  ،دریابیم مسئول برگزاری حج

از زمان روی است که به سلطنت، ی رسیدن محمد بن سلمان تنها مانع براو  نوعی رقیب اصلی

 شنیده شده است. ویاحتمال توطئه علیه   خبرهای زیادی در موردکار آمدن پادشاه جدید 

                                                                                                                                             
1- Theodore Karasik 
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 . همکاری آل سعود با سازمان های جاسوسی  5-3

تحوالت منطقه خاورمیانه سبب شده ترکیب جدیدی از رقابت ها و همگرایی های استراتژیک 

برخی از  ش1394در نیمه خرداد "بلومبرگ"بازیگران سیاسی شکل بگیرد. براساس اعالم میان

های اسرائیلی و عربستانی حول محور ترس از اقدامات ایران، در مقر شورای روابط خارجی مقام

انور "ماه گذشته17آمریکا در واشنگتن با هم دیدار کردند. نیویورک تایمز هم اعالم کرد طی 

بار پیرامون  5سفیر سابق اسرائیل بیش از "دورگولد"رلشکر سابق ارتش عربستان وس"ماجد عشقی

هرگز با یکدیگر که عربستان و اسرائیل اند. های بیشتر علیه ایران با یکدیگر دیدارکردههماهنگی

. روابط دیپلماتیک نداشته و دولت عربستان هرگز وجود دولت یهود را به رسمیت نشناخته است

اند که عمدتا در مورد ایران های اخیر اطالعاتی را با یکدیگر رد و بدل کردهطی سالاما هر دو 

های جاسوسی سعود با اسرائیل و سازمانهمکاری آل (.www.donya-e-eqtesad.com)تاس

داخلی و استحکام برای تأمین امنیتگردد بلکه این رژیم غرب تنها به مسائل برون مرزی بر نمی

نظام دیکتاتوری همواره از آنها کمک و مشاوره دریافت کرده و مبادالت اطالعاتی بین آنها رد و 

نظام وهابی عربستان با چندی قبل اعالم کرد:  "المنارروزنامه"شود. در تأئید این نظر بدل می

برای تحقق "تله"هر سال به عنوان، سم حجهماهنگی سازمانهای امنیتی آمریکا و اسرائیل از مو

رسد. به استناد این می های قبلبه دهه همکاری سابقه این کند واهداف اطالعاتی استفاده می

-موساد قرار می سازمان اطالعات عربستان هر سال اسامی حجاج ایرانی را در اختیارگزارش 

حجاج ایرانی در مکه هفته  یک هفته پس از کشتار ش1366(. در سال 1394مهر9د)نسیم ده

فرانسه اعالم کرد فرماندهی عملیات کشتار حجاج ایرانی در مکه توسط "اونمان دو ژودی"نامه

صورت گرفته است. وی ارتباط نزدیکی با اسرائیل دارد و در  "اولریخ وگنر"ژنرال آلمانی به نام

رده بود.)مشرق آموزشگاههای مخصوص هوابرد اسرائیل دوره های ضد تروریستی را طی ک

یک کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر  ش1388( در مراسم حج سال1394مهر3نیوز،

های ترور و روبایش سازمان در مدینه منوره ربوده شد. وی در یک عملیات مشترک بین تیم

یکا اطالعاتی آمریکا و استخبارات عربستان در مدینه منوره ربوده و پس از تزریق بیهوشی به آمر

 (1389خرداد 18شود.)فارس نیوز،انتقال داده می

را  در فاجعه منا، "تازدحام و فشار ساختگی جمعی"هدف از ایجاد االوسطشرقروزنامه 

 کنددانسته و عنوان میعلیه ایران  هاسعود و صهیونیستسرپوش گذاری بر روی عملیات امنیتی آل

http://www.donya-e-eqtesad.com/
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این فاجعه یک عملیات د. داده بو عربستان قراردر اختیار مهم را آمریکا اسامی شخصیتهای 

)خبرگزاری آریا، طراحی شده در چارچوب طرحی ترسیم شده از طرف سازمانهای اطالعاتی بود

-ریزی قبلی این حادثه را تقویت می(. آنچه که تعمدی بودن فاجعه منا و برنامه1394مهر 8

ه، مسدود کردن مسیر تردد هدایت حجاج توسط پلیس سعودی به سمت محل وقوع حادث»کند

گیری از ماموران بی تجربه، ممانعت های محل وقوع حادثه، بهرهحجاج با خودرو، عدم ارائه فیلم

( 1394مهر21قاضی عسگر،«)از حضور گروههای امدادی ایران و مفقود شدن برخی از نخبگان

  است.

 تجزیه و تحلیل -4

رویج های عبادی و فردی حج را تههای استکباری همواره جنبها با حمایت قدرتسعودی

 یاریکرده و در صدد تهی کردن کارکرد عظیم سیاسی حج هستند. روح اساسی حج و مضمون بس

 های سیاسی و اجتماعیبهجن، های اخالقی و معنویظرفیتاز اعمال و مناسک آن سرشار از 

اده ستفام، لزوم وحدت مسلمانان و خودداری از تفرقه افکنی، بیان مشکالت جهان اسال همچون

 ری وهای استکبانفی قدرت از حج برای تقویت همدلی در جهان اسالم، برائت از مشرکان و

ر بوده و ب الیی برخوردارن است که در راهبردهای ژئوپلیتیکی از اهمیت باهای دشمناافشای توطئه

کرد کار تأکید برآنها تأکید می شود. درست به همین دلیل است که با احیای حج ابراهیمی و 

ا در هربیغاز بدو پیروزی انقالب اسالمی، آل سعود با حمایت  )ره(سیاسی آن توسط امام خمینی

 صدد انحراف و مقابله با آن برآمدند.

های ملی و بین المللی همواره مورد توجه قدرت یکی از ارکان ژئوپلیتیک است که در عرصه

گیری ی قدرت با بهرهی خارج کردن رقیبان از صحنهبازیگران است. اقتضای نظام های دیکتاتور

های از هر اهرمی است و نظام سیاسی حاکم در عربستان از این قاعده مستثنی نیست و مصداق

سوزی ساختمان وزارت کشور دو سال قبل در آتشتوان ارائه کرد. از جمله اینکه متعددی می

احمد بن با دستور ملک عبداهلل، شد، ها نفر عربستان که منجر به کشته و زخمی شدن ده

بعدها تحوالت داخلی عربستان به سمت و سویی رفت که نشان  شد.عبدالعزیز، از قدرت برکنار 

در . ای برای کنار زدن احمد بن عبدالعزیز از قدرت بوده استتوطئه ،داد ماجرای آتش سوزی

این فاجعه گویای  گرفت.یقدرت طلبان سعودی را نیز پ"جنایت"رد پایهم باید  فاجعه منا
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به منظور حذف رقبا و تکیه  ور شدن اختالفات درونی شاهزادگان قدرت طلب سعودیشعله

 .است برتخت سلطنت

واقعیت غیر قابل انکار امن بودن عربستان برای سازمانهای جاسوسی غرب از 

ی اخیر هار دههو همکاری گسترده آنها با دستگاههای امنیتی سعودی است. د"سیا"،"موساد"قبیل

قابل تهای نخبه جهان اسالم که در از فضای معنوی حج در جهت ربایش و حذف فیزیکی چهره

 ا، مفقودعه مناست. در فاجالملل هستند نهایت استفاده بعمل آمدهبا نظام سلطه و صهیونیزم بین

قای آی که اههای سیاسی، نظامی و نخبگان ایرانی محرز و آشکار بود. توطئشدن برخی از چهره

های مختلف همکاری بین حکومت سعودی و رژیم صهیونیستی در حوزهوالیتی با این بیان که 

و  قوقیحمعاون بر آن صحه گذاشته است. عالوه بر این  چیزی نیست که بتوان آن را مخفی کرد

 لبنانر ان دامور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم درباره سرنوشت نامعلوم سفیر سابق ایر

ریزی برای وده و یک برنامهای در کار بآید توطئهبه نظر میگفته بود:  در ابتدای وقوع فاجعه منا

 .ی وجود دارداحتمال به طور جدّ آبادی انجام شده و اینامثال آقای رکن

حمله  های راهبردی، عرصه را بر آل سعود تنگ ودهد شکستبررسی اوضاع منطقه نشان می

-به آل ابستهونیز آنها را در باتالق عمیقی گرفتارکرده، وضعیت گروههای تکفیری نظامی به یمن 

انجام ه سربسعود در سوریه و عراق که براساس سناریوهای پیش بینی شده قرار بود طی چند ماه 

ها از بیشتر مناطق فتح شده به یک جنگ برسد با شکست سنگین و عقب نشینی تکفیری

یطی کند. در چنین شراین هم روزهای پر التهابی را سپری میفرسایشی تبدیل شده و بحر

اج ای حجهای شدید بری سیاسی با ایران، ایجاد محدودیتو متعاقب آن قطع رابطه"منا"فاجعه

ی سعود ایهای منطقهایرانی و نهایتاً ممانعت از انجام فریضه حج، مرهمی بر شکست سیاست

 هاست.

تأکید بر تهدید ، های دیپلماتیک واشنگتن در منطقهلیتترین محور فعااصلیدر حال حاضر 

ای ترین تصور در سیاست خارجی خاورمیانهایترین تلقی و ریشهآفرینی ایران است. اصلی

ای ایران و عربستان به طور اصولی در رقابت بایکدیگر قرار که دو قدرت منطقه این استآمریکا 

تالش در سالهای اخیر  باشد.های توافق از ظرفیتهای تعارض بیش و بین آنها ظرفیت گرفته

است. تهدید اسرائیل در جهان عرب و جایگزین کردن آن با ایران  جلوه دادن تهدید عمده آمریکا

با توجه به افزایش روابط رژیم صهیونیستی با آل سعود طی یکسال گذشته و علنی شدن این 
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بع آن معرفی حزب اهلل لبنان به عنوان یک ارتباطات و حمایت صهیونیستها از حکام سعودی و ت

توان تحلیل کرد این تالش گروه تروریستی از سوی سعودی ها که صهیونیستها را مسرور کرد، می

ها، شکاف ژئوپلیتیکی بین امریکا تا حدود زیادی با موفقیت قرین شد. در نتیجه این اقدام سعودی

ط دو کشور، همگرایی کشورهای مسلمان منطقه تر شد و اثرات آن عالوه بر روابدو کشور عمیق

 ای از ابهام قرارداد که بدون تردید تأمین کننده منافع غرب و صهیونیستها است.را در هاله

 نتیجه گیری -5

ستی ها و رژیم صهیونیسعود با غربیمنیتی آلا -برگزاری جلسات متعدد کارشناسان سیاسی

ق و ای عربستان در یمن، سوریه، عرامنطقههای طی یکسال گذشته، در کنار شکست سیاست

المی و ها نسبت به جمهوری اسهای کالن، مواضع خصمانه سعودیرغم صرف هزینهبحرین، علی

داد ان میهای ژئوپلیتیکی است که نشتحریک آمریکا به حمله نظامی به ایران از جمله مولفه

بیت  ج که با سقوط جرثقیل درمتفاوت از سالهای قبل است. حوادث ح ش 1394مراسم حج سال

با  ردیدگاهلل الحرام و آتش گرفتن هتل آغاز و منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از حجاج 

جه به ا توبطراحی بحران منا و کشته و زخمی شدن هزاران نفر به اوج خود رسید. بزرگی حادثه 

مده از دست آبود. نتایج ب هاحضور انبوه حجاج و محدودیت فیزیکی، فراتر از تصور و پیش بینی

 دهد:تحلیل ژئوپلیتیکی بحران منا نشان می

اتحاد امت اسالمی یکی از راهبردهای جمهوری اسالمی جهت بیداری مسلمانان و مقابله با  .1

تواند بستر الزم جهت بیداری های باال میهای جهانی است و مناسک حج با قابلیتقدرت

سازی و سازد. برعکس نظام سلطه و حاکمان مرتجع با فرقهمسلمانان و همگرایی آنها را محقق 

-اند و متأثر از سیاستزدن به اختالفات مذهبی تمام تالش خود را جهت تفرقه به کار گرفتهدامن

است. مسئوالن های آنها آمار باالترین نرخ درگیرهای نظامی در کشورهای اسالمی به ثبت رسیده

و عربستان دو کشور مهم در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس و  کشور با درک این موضوع که ایران

توانند بیشترین نقش را در وحدت جهان اسالم داشته باشند، تمایل به جهان اسالم هستند و می

زدایی و نزدیک کردن دیدگاههای دو کشور دارند. بی شک نتایج حاصله از همگرایی دو تنش

المللی با چالش مواجه کرده ای و بینرا در مقیاس منطقهها و رژیم صهیونیستی کشور منافع غربی

سعود که بدون تردید با توسط آل "منا"و خوشایند آنان نیست. طراحی و اجرایی کردن بحران

هماهنگی کارشناسان و مستشاران غربی و رژیم صهیونیستی عملیاتی شده، شکاف عمیقی بین دو 
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تفکر وحدت و همگرایی در منطقه و جهان اسالم سایه  کشور ایجاد کرده که اثرات آن تا مدتها بر

 خواهد افکند.

های جنگ قدرت بین شاهزادگان سعودی و تالش جهت حذف یکدیگر، یکی از چالش .2

ادگان شاهز ای است که نظام پادشاهی سعودی از آن رنج می برد. در طی سالهای گذشته اینکهنه

راهم فد را ی کنار زدن برخی از همتایان خونهجهت تکیه بر تخت سلطنت با طراحی حوادثی، زمی

ز فعت را او من اند. در نتیجه چنین فضایی، کشورهای بیگانه و از جمله آمریکا بیشترین سودکرده

 "لمانسملک "جنگ قدرت شاهزادگان سعودی برده و می برند. با توجه به مستندات ارائه شده 

 کند بن سلمان را بر تخت پادشاهی فراهمدر صدد است بستر الزم جهت جانشینی پسرش محمد

 هنظر به اینک شرایط برای فرزند پادشاه فعلی عربستان، مهیا نیست. "نایف"با توجه به ولیعهدی 

واند تمی "منا"مسئولیت برگزاری مراسم حج، بعهده وزیر کشور)ولیعهد فعلی(است. وقوع حادثه 

 مستمسک خوبی جهت ناکارآمدی ولیعهد باشد.

مر اطالعاتی آل سعود با رژیم صهیونیستی و سازمان های جاسوسی غرب یک اهمکاری  .3

ر این عود دها از تشکیل یک سازمان ویژه  زیر نظر سازمان اطالعاتی آل سبدیهی است و رسانه

تی و دهند که هدفش ارسال اسامی حجاج به سازمانهای امنیتی رژیم صهیونیسکشور خبر می

قدام یب اصورت لزوم نسبت به ربودن و یا ترور افراد تحت تعق آمریکاست و این سازمانها در

قامات مد بین های متعددهد چندین ماه قبل از وقوع حادثه منا، مالقاتکنند. شواهد نشان میمی

مکاری با ه سعودسعود در واشنگتن انجام گرفته است. آلسیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی و آل

تفاده ی اسبرای اهداف اطالعات"تله"ر ساله از موسم حج به عنوانرژیم صهیونیستی و آمریکا ه

ر رخی دنمایند. با توجه به حضور برخی کارشناسان ایرانی در مراسم حج و مفقود شدن بمی

ی برخی عاتابتدای فاجعه، سناریوی ربودن آنها توسط سازمانهای جاسوسی با توجه به ارزش اطال

ری گهدایران در لبنان، بسیار محتمل است. ضمن اینکه ناز کارشناسان از جمله سفیراسبق ا

سبب  نامناسب جانباختگان که بنا به اظهارات مسئولین وزرات بهداشت و درمان کشورمان،

 هیتواند فرضمی متالشی شدن ابدان آنها گردیده تا جایی که انتقال آنها را با مشکل مواجه کرده،

ی گهدارنطالعاتی، و از بین بردن آثار شکنجه با ی آنها جهت تخلیه اربودن حجاج و شکنجه

 نامناسب را توجیه کرد.
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 وسالمی ااسالم و عرب را دارند در پی وقوع بیداری حکام سعودی که داعیه رهبری جهان .4

به  ضعیتوتحوالت ایجاد شده در منطقه، پایگاههای خود را یکی پس از دیگری از دست داده و 

کمان اند. حاهای راهبردی مواجهی مرزهای سیاسی با چالشای شده که در چهارگوشهگونه

می ای خود را ناشی از قدرت معنوی جمهوری اسالسعودی شکست برخی از سیاستهای منطقه

از  ثیریدر مناسک حج دانسته و به همین دلیل با طراحی فاجعه منا و کشتار حجاج که بخش ک

 ند.برای نظام اسالمی پرهزینه نمای آنها ایرانی هستند در تالشند چنین اقداماتی را

 
 منابع و ماخذ -6

 ( ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران، نشر انتخاب، تهران.1385اطاعت، جواد) .1
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 شهدم(اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،انتشارات آستان قدس رضوی،چاپ چهارم، 1393حافظ نیا، محمدرضا) .4

طالعه ی (عالیق ژئوپلیتیک و راهبرد ملی م1388و سیدمحمودرضا شمس دولت آبادی)حافظ نیا، محمدرضا  .5

 .36،شماره1388موردی ایران نسبت به آسیای مرکزی، مطالعات دفاعی استراتژیک، بهار و تابستان

وپلیتیکی (تبیین الگوی فضایی و نقشه قلمروهای ژئ1391نیا،محمدرضا،  زهرااحمدی پور و چمران بویه)حافظ .6
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 ملی امنیت بر آناهداف غربی ها از بی ثباتی سیاسی عراق و اثرات 

ایران اسالمی جمهوری  

 
 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، 1ابراهیم پورهادی

 کارشناس ارشد روابط بین المللمهدی شافعی، 

 

 چکیده

شند با ر تالدخود  غربی ها به منظور کنترل برتحوالت غرب آسیا)خاورمیانه( و تأمین منافع راهبردی

غرب آسیا، طقهمن ی ژئوپلیتیکی دیکته نمایند. درتحقق طرح های مورد نظر، سلطه خود را بر این منطقه

باتی های ژئوپلیتیکی، بستر مناسب جهت بی ثعراق کشوری منحصر به فرد است که بواسطه ویژگی

رت به قد زمان سقوط حزب بعث واز  سیاسی و تسری آن به کشورهای همسایه از جمله ایران را دارد.

ر آنها د پیمانان منطقه ایهای غربی و همرسیدن شیعیان در عراق طی یک فرآیند دمکراتیک، قدرت

های خود اهبردصددند با بهره گیری از گروههای تروریستی، ضمن ایجاد بی ثباتی سیاسی و دیکته کردن ر

 ر به روشپژوهش حاض ایران را تهدید نمایند.ای جمهوری اسالمیامنیت ملَی و منطقه کشور،براین 

رای بهای غربی های مورد عالقه قدرتحلیلی درصدد پاسخگویی به این سئوال است که مولفهت -توصیفی

ها تهز یافانتایج حاصله بی ثباتی سیاسی عراق و تهدید امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران کدام است؟ 

بزرگ  تیکی بین کشورهای محور مقاومت، ایجاد کردستانکاف ژئوپلیکه ایجاد شاین واقعیت است  گویای

ر بصهیونیستی بر منطقه، سلطه تجزیه کشورهای منطقه،  تأمین امنیت و افزایش برتری ژئوپلیتیکی رژیم با

ر به منظو ی غربیی اولیّه ایجاد خاورمیانه بزرگ از جمله اهداف قدرت هامنابع انرژی و در نهایت هسته

 اتی سیاسی عراق است.بی ثب

 

 غربی،بی ثباتی سیاسی، امنیت ملَی، عراق، ایران. هایقدرت کلیدی:واژگان

 

 مقدمه -1

                                                                                                                                             
1. Email: purhadi14@gmail.com 
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منیت تحوالت سیاسی آن بر اکه  است غرب آسیایکی از کشورهای بسیار مهم منطقه  عراق

دوده مح د.ای اثرات راهبردی دارملی همسایگان بخصوص ایران و بر منافع قدرت های فرامنطقه

یی عراق کنونی حاصل تعریف مرزهای آن از سوی انگلیس و به صورت سیاسی و نه جغرافیا

ده و آور است که به همین دلیل، معضالت جغرافیایی و سیاسی بسیاری برای این کشور به وجود

ای در طائفه-ایذهبی و قبیلهم-گیری بافت بسیار نامتجانس به لحاظ ترکیب قومیمنجر به شکل

یه سال در ژوئ عراقنفری  32.585.692از جمعیّت  (.190: 1389کشور شده است)پورسعید ، این

ها، آشوریان و دها و مابقی را ترکمندرصد را کر15-20ها،عرب درصد آن را75-80 میالدی 2014

ل سنت و مابقی را درصد را اه32-37عیان، درصد را شی60-65گیرند. از این ترکیبمی بر... در 

 (31/3/1395)موسسه آینده پژوهی جهان اسالم، دهند. های دینی و مذهبی تشکیل میسایر اقلیت

و  ، احزابو هم پیمانان آنها امیدوار بودند بعد از سقوط حزب بعثای های فرامنطقهقدرت

رلمانی ات پایک در فرآیند انتخابات، قدرت را به دست گیرند، اما هر دو انتخابهای الئشخصیت

لیَت قرار گراها و در اق، منجر به روی کارآمدن اسالم میالدی 2009و  میالدی 2004در سال های 

کا آمریتحدهمتگرفتن احزاب الئیک شد، این نتایج انتخاباتی با اهداف طرح خاورمیانه بزرگ ایاال

 (140: 1390ان.)امیرعبدالهیرفتپیمانانش در تعارض بوده و از عالئم ناکامی آن به شمار میو هم 

عم از مردم عراق ا درصد65حضوربا  هم تداوم یافت، بطوریکه میالدی 2014این روند در سال 

ند که ن(بودگراها)شیعیا، این اسالمهای رأیشیعه، اهل سنت و کردهای این کشور در پای صندوق

با تحریک  شرایطی در چنین سیاسی را بدست گرفتند که به مذاق غربی ها خوشایند نبود،  قدرت

مناطقی از ریزی از قبل تعیین شده ک برنامهداعشی، طی ی -های تروریستی بعثیغربی ها، گروه

ین د. اخاک عراق را به تصرف خود در آورده و داعیه تشکیل دولت مستقل عراق و شام نمودن

ا اق رر صدد است اهداف و مولفه های ژئوپلیتیکی غربی ها از بی ثباتی سیاسی عرپژوهش د

 تشریح و اثرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تبیین نماید. 

های سیاسی است که در ها و گروهژئوپلیتیک، دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ حکومت

های جغرافیایی هستند که به آنها قدرت و رصتها و فصدد کسب قدرت و تصرف ابزارها، اهرم

(. عواملی که در ژئوپلیتیک 201: 1391نیا و دیگران،دهد)حافظامکان چیرگی بر رقیب را می

تقسیم بندی می شوند. از بین عوامل ثابت "عوامل متغیر"و "عوامل ثابت"موثرند به دو دسته کلی

تقسیمات آن، وسعت سرزمین، وضع ژئوپلیتیک می توان به موقعیت جغرافیایی، فضا و 
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توپوگرافی و شکل کشور و  از بین عوامل متغیر ژئوپلیتیک می توان به جمعیت، منابع طبیعی و 

 (.78-105: 1382نهادهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد)عزتی،

توانند در ثبات یا بی ثباتی واحدهای سیاسی های جهانی با تحریک عوامل ژئوپلیتیک میقدرت

 قتصادی،اها به شدّت تحت تأثیر نیروهای دولت "اگنیو"حیاتی داشته باشند. به اعتقادنقش 

ای از این نیروها ت، مجموعهها، در حقیقگیرند. ابرقدرتفرهنگی و حتّی سیاسی فراملی قرار می

ور ر امدهستند. آنها با نیروی نظامی، دخالت سیاسی، استثمار اقتصادی یا صادرات فرهنگی 

و براساس نگرش  میالدی2003راق در سالعکنند. از زمان جنگ می های دیگردخالتدولتداخلی 

. این است ژئوپلیتیکی محافظه کاران آمریکایی عراق تنها یکی از مشکالت در خاورمیانه بزرگ

را  صنعیتاستدالل معتقد است کل منطقه دارای یک ساختار تصنعی است و می توان این ساختار 

لسطینی، ای فکا نظام بخشید و با کاهش تهدیدات ناشی از عراق، ایران، سرزمین هبا رهبری آمری

 ها تبدیلی آنسوریه و عربستان سعودی، منطقه را به محلی امن برای آمریکا و غرب و منافع تجار

گیری از عوامل با بهرهای های فرامنطقهقدرت، به بیان دیگر.(110-118: 1390)گاالهرودیگران،کرد

ثبیت یک تتیک در صددند به منظورحفظ منافع راهبردی، سلطه خود را بر مناطق استراتژژئوپلی

 (. 63: 1386نمایند)عزتی،

 روش تحقیق  -2

 تحلیلی است. گردآوری اطالعات –به لحاظ روش شناسی، تحقیق حاضر از نوع توصیفی

 ینترنتیاعتبر مکتابخانه ای و با بهره گیری از مقاالت مندرج در فصلنامه ها و سایت های  بصورت

امنیت  ات آن بردر  بی ثباتی سیاسی عراق و اثرای های فرامنطقهقدرتبه منظور پی بردن به نقش 

 ملی جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. 

 یافته ها  -3

. اهمیت این کشور به گردده خاورمیانه محسوب مییکی از کشورهای بسیار مهم منطق عراق

-ای از مجموعه امنیتی خاورمیانه به حساب میای است که آن را همچون ماکت کوچک شدهگونه

های سیاسی موجود آورند. دلیل این امر آن است که عراق میعادگاه غالب اقوام، مذاهب و گرایش

گرایان، سکوالرها، ها، اسالمها، شیعیان، سنیرسدر خاورمیانه اعم از اعراب، کردها، ترکها، فا

هاست. بنابراین، پیچیدگی منطق و الگوی دوستی گرایان و ناسیونالیستروها، رادیکالها، چپمیانه

مهمترین  (. درادامه194، 1389)پورسعید،و دشمنی در خاورمیانه، در خصوص عراق صادق است
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های قدرتجهت بی ثباتی سیاسی در عراق مورد استفاده  تواند عواملی که از منظر ژئوپلیتیکی می

ای قرار گرفته و امنیت ملی جمهوری اسالمی را تهدید نماید تبیین و هم پیمانان منطقهغربی 

 شود:می

 

 . بی ثباتی سیاسی عراق و اثرات آن بر موقعیت جغرافیایی منطقه1-3

باط طبیعی زمین و قدرت ملّی ارتموقعیت از عوامل قدرت جغرافیایی است که بین وضع 

)اطاعت، دهدکند و چگونگی قرار گرفتن یک کشور بر روی کره زمین را به ما نشان میبرقرار می

یی و المللی، اغلب به موقعیت جغرافیاحدود شرکت و فعالیت هر کشور در امور بین (.32: 1385

با  باتشضعیف و همچنین مناس ارتباط آن کشور با همسایگان خود اعم از کشورهای قدرتمند و

ی کشورها و سیاست خارج . به عبارت دیگر در مطالعه روابط بینداردهای بزرگ بستگی دولت

تیجه های جغرافیایی آنها بستگی دارد. ندولتها، پیش گرفتن یک راه و روش خاص، به موقعیت

 واهدبه همراه خعدم توجه به درک موقعیت جغرافیایی، گسترش وسیع مشکالت ژئوپلیتیک را 

 داشت.

رد. کمهمترین نمونه عدم درک موقعیت را باید در قلمرو جغرافیایی هالل خضیب جستجو 

ای جنوب غرب آسیا)خاورمیانه( و باتوجه به وحدت کامل جغرافیایی مجموعه شبه جزیره

تداد ام ای دهلیز هالل خضیب که از شرق مدیترانه تا خلیج فارس و دریای عمانموقعیت کوهپایه

 رقراأثیر حت ثتیافته است و کشورهای اردن، عراق، سوریه،لبنان، شبه جزیره عربستان و ایران را 

طراف ا( و همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که سرزمینهای واقع در 1دهد)نقشه شماره:می

داوم مور طاین کریدور عملیاتی، به دلیل وضعیت خاص ژئوپلیتیکی خود که طی دو هزار سال به 

اند. واضح است واقع شدن در چنین موقعیتی اند و همیشه گهواره ناامنی بودهدست به دست گشته

 ی زیادی  نخواهد داشت. زا و مشکل آفرین است و ناامن کردن آن هزینهناپایدار همواره چالش
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 موقعیت جغرافیایی کشورهای حوزه هالل خصیب 1-نقشه 

 (1389منبع) اطلس جامع گیتاشناسی،

ای که بین واقع در هالل خضیب بتوانند وحدتی بین خود ایجاد کنند به گونه یاگر کشورها

شرق مدیترانه و خلیج فارس و دریای عمان آزادی کامل وجود داشته باشد، ثبات، پایداری و 

ها بازخواهد گشت. وضعیت توپوگرافی این بخش از جهان به شکلی است امنیت به این سرزمین

گرایی در آنها بسیار ریشه دوانیده است و حکومتهای مرکزی مستقر در این نواحی ناحیه که افکار

تا زمانی که از وحدت جغرافیایی، به شکلی که مطرح شده بهره نگیرند، امکان برقراری ثبات و 

در پی تحوالتی که پس ازسقوط حزب بعث و روی  (79-80: 1382)عزتی،امنیت وجود ندارد

کارآمدن شیعیان در این منطقه رخ داد،  نفوذ قدرت نرم جمهوری اسالمی در منطقه افزایش 

ای و هم پیمانان منطقه ای آنها های فرامنطقهچشمگیری یافت تا جایی که موجبات نگرانی قدرت

سوریه، لبنان و عراقِ بعد از سقوطِ حزبِ ی این حوزه نظیر را فراهم کرده است.کشورهای عمده

ای از بعث با حاکمیتِ شیعیان با همراهی جمهوری اسالمی شرایطی را رقم زدند که بخش عمده



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

248 
 

 

کشورهای حوزه هالل خضیب به جهت وحدت ژئوپلیتیک به سمت همگرایی سیاسی گام 

آنها در منطقه نیست، به و کشورهای هم پیمان های غربی قدرتداشته و این در راستای منافع بر

 همین دلیل بشدّت در پی تقابل با آن برآمدند.

یه با سور نقطه آغازین کار در سوریه رقم خورد امّا در پی مقاومت همه جانبه نظام سیاسی

 وغربی  رغم چندسال جنگ، قدرت هایاسالمی، حزب اهلل لبنان و روسیه، علیحمایت جمهوری

ه بامنی را د ناتوانستند به خواسته خود برسند، در نتیجه تالش کردنهم پیمانان منطقه ای آنها ن

ر دراق عسایر کشورهای منطقه و از جمله عراق تعمیم دهند. در پی برگزاری انتخابات مجلس 

ها و کشورهای هم پیمان ها توسط شیعیان، غربیو کسب مجدد اکثریت کرسی 2014سال 

 وریستی رایین شده با تشدید اختالفات سیاسی، گروههای ترای از پیش تعای آنها با برنامهمنطقه

ان، خی نظامیت بربه منظور ساقط کردن نظام سیاسی عراق وارد میدان کردند. در ابتدای امر با خیان

ره های تروریستی درآمد. همانگونه که در نقشه شمابخش وسیعی از خاک عراق به تصرف گروه

ای نهتوسط داعش در مناطق مرزی سوریه و عراق به گومشاهده می شود مناطق اشغال شده  2

 بود که عمالً سبب ایجاد شکاف ژئوپلیتیکی بین کشورهای محور مقاومت می شد. 

انان پیم اشغال مناطق فوق توسط داعش در واقع گویای این مهم است که قدرتهای غربی و هم

های ه براساس مولفهمنطقه ای آنها در صددند این همگرایی سیاسی شکل نگیرد چرا ک

های ژئوپلیتیکی، تحقق چنین وحدتی منافع حیاتی کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی، کشور

کند. عکس این موضوع هم صادق است یعنی اگر مرتجع عرب و ترکیه را بشدّت تهدید می

 ن دور ایبرا  قدرتهای غربی بتوانند نظام سیاسی عراق و سوریه را ساقط نمایند و یا عُمال خود

 ت راکشور حاکم کنند، ضمن تأمین منافع راهبردی خود، وحدت سیاسی کشورهای حامی مقاوم

. در کرد با شکاف عمیق ژئوپلیتیک مواجه کرده و راهبردهای خود را بر منطقه دیکته خواهند

ده شاق، این کشور عمالً تجزیه داعشی در عر -صورت تثبیت موقعیت گروههای تروریستی بعثی

ی ش برانشین، حداقل دستاورده به موقعیت جغرافیایی کردستان عراق و مناطق سنیو با توج

 و ایجاد شکافقدرتهای غربی ممانعت و جلوگیری از وحدت کشورهای حامی جبهه مقاومت 

این  ستر الزم جهت تجزیهبمذهبی عراق  -با توجه به وضعیت قومیژئوپلیتیکی در بین آنهاست. 

ا ژئوپلیتیکی همواره وحدت سیاسی و یکپارچگی عراق واحد رکشور مهیا است. این ضعف 

 نماید.تهدید می
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 اشغال شده توسط داعش در بین کشورهای محور مقاومت موقعیت مناطق: -2نقشه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (02/03/1394منبع) سایت تحلیلی خبری عصر ایران،

 و نا امنی . بی ثباتی سیاسی2-3

اق نوز در عرهتأثیرگذار در ایجاد امنیت است و این متغیر  هایمولفهثبات سیاسی یکی از 

گیری هبا بهر او هم پیمانان منطقه ای آنهغربی ها سقوط حزب بعث ، از زمان  است.نهادینه نشده

یه ثباتی و تجزیدر صدد ایجاد ب مذهبی -اختالفات قومی و جامعه سیاسی از تنوع و پیچیدگی

 ی بهراق، دولت وجود دارد، مجلس برپاست و قانون اساساین کشورهستند. درحالی که در ع

 وتصویب رسیده است، حاکمیت نافذ نیست؛ یعنی حکومت مرکزی در عمل از قدرت راستین 

ی هانیز با دشواری« فدراتیو متمرکز»بهره است. اجرای طرحنافذ بیابزارهای اعمال قدرت و اراده 

مرده شحزب بعث تحولّی مثبت در منطقه  نگونیسربسیاری روبه رو است. از سوی دیگر گرچه 

وی شود، ولی دولت تازه عراق که با پشتوانه چشمگیر مردمی و در چارچوبی دموکراتیک رمی

ها، هم ایی(. به تبعیت از امریک53: 1386ها نیست)نادری، است، چندان دلخواه آمریکاییکار آمده

گونه هیچ رژیم صهیونیستی و ترکیه نیز از پیمانان منطقه ای این کشور نظیرعربستان سعودی،

 کنند.اقدامی در جهت براندازی نظام حاکم برعراق کوتاهی نمی
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امنی ه نااز زمان سقوط صدام و بدست گرفتن قدرت توسط شیعیان در عراق، عربستان به بهان

-ارقطچند سال حاضر به برقراری روابط و افتتاح سفارت در عراق نشد. هنگامی که موضوع 

، ها از وی حمایت کردندالهاشمی به جهت دخالت در حوادث تروریستی پیش آمد، سعودی

 یجاداعالوه بر این عربستان به همراه سایر کشورهای حوزه خلیج فارس تالش مضاعفی جهت 

کمان فرت حاندهند. اوج زدن ثبات سیاسی عراق را انجام مینشین باهدف بر همنظام فدرالی سنی

ت که هویداسعربستان اسبق پادشاه به حاکمیت شیعیان عراق در این سخنان  ها نسبتسعودی

ر لیارد دالاد میهزینه کرده و بیش از هشت بیست میلیارد دالر به صدام برای جنگ علیه ایران»گفت:

برای  میلیارد دالر200اکنون حاضراستاست و همنیز برای اخراج صدام از کویت هزینه کرده

ه و (. عالوه براین حمایت همه جانب1391خرداد . 2مهر،خبرگزاری «)ازنداخراج شیعیان بپرد

راق و ثباتی در عمل بیهای تروریستی داعش یکی دیگر از عواها از گروهپشتیبانی مالی سعودی

 سوریه است. 

ترکیه هم سقوط دولت عراق را در دستور کار خود قرار داده و منافع مشترک با داعش، سبب  

از چند جهت  عراقهای تروریستی در جهت بی ثباتی عراق حمایت نماید. شده از اقدامات گروه

باشد؛ ولی برخی موضوعات در عرصه می ترکیه جایگاه استراتژیک در سیاست خارجیدارای 

، چشم عراقدر قبال دولت  ترکیه ای در کنار نوع مواضعو پیوند آنها با مسائل منطقه اقعر داخلی

تبدیل  ترکیه سیاسی و اقتصادی -را به یک چالش برای منافع امنیتی عراق با ترکیه انداز روابط

به دلیل موضوع کردها، بازار اقتصادی و اهمیت آن برای ایفای نقش  عراق کرده است. از آنجا که

اهمیت حیاتی دارد اما نوع روابط خصمانه اردوغان با دولت  ترکیه ای برایو گسترش نفوذ منطقه

این امر در . شده است عراق و ترکیه مرکزی و موضوع روابط با اقلیم کردستان باعث اختالفات

افزوده  ترکیه له برایأمسبر پیچیدگی  ایران به بشار اسد و عراقکنار نزدیکی دولت 

طلبانه در جهان اسالم، روابط ترکیه از لحاظ سیاسی به دلیل تمایالت جاه(. 1391)زرگری،است

اسالم و همچنین به دلیل حساسیت کار جهان گسترده دولت اردوغان با اسالمگرایان سنی محافظه

ویژه نسبت به اوضاع کردستان عراق و از لحاظ اقتصادی به دلیل بازار گسترده عراق برای بخش 

خصوصی و همچنین در مسیر اصلی ترانزیت سوخت کردستان عراق واقع شدن، همواره نسبت 

نچه حذف اهل این حساسیت نسبت به نقش ایران و آ به تحوالت عراق حساس بوده و طبعاً

(. با ورود گروه های 1393)رمضان زاده،شود نیز خاص استسنت از حاکمیت عراق نامیده می

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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ای در قبال تحوالت عراق داشته است. رکیه به مانند گذشته رویکرد دوگانهتروریستی به عراق، ت

عدم التزام  با ایران ناخرسند بود و از سوی دیگر نسبت به عراقچرا که از یک سو از رابطه دولت 

 (. 1393)الوقت، هایی داشتالمللی نگرانیبین ای وداعش به قواعد منطقه

ثبات کردن عراق از رژیم صهیونیستی هم در کنار کشورهای مرتجع منطقه با تمام توان برای بی

های تکفیری، واگذاری کند بنا بر اخبار موثق پشتیبانی مالی از تروریستداعش حمایت می

های امی، مداوای مجروحان داعشی بوسیله پزشکان صهیونیستی در بیماستانتجهیزات نظ

ها در حمایت از این صحرایی و همچنین آموزش نظامی داعش از جمله اقدامات صهیونیست

ها، عراق با حاکمیت مذهب شیعه، تهدید کننده باشد. در راهبرد صهیونیستگروه تروریستی می

و ایجاد ارتباط با  علت سران این رژیم با حمایت از تجزیه طلبیامنیت این رژیم است و به همین 

وزیر امنیت « دیخترآوی»معارضان و مخالفان داخلی در صدد اجرایی کردن این توطئه هستند.

ای در هدف استراتژیک این رژیم را ممانعت از ایفای نقش عربی و منطقه صهیونیستیسابق رژیم 

ایم. عراق عرصه بزرگی در عراق شده اهدافما موفق به تحقق »:دانسته و معتقد استعراق 

 )«باز نخواهد گشت 2003عراق هرگز به قبل از سال  سنی است؛ درگیری شیعی و

www.jomhourieslami .com.)  وجود عراق یکپارچه با حاکمیت شیعیان برای امنیت این

به همین علَت تمام توان خود را در جهت ساقط کردن نظام حاکم بر عراق و  رژیم تهدید است

 تجزیه این کشور بکارگرفته است. 

 یمذهب -. بی ثباتی سیاسی و عوامل قومی3-3

کشورها را در معرض  تنوع و تکثر قومی در خاورمیانه نه تنها مانع تکوین دولت ملی شده و

ها و منازعات میان دولتی کشمکش قرارداده، بلکه عامل بروزثباتی داخلی و مداخله خارجی بی

-این ژنوممذهبی عراق -. با توجه به ناهمگنی و عدم یکپارچگی قومیاستبسیاری نیز بوده

ت)حیدری اسهای گوناگون در کشورعراق و منطقه شدهنابسامانی خود عامل ایجاد ژئوپلیتیکی

مذهبی توأمان شده است و اختالفات میان شیعیان و  (. در عراق تنوع قومی با تکثر29/11/1392،

اهل سنت که توسط قدرت ها دامن زده می شود، ممکن است به سایر کشورهای اسالمی کشیده 

مذهبی در عراق بیش از آنکه به علل -شود. اما عده ای معتقدند که امروزه تنازعات قومی

پس از  (Maceda,2014).درت استایدئولوژیک باشد، ناشی از تالش گروه ها برای تصاحب ق

تهاجم آمریکا به عراق، شیعیان؛ مناطق سنی نشین را و نیز سنی ها؛ مناطق شیعه نشین را ترک 

http://www.jomhourieslami/
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نمودند که این موضوع منجر به تشدید تضادها میان شیعیان و اهل سنت عراق شد. در این میان با 

نمودند و اکثر اهل تسنن  تصرف موصل توسط گروه تروریستی داعش، شیعیان این شهر را ترک

همه این شواهد تأئیدی است بر این مدعا که عراق با  (Hauslohner,2014).در شهر باقی ماندند

رود. با توجه به پتانسیل های ترین کشور عرب به شمار میگوناگونی قومی و تنوع مذهبی، عرفی

رات اقتصادی و های فرهنگی، تفکموجود عراق از سوی ایاالت متحده به منظور اشاعه

عراق به سه منطقه ساختارهای سیاسی امریکایی در خاورمیانه انتخاب گردید. اندیشه تجزیه

ها به سنای مطرح گردید سپس از سوی دموکرات «کیسنجرهنری»کُردی، سنی و شیعه ابتدا توسط

رأی منفی، داستان فروپاشی عراق را فراتر از یک طرح یا 23رأی مثبت و  75امریکا رفت و با 

 عملی و جدّی در آورد. سیاستینظریه ساده برد و به گونه 

با سقوط حزب بعث، کردستان عراق در قالب اقلیم خودگران به خودمختاری رسید و بستری 

رغم ن کشور را رقم زد. اهل سنت هم که در گذشته علیمناسب جهت بی ثباتی سیاسی در ای

دراقلیت بودن، حاکم بالمنازع در عرصه قدرت سیاسی این کشور بودند و با سقوط حزب بعث 

این موقعیت راهبردی را از دست داده بودند با تحریک بیگانگان یکی دیگر از بسترهای بی ثباتی 

و کشورهای مرتجع منطقه در تالشند باتحریک ای های فرامنطقهقدرتسیاسی در عراق بودند.  

اهل سنت عراق ضمن ساقط کردن نظام سیاسی که بعد از سقوط صدام در دست شیعیان است، 

های مادی و معنوی به مدد کمکتجزیه عراق به سه کشور را فراهم نمایند.  جهتشرایط الزم 

ترین و ویرانگرترین به مدرن ،ایحرفه های نظامی وچریکیافزون بر آموزش "داعش"آنها، گروه

ای در سوریه و آفرینی گستردهشده و به واسطه این امکانات نقش مجهز غربی تسلیحات نظامی

ست و آسیب های فراوانی به این دو کشور وارد کرده که تا سالهای متمادی آثار آن عراق داشته ا

خریبی را علیه محور مقاومت در ترکیه، عربستان سعودی و قطر که مثلث تاز بین نخواهد رفت. 

ی خاورمیانه بخصوص در سوریه و عراق، نشان دهند، در قبال تحوالت منطقهمنطقه تشکیل می

های آمریکا و کشورهای های خود را مطابق و همسو با سیاستاند تمام حرکات و فعالیتداده

در عراق توسط (. وضعیت بوجود آمده 1393تیر9تسنیم،)خبرگزاریدهندغربی انجام می

ای مناسب برای کردهای عراق بوجود آورد تا به اشغال مناطق مورد اختالف با ها، زمینهتروریست

امنیتی  -های سیاسیساز چالشتواند زمینهدولت مرکزی دست پیدا نمایند و این موضوع نیز می

سودای  سنی که توسط کشورهای وهابی مسلک تحریک شده و در -باشد. برخی جریانات بعثی
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باشند. در نتیجه گیری از موجهای ایجاد شده میکنند به دنبال بهرهقدرت سیاسی لحظه شماری می

ای به عنوان یکی و هم پیمانان منطقهقدرتهای غربی مذهبی عراق توسط  -تحریک تفکرات قومی

خورد مستقل، باعث بر از مولفه های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار، ضمن بسترسازی جهت ایجاد هویت

 است.منافع قومی و مذهبی در این کشور شده

 ثباتی سیاسی و کردستان بزرگ . بی4-3

 منوعیت پروازمدر پوشش مقابله با رژیم بعثی و با تعیین ای های فرامنطقهقدرت 1990از دهه 

یم کردند. درجه در شمال و جنوب، عمالً عراق را به سه ایالت تقس 33درجه و پایین 36باالی 

یه ، تجزبراین گمانند که با اجرای این طرح« جوزف بایدن»های دمکرات و بیش از همهسناتور

اقتصادی -آن، تقسیم شدن قدرت سیاسی خاک عراق به سه منطقه قومی، ملّی و مذهبی و در پی

یای سیاسی (. در جغراف25: 1387در این سه منطقه، بحران عراق از میان خواهدرفت)قراگوزلو، 

ید دهی به نظام سیاسی جدبر روند شکل تأثیرگذاری از نیروهای مهم داخلی عراق، کردها یک

 هستند. 

کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک، تاریخ و 

ثبات و شکننده و ترکیب و دموگرافیک ناهمگون و به اوضاع اجتماعی مردم کُرد و ساختار بی

ع جغرافیایی و نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون شدّت مرکب و اوضا

ای برخوردار هستند. کردستان عراق در ترتیبات اند از اهمیت ویژهمرزهای آنها را تشکیل داده

جنگ سرد و نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد به دلیل جایگزینی در ترتیبات 

گیرد و خود مالحظات سیاسی، انرژی، امنیتی و ر میدر محور خاورمیانه قرا انرژی -سیاسی

هایی از غرب و شمال غرب ایران، شرق و (. این منطقه بخشی143: 1390نظامی دارد)عزتی،نانوا، 

گیرد که بر جنوب شرق ترکیه، شمال و شمال شرق عراق و سوریه و نیز غرب قفقاز را در بر می

(.ایده کردستان 191: 1390پرور،)محرابی،غمهای کم ارتفاع اطراف خود مشرف استسرزمین

گیرد که به ای را در برمیاست از نظر جغرافیایی، منطقهبزرگ که در یک قرن اخیر پیشنهاد شده

است. همانگونه که در طور منحصر به فردی از شرق مدیترانه تا شمال خلیج فارس کشیده شده

برخی  طلبانهآمیز اوالً گویای اندیشه جدایی شود این طرح اغراقمشاهده می 3ی شمارهنقشه

چهره های کرد از همسایگان آنهاست، ثانیًا موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منحصر به فردی 
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-بخشد؛ بدین معنی که دو اقیانوس هند و اطلس را به هم پیوند میرا به دولت مستقل فرضی می

 (. 166: 1381نیا، انه یا مشرف برآنها است)حافظدهد، ثالثاً در برگیرنده مناطق نفت خیز خاورمی

 ردستان بزرگ مورد ادعای کردهای ناسیونالیستک -3نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1381مرجع)حافظ نیا، 

با توجه به پتانسیل موجود در منطقه، تقویت ناسیونالیزم کردی و بسترسازی جهت 

 ایهای فرامنطقهقدرتایجادکردستان بزرگ یکی از مولفه های ژئوپلیتیکی مهم و مورد عالقه ی 

می تواند یکپارچگی ارضی و ثبات سیاسی عراق و کشورهای هم مرز با کردستان را  است که

ی آنها را تأمین نماید. دقیقاً در شرایطی ابازیگران جهانی و هم پیمانان منطقهع تهدید کرده و مناف

که بحران ها در عراق به اوج خود رسیده، تحرکات جدایی طلبانه در مناطق کردنشین نیز افزایش 

، مسعود بارزانی اعالم نمود که شرایط برای برگزاری همه 2016یافته است. بطوریکه در فوریه 

قالل منطقه کردستان فراهم شده است. این درحالیست که دولت مرکزی عراق در حال پرسی است

نبرد با تروریست های تکفیری می باشد و تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده 

حمایت قدرت های فرامنطقه ای و هم پیمانان منطقه ای آنها از  (Frantzman,2016).است

تفکرات تجزیه طلبانه کردها در این برهه حساس در واقع تالشی است برای بی ثباتی سیاسی و 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

255

 

به زانو درآوردن حاکمیت سیاسی عراق که اثرات آن می تواند امنیت ملی و یکپارچگی ارضی 

 را نیز با تهدید مواجه نماید.کشورهای همسایه همچون ترکیه و ایران 

بزرگ است که غفلت ازآن  های پیش روی ایده کردستان بزرگ آنچنانبا این حال چالش

ای معکوس برای رهبران کردستان عراق تواند نتیجهای سنگین است که میمستلزم تاوان هزینه

یی تشکیل را انزوای جغرافیا کردستان ژئوپلتیکی تنگنای بزرگترینباور کارشناسان داشته باشد. به 

 های همسایه نسبت به آن مواضع خصمانه خواهند داشت و در یک ائتالفدهد که دولتمی

را  آن و اهیآگ رد بر آنتوانند آن را نابود سازند. این همان واقعیتی است که نخبگان سیاسی کُمی

الش ین چدستان، بزرگتر. موقعیت جغرافیای بسته کردانندمانع تحقق دولت مستقل کردستان می

ای شورهکپایدار ژئوپلیتیکی آن است. پیش نیاز هرگونه مبادله با جهان خارج، جلب همکاری 

حال برخی از سران  (. با این61: 1390پور،پیرامونی به ویژه ایران و ترکیه است)زیباکالم.عبداهلل

تقالل سب اسها عالوه بر کای آنکردستان عراق با تحریک بازیگران جهانی و هم پیمانان منطقه

احت ا مسکردستان، رویای ایجاد کردستان بزرگ با تجزیه مناطقی از خاک کشورهای کردنشین ب

 هزار کیلومتر مربع را در سردارند. 500بالغ بر 

 

 سی و انرژی. بی ثباتی  سیا5-3

شود یم اقعویکی از منابع طبیعی که دارای اهمیّت استراتژیک بوده و در جنگ مورد استفاده 

ه برگ، های بزنفت است. در دهه قبل از جنگ جهانی اوّل، هنگامی که نیروهای دریایی قدرت

ه صورت فت بسردمداری بریتانیا و امریکا، سوخت اصلی خود را از زغال به نفت تغییر دادند، ن

عت صنه ها بعامل مهمّی در قدرت نظامی درآمد و اثری چشمگیر و دیرپا بر نحوه نگرش دولت

ه ک قطریهر قطره نفت ارزش »در اثنای جنگ جهانی اول در این باره گفت: "کلمانسو"گذاشت. 

امروزه  بود. در جنگ جهانی دوم نیز نفت از اهمّیت بسزایی برخوردار« خون سربازان ما را دارد

نیز نفت نقش کلیدی در بخش انرژی کشورهای صنعتی و جهان در حال توسعه 

 (.52: 1385)اطاعت،دارد

میلیارد بشکه نفت به عنوان بخشی از قلب منطقه خلیج فارس محسوب 12عراق با بیش از 

شود. این بشکه نفت در روز استخراج می 13480شود. در عراق از هر چاه به طور متوسط می

با  استواضح  (.138: 1390)عزتی و نانوا ،میلیارد فوت ذخائرگازی می باشد 110کشور دارای 
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نفت دنیا، خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس و کشورهایی مانند عراق همچنان تا  کاهش ذخایر

های ای دور، منابع انرژی قابل اعتمادی خواهند داشت و این مسئله موجب تشدید رقابتآینده

-)اخواناستشدهای در این حوزه های جهانی و منطقهژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت

در زمان حکومت صدام، عراق به عنوان یک نیروی بی ثبات  (.142: 1390کاظمی و عزیزی ،

کننده بازار نفت عمل می کرد. صدام از طریق سالح نفت تالش می کرد تا بازارهای نفت را 

دستکاری کند. صدام می توانست با استفاده از سالح نفت به عنوان رهبر جهان عرب و کسی که 

درآورد، تبدیل شود. همین موضوع یکی از عواملی بود که  می تواند سایر قدرت ها را به زانو

منجر به آن شد تا ایاالت متحده ائتالفی را علیه رژیم صدام تشکیل دهد. جنگ عراق و سقوط 

 ,Ahmed).صدام منافع بسیاری را نصیب شرکت های نفتی آمریکا و انگلستان نمود

Nafeez,2014) 

. استترین منابع نفت جهان را دارعراق یکی از غنیغرب کردستان در بین مناطق جغرافیایی، 

در خور  سب واقلیم کردستان از نظر وضعیت منابع انرژی و توان ژئوپلیتیکی انرژی وضعیتی متنا

زار بشکه در روز است و تا سال ه 250این اقلیم دارای تولیدی در سطح  ای در منطقه دارد.هتوج

تی از بدو رژیم صهیونیس (.9/5/1393نیوز،)موجد رسیبه دو میلیون بشکه در روز خواهد  2019

 نفت تأمین نفت مورد نیاز با مشکالت فراوانی مواجه است از این رو تأسیس همواره جهت

، ب شودمحسو کشورتواند جایگزین مناسبی برای تأمین نیازهای انرژی این کردستان عراق می

شین ی کردنشمالی آن و به ویژه در شهرهاای از ذخایر نفتی عراق در مناطق چرا که بخش عمده

 کرکوک و سلیمانیه قرار دارد.

شود، طرح استراتژیک با حضور اسرائیل در شمال عراق ضمن آنکه نفت این کشور تأمین می

)اخوان اسراییل برای انتقال نفت از شمال عراق به پاالیشگاه حیفا نیز عملی خواهد شد

سیاسی عراق و در پی آن استقالل کردستان که روابط  بی ثباتی (.151: 1390کاظمی،عزیزی ،

تواند به عنوان یکی از مولفه های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در نزدیک با رژیم صهیونیستی دارد می

حوزه سیاسی، عالوه بر تأمین منافع غربی ها، امنیت انرژی رژیم صهیونیستی را فراهم نماید. از 

اهبردی در توسعه اقتصاد عراق دارد و دولت عراق سوی دیگر افزایش صادرات نفت نقش ر

اگر طرح دولت عراق برای افزایش مخالف این روند هستند.  هم هامصمم به آن است، سعودی

آمریکا و کشورهای اروپایی از آمیز شود، یتصادرات نفت به دوازده میلیون بشکه در روز موفق
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های دموکراتیک در عربستان و دیگر کتنفت عربستان بی نیاز خواهند شد و به تدریج از حر

این به مثابه کابوسی برای خاندان سعودی  .کشورهای حوزه خلیج فارس حمایت خواهند کرد

-است از همین رو تمام توان خود را برای شکست طرح افزایش صادرات نفت عراق به کارگرفته

های تضادهای ایدئولوژیکی عربستان با عراق در کنار چالش (.1391خرداد 2مهر، د)خبرگزاری ان

ها را با تهدیدات تواند امنیت سیاسی سعودیادی بخصوص افزایش صادرات نفت که میاقتص

عدیده ای مواجه نماید یکی از مولفه های ژئوپلیتیکی است که سبب شده دشمنی با نظام سیاسی 

. از طرف دیگر تسلط بر منابع سرشار نفت عراق عراق در سرلوحه اقدامات آل سعود قرارگیرد

 می تواند امنیت انرژی جمهوری اسالمی را با چالش های متعددی مواجه نماید.

 تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری -4

ین بدر  عراق از نظر موقعیت جغرافیایی همچون شمشیر دو لبه هم یکی از مناسبترین کشور

ه است بود همسایگان برای مهار ایران است و یکی از دالیل اصلی تأسیس آن هم به همین منظور

ود. شدیل و هم می تواند به عنوان یک سکوی پرتاب برای ورود ایران به منطقه هالل خضیب تب

 عنویمزب بعث و تغییرات سیاسی در نظام حاکم، بواسطه مشترکات مذهبی و نفوذ با سقوط ح

ذ معنوی نفو جمهوری اسالمی در بین شیعیان عراق، این پتانسیل در عراق بوجود آمده تا قدرت و

ین اکه  شیعیان به طور عام و جمهوری اسالمی به طور خاص در منطقه تقویت شود. طبیعی است

ل با دلی رش کشورهای غربی و هم پیمانان منطقه ای آنان نیست و به همیننقش عراق مورد پذی

به  وچک،دامن زدن به بی ثباتی سیاسی در صدد فروپاشی این کشور و تجزیه آن به سه کشور ک

 و هم پیمانان منطقه ای برآمدند.راهبردی خود منظور تأمین منافع 

د و  جهت تجزیه عراق فراهم نمایتشدید بی ثباتی سیاسی عراق می تواند بستری مناسب 

ثباتی  اقع بیوها باشد. در ساز تحقق سناریوی خاورمیانه بزرگ در جهت تأمین منافع غربیزمینه

را  نطقهسیاسی عراق مقدمه  تجزیه این کشور است که بستر الزم جهت تجزیه کشورهای دیگر م

ی مورد هاتنه( متناسب با سیاسفراهم نموده و در نتیجه ی آن منطقه جنوب غرب آسیا )خاورمیا

دهد اهداف ها نشان مینظر قدرتهای غربی و در راستای منافع آنها مهندسی خواهد شد. بررسی

ی سیاسی بی ثبات ابای آنها منطقه پیمانانو همای های فرامنطقهقدرتژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی 

اال تیکی بمتحد قوی با جایگاه ژئوپلیمحقق شده و در نتیجه، کشورهای محور مقاومت یک عراق 

 خواهند داد.و تأثیرگذار را در منطقه از دست 
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ریای داز که راهبردی مشترک ایران، عراق و سوریه با توجه به موقعیت جغرافیایی ممت منافع

ی این نومیکژئواکو افزایش موقعیتدهد سبب مدیترانه را به خلیج فارس و دریای عمان پیوند می

ی اهخش عمدشود. عالوه بر اتصال حوزه سرزمینی این کشورها تا لبنان و فلسطین، بمیکشورها 

این  رتریاز هالل خصیب در سیطره کشورهای حامی مقاومت قرارگرفته و از نظر ژئواستراتژی ب

منی در انا  کشورها را بر رژیم صهیونیستی دیکته خواهد کرد. بی ثباتی سیاسی درعراق و ایجاد

 می تواند مانع تحقق وحدت جغرافیایی کشورهای حامی مقاومت شود.این کشور

م ها و هبا توجه به پتانسیل های موجود در بین برخی سران کردستان عراق و حمایت غربی 

 کردستان زیهضمن تج پیمانان منطقه ای آنها از تجزیه عراق، بی ثباتی سیاسی در عراق می تواند

-ا مهیا رسایه با تجزیه مناطقی از کشورهای هم "کردستان بزرگ"عراق، زمینه ی الزم برای ایجاد 

 د شد. ای در منطقه ایجاد خواهنماید که از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک تغییرات گسترده

واقعیتی راهبردی که نباید نسبت به آن چشم پوشی کرد اهمیت نفت است. بدون 

منابع  ند برنوی با جمهوری اسالمی ایران دارو مع مذهبیتردیدحاکمّیت شیعیان عراق که قرابت 

ی بر گذارسرشار نفت به عنوان یک عامل ژئوپلیتیکی از اهمیت زیادی برخورداراست و نقش اثر

-یحسوب مای تهدید مهای فرامنطقههای جهانی دارد و در راهبردهای ژئوپلیتیکی قدرتسیاست

 ی اینتواند شریک و متحد مطمئنی براشود و به همین علّت عراق با حاکمیّت شیعیان نمی

تادن طر افها محسوب شود. از سویی دیگر تسلط بر منابع نفتی عراق می تواند منجر به خقدرت

 صادرات نفت ایران شده و بر امنیت اقتصادی ایران تأثیر منفی بگذارد.

 با توجه به مباحث مطرح شده پیشنهاد می گردد؛

و با  عراق متناسب با وضعیت ژئوپلیتیکی این کشوررویکرد سیاسی جمهوری اسالمی در  .1

 در نظر گرفتن تمامی مولفه های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی باشد.

ه و صد شدمولفه های ژئوپلیتیکی مورد عالقه دشمنان در جغرافیای سیاسی عراق به دقت ر .2

حکمیانه و با مطالعه ی دقیق و تجزیه و تحلیل وضعیت این کشور، رویکردهای سیاسی 

یر غافع خردمندانه اتخاذ گردد هر چند اگر در ظاهر ناچار شویم در کوتاه مدت از برخی من

 راهبردی چشم پوشی نمائیم.
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زیه و رد تجاز هم اکنون سناریوهای مختلفی که در عراق با آن روبرو می شویم بررسی و مو .3

در  دی مناسب و اصولیتحلیل قرار گرفته تا در صورت نیاز متناسب با هر وضعیت، راهبر

 چارچوب منافع ملی برای مقابله با آن اتخاذ گردد.

ردید دون تنقش مردم عراق در ناکامی نقشه های دشمنان بسیار راهبردی و اثرگذار است، ب .4

 ت کهتقویت دیپلماسی عمومی و عمق بخشی به روابط دو ملت یکی از فرصت های راهبردی اس

 .شته باشده داوردهای زیادی برای نظام سیاسی دو کشور به همرابا هزینه ای اندک می تواند دستا

 نمندیتقویت شعائر دینی و مذهبی و مشترکات دو ملت و بهره گیری هوشمندانه از توا .5

 حکامهای موجود همچون اماکن مقدس زیارتی و راهپیمایی بزرگ اربعین می تواند سبب است

 روابط مردم و نظام سیاسی دو کشور گردد.

جاد ظور ایدر جهت ارتباط با سایر اقوام و مذاهب در عراق و تقویت مشترکات به منتالش  .6

رای نی بوحدت و همدلی می تواند در ناکامی توطئه های قدرت های بیگانه دستاوردهای فراوا

 دو کشور داشته باشد.

 
 منابع -5

ه راهبرد، سال ، فصلنامییلکردستان؛ هارتلند ژئوپلیتیکی اسرا( 1390اخوان کاظمی، مسعود و پروانه عزیزی)-1

 .60بیستم، شماره

 .. چاپ هامون. تهرانموسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی( 1389اطلس جامع گیتاشناسی)-2

 ، نشر انتخاب. تهران.ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران(1385اطاعت، جواد)-3

عه موردی : مطالاسالمی در جهان عربناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری (1390امیرعبدالهیان)-4

 .52بحرین. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال چهاردهم. شماره دوم. شماره مسلسل

. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال سیزدهم. شماره اَول. برآورد استراتژیک عراق آینده(1389پورسعید. فرزاد)-5

 .47شماره مسلسل

 ،نشر انتخاب، تهران.یاسیفرهنگ جغرافیای س(1386پیشگاهی فرد، زهرا)-6

، جغرافیا، دوره جدید، های استداللی ژئوپلیتیک انتقادیکنش(1388فرد، زهرا و پرویز سلیمانی مقدم)پیشگاهی-7

 .23سال هفتم، شماره

 . انتشارات سمت، تهران.جغرافیای سیاسی ایران( 1381حافظ نیا. محمدرضا)-8

لگوی فضایی و نقشه قلمروهای ژئوپلیتیکی جمهوری اتبیین (1391نیا، زهرااحمدی پور، چمران بویه)حافظ-9

 .39، فصلنامه راهبرددفاعی، سال دهم، شماره اسالمی ایران
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 تیر، قابل دسترسی در:4، بازیگران بحران عراق (،1393رمضان زاده، عبداهلل) -10

fararu.com/fa/news/195811. 

 :، قابل دسترسی در2013های سیاست خارجی ترکیه در سال چالش(، 1391زرگری، هادی) -11

www.peace-ipsc.org. 

گرا در ژئوپلیتیک شکننده کردستان عراق، عاملی هم(1390محمدرضا عبداهلل پور)زیباکالم، صادق و  -12

 .24،فصلنامه سیاست، شماره نزدیکی عراق و اسرائیل

نسانی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم( 1382عزتی، عزت اهلل) -13
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 سیاسی در عراق.

ی، سیاس-،فصلنامه اطالعات اقتصادیعراق در گرداب تروریسم، کلونیالیسم(1387قره گوزلو،محمد) -16

 251-252شماره:

م اساسی در مفاهی(1390گاالهر، کارولین،کارل تی دالمان، ماری گیلمارتین، آلیسون مونتز و پیترشرلو) -17

 ، ترجمه محمدحسن نامی و علی محمدپور،انتشارات زیتون سبز، تهران.جغرافیای سیاسی

. رکیهتعوامل موثر بر واگرایی کردها و بحران در کردستان ( 1390پرور،احمد)محرابی، علیرضا،غم -18

 هفتم، شماره دوم.فصلنامه ژئوپلیتیک، سال

 ( عنوان مقاله: کشورهای اسالمی، قابل دسترسی در:1395خرداد31موسسه آینده پژوهی جهان اسالم) -19

conf.islamic-world.ir 

، فصلنامه اطالعات های ناامنیچگونگی دولت سازی در عراق پس از صدام و مایه(1386نادری، محمود) -20

 237-238ماره:سیاسی، ش-اقتصادی

، قابل ققیاس ژنوم های ژئوپلیتیکی موثر بر سیاست خارجی ایران و عرا(29/11/1392حیدری،جهانگیر) -21

 Bahrnewsمشاهده در:

، شناسه تجزیه عراق تهدید یا آرزوی کشورهای عرب، عنوان خبر: 1393تیر9خبرگزاری تسنیم، -22

 .416951خبر:

داعش نصف سوریه را گرفت، قابل دسترسی (، 1394خرداد02سایت تحلیلی خبری عصر ایران) -23

 www.asriran.comدر:
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 جتماعی بحرین در دوران معاصرا -بررسی جنبشها و جریانات سیاسی
 

 هیالعالمیالمصطف جامعه در( یاجتماععلومشیگرا) علم و قرآن یدکترادانشجوی  ،1احمدرضا تحیری

 

 چکیده

ترین احزاب و گروههای نوشتار حاضر کوششی است، در جهت شناسایی ماهیت و فعالیتهای مهم

 هی اجمالیه این منظور، ابتدا از باب مقدمه نگابحرین در دوران معاصر. برای رسیدن باجتماعی  -سیاسی

ن داشته، آوقعیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی منحصر به فرد اجتماعی و م -به این کشور و ساختار سیاسی

عیان، ی بیگانگان، وضعیت اجتماعی شیسپس به بررسی بسترها و عواملی ـ نظیر ساختار حکومتی، سلطه

آلود بر آن خیزی این کشور و حاکمیت فضایی تنشوقوع انقالب اسالمی ایران و ... که منجرّ به حادثه

اجتماعی  -ی سیاسیهای فعال در عرصهترین احزاب و تشکلگریده است، پرداخته و در نهایت مهم

سیستی و لیست، چپ مارکگرا و ناسیونابحرین در نیم قرن اخیر را در قالب سه جریان ایدئولوژیکِ ملی

 ایم.معرفی نموده اسالمی

 بحرین، آل خلیفه، جنبش اجتماعی، جریانات سیاسی، شیعیان واژگان کلیدی:

 

  مقدمه -1
الجزایر بحرین، که از موقعیت طبیعی و جغرافیای تاریخی و وضعیت سیاسی مجمع

واقع شده است، بر ارس سوی آبهای خلیج فن جنوبی ما و درست در آنترین همسایگانزدیک

یای این غرافبیشتر مردم ایران پوشیده بوده و عموم ایرانیان، جز نام و اطالعاتی مختصر از ج

در  کشور، آگاهی دیگری از این سرزمین ندارند و جایگاه مهم این کشور در منطقه، حتی

 ست.اده یدانشگاهها و بر اهالی تحقیق و پژوهش و بلکه رجال سیاسی و دولتی ایران نیز پوش

ی گذشته، بخشی از خاک کشور عزیزمان بوده دهه 4این در حالیست که از یک سو بحرین تا 

گردند، امروز تر از آن، برادران دینی ما محسوب میو ساکنان آن که به نوعی هموطنان ما و مهم

                                                                                                                                             
1. Email: a.r.tahayori@gmail.com 
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ه سعود و وهابیت، این سگهای زنجیری صهیونیسم جهانی نفسهایشان بی آلدر زیر فشار چکمه

شماره افتاده است؛ و از سوی دیگر در نیم قرن اخیر و خصوصاً پس از پیروزی انقالب اسالمی 

ایران تا به امروز، تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحرین، به طور مستقیم و غیرمستقیم 

تأثیر تحوالت سیاسی، اجتماعی ایران قرار داشته است؛ و از جهت سوم، این کشور به لحاظ تحت

ی مقاومت اسالمی، قعیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی، هم برای جهان استکبار و هم برای جبههمو

گردد. بنابراین بسیار به جا و ضروری است که تحوالت ترین کشورهای منطقه محسوب میاز مهم

اجتماعی این کشور، با دقت و به صورت مستمر، توسط مردان علم و سیاست کشورمان  -سیاسی

ی سایت خارجی انقالب اسالمی در مورد قرار گرفته و پیشنهادات مقتضی در عرصه مورد رصد

 این کشور، متناسب با وضعیت روز به دولتمردان و مجریان ارائه گردد.

 ین در نیم قرناجتماعی بحر -نوشتار پیش رو تالشی است در جهت تبیین تحوالت سیاسی

 عرصه در دوران مذکور.اخیر و معرفی گروهها و جریانهای فعال در این 

 ضرورت بحث  -2

کشور بحرین با وجود وسعت محدود و جمعیت اندک، از جهات متعددی دارای موقعیت 

نطقه مترین کشورهای استراتژیکی و ژئوپولیتیکی منحصر به فردی است که آن را به یک از مهم

  اییم:نمای گذرا میترین این جهات اشارهتبدیل نموده است که در ادامه به مهم

ان ی ایرو حکمرانان آن تابع دولت مرکز هجزء خاک ایران بود از زمان ساسانیان بحرین -3

ا اندک پیوند خود را بیسی در قرن نوزدهم اندکبا حضور استعمارگران انگل آمدند؛ اماشمار میبه

استقالل ه توسط سازمان ملل از پیکره ایران جدا شد و ب 1971ایران گسست و سرانجام در سال 

؛ دکمجیان، 48 – 41ش:1390 ؛ انصاری بویراحمدی،29 - 21ش:1381.)بحرانی، رسید

 (242ش:1388

ه درصد کل جمعیت این کشور برآورد شد 75ی بحرین در اطلس جهانی، جمعیت شیعه -4

ای کشوره ی اولو رتبه سوم کشورهای جهان یدر رتبهکه این امر باعث گردیده تا بحرین  است

 شیعی قرار گیرد. اظ درصد جمعیتعربی به لح

با وجودی که اکثریت قابل توجه جمعیت این کشور شیعی است، این اکثریت عظیم، در  -5

تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به صورتی فزاینده در محرومیت و انزوا به سر برده و 
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این محرومیتها اشاره  هایی ازآیند که در ادامه به گوشهی دوم به حساب میعمال شهروند درجه

 خواهد شد.

ر ب ربازاز دی فارس، خلیج یمنطقه قلب در کشور این گرفتن قرار و جغرافیایی موقعیت -6

هاى مهم راه از عنوان یکىبه بحرین قرنهای متمادی، هم .است آن افزوده استراتژیکاهمیت 

نگلستان ادر دوران استعمار  ین مسأله به ویژهاگردیده ـ که محسوب میارتباطى بین اروپا و هند 

 دلیل موقعیت مناسب آن بر سربه هم و -شود از اهمیت مضاعفی برخوردار می دی هنهقاربر شبه

ه بی هند و کشورهاى خاورمیانه هقارشبه ،خاور دور با اتصال النهرین و هندوستان،راه تجارت بین

دی لفورکی، )میررضوی و احمه. نمودمرکز تجارى ایفاء نقش مى یک عنوانبه یکدیگر،

 ( 34ش:1390؛ انصاری بویراحمدی، 173ش:1383

که نفت در آن  است ی خلیج فارساز نخستین مناطق دنیا و سومین کشور حوزه بحرین -7

ه باپکو، موفق پم یک شرکت آمریکایی به نام 1932در سال است.  شده و استخراج اکتشاف

نا ل اعتذخایر آن به دلیل وسعت کمش چندان قابد که البته میزان استخراج نفت در بحرین ش

؛ 22ش:1381ای، سیف افجه؛ 19:ش1376، محمدی 482ش:1370نیست )سدیدالسلطنه مینابی، 

 (20ش:1381؛ بحرانی، 48همان: انصاری بویراحمدی،

های آشیل عربستان است. استان شرقی نفتی عربستان ترین پاشنهبحرین یکی از مهم -8

و به همراه بحرین سابقه التهاب و  1913های همسایگی بحرین قرار دارد، از سال)القطیف( که در 

که مصادف با پیروزی انقالب اسالمی ایران  1970ی شورشهای ایدئولوژیک داشته و از اواخر دهه

ی جنبشهای سیاسی در هر دوی این مناطق هستیم )دکمجیان، است، شاهد تحرک دوباره

توان گفت اوضاع سیاسی و اجتماعی این دو منطقه در ای که میه( به گون255و  242ش:1388

ور ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار داشته و هرگونه تحرک و التهاب در هر یک، منجر به شعله

گردد. این در حالیست که شورش و ی همسایه نیز میشدن آتش زیر خاکستر شیعیان در منطقه

به سیاستهای جهموری اسالمیِ القطیف، ممکن است به  ی شیعی و متمایلتطغیان در منطقه

پیوستن این بخش از عربستان به بحرین اکثرا شیعی و متمایل به ایران گردد که این امر مساوی با 

محور داشته و کامال به نفت القطیف وابسته است. فروپاشی عربستانی است که اقتصادی تک

ط شیعیان بر آن، به معنی از بین رفتن قلّک بزرگی مضافا به اینکه از دست رفتن القطیف و تسل

خیز خاورمیانه ی حادثههای خود در منطقهی شیطنتاست که استکبار جهانی بخش اعظم بودجه
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ی ثبات سیاسی بحرین و تغییرات اجتماعی آنرا حائز اهمیت کند. این امر مسألهرا از آن تأمین می

 نماید.المللی میمضاعف بین

اج پیش از استخرای که تا از معدود مناطق مرواریدخیز دنیا است؛ به گونه بحرین یکی -9

اقتصادی  -ترین بخش تجاریو مهم بزرگترین رقم صادرات بحرین نفت، صید و تجارت مروارید

ه قرار د توجو همین امر باعث گردیده تا این منطقه از دیرباز مور دادرا تشکیل می این کشور

ای، افجهسیف ؛34و 30همان: ؛ انصاری بویراحمدی،483ینابی، همان:گیرد. )سدیدالسلطنه م

و  از دیرباز بر اهمیت موقعیت جغرافیایی ،آب شیرینهای وجود چشمه ( همچنین22:همان

 همان(ای، افجهسیف)افزوده است.  در دریای شور خلیج فارس استراتژیکی آن

در حال تبارها هستند که دومین گروه بزرگ جمعیتی در بحرین ایرانی ،اعراب بعد از -10

اکثر آنان  و( 17:هماندهند )میتشکیل  این کشور رابیش از یک سوم جمعیت  رحاض

از جنوب ایران به بحرین مهاجرت کرده و در این جزیره  پیش، ند که چندین قرنامهاجرانی

د. کننصحبت میی فارس، همچنان به مکانین کنند و به رغم سکونت طوالنی در ازندگی می

میل نیستند که بحرین دوباره به تابعیت ایران بازگشته و جزیی از خاک اغلب این افراد، چندان بی

آن به حساب آید. بلکه تمایل به جهموری اسالمی ایران امری است که منحصر به ایرانیان این 

در این  –چه فارس و چه عرب  –بحرین سرزمین نبوده و اکثریت قریب به اتفاق شیعیان 

اند که این امر بغرنج بودن وضعیت سیاسی و اجتماعی بحرین را دوچندان نموده خصیصه مشترک

باشد و گروههای ی ایران در خلیج فارس میترین همسایهاست. مضافا به اینکه بحرین نزدیک

از پیش ه این امر حساسیت بیشک 1مختلف اجتماعی روابط نسبتا مستحکمی با نظام ایران دارند

 المللی منطقه را برانگیخته است.رژیم حاکم در این کشور و بازیگران بین

هاى جنگى آمریکا، انگلستان و فرانسه بوده همیشه محل رفت و آمد کشتى ،بنادر بحرین -11

 مقام چیه که است متحده االتیا اریاخت در این کشور خاک از درصد %60در حال حاضر نیز  و

مشاور نیروى دریائى آمریکا  150. بیش از ندارد مناطق نیا در را خود خاک به ورود حق ینیبحر

برند. سر مى هاى خود در بحرین بهآمریکا با خانواده ارتشسرباز  3000و حدود  و وابستگان آنها

 ترینمهم که دارد آن از تیحکا اخبار یبرخ نظامی است که پایگاه سهداراى  در بحرین آمریکا

                                                                                                                                             
بسیار محدود گشته و تحت مراقبت شدید سیستم حاکم البته این روابط بعد از کشیده شدن موج بیداری اسالمی به این کشور  -1

 قرار گرفته؛ اگر نگوییم که تقریبا از بین رفته است.



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

266 
 

 

باشد. یکی مستقر می منطقه، در این پایگاهها در متحده تاالیا شرفتهیپ فوق امکانات و زاتیتجه

احداث کرده و تا  1935است که انگلستان آن را در  «الجفیر»مهم دریائى  از این پایگاهها، پایگاه

یعنى چهار ماه پس از استقالل  1971قرار داشت و در دسامبر  کشور نیدر اختیار انیز  1971

همراه امتیاز  به اى بین سفارت آمریکا و رژیم بحرین، این پایگاهنامهدنبال موافقتبه ،بحرین

بندر سلمان و سایر تسهیالت  یهجفیر و فرودگاه و اسکلالتسهیالت بندرگاه  یهاستفاده از کلی

واگذار گردید. )سید عباس عراقچی، استرلینگ به آمریکا  یمیلیون لیره 25بندرى در مقابل 

 موقعیت استراتژیک بحرین.( 

مریکا در آترین پایگاه دریائى در اقیانوس هند، بزرگ «دیگوگارسیا»این پایگاه بعد از پایگاه 

ز مرکهمچنین . باشددر این پایگاه مستقر می متحده االتیا ییایدر پنجم ناوگان بوده ومنطقه 

دریاى  ین فیلیپین وب در حد فاصل فرماندهى نیروى دریائى آمریکا ترین مرکزاطالعات و عمده

 .شودنیز محسوب میمدیترانه و همچنین مرکز فرماندهى خاص خاورمیانه 

بحرین  در «الهمله»و  «المحرق»هاى ر این پایگاه، آمریکا دو مرکز نظامى دیگر به نامعالوه ب

 .دارد که هر دوى آنها در اختیار نیروى واکنش سریع آمریکا است

 یهاجنگنده ،کایآمر ییهوا یروین که داد قرار مدنظر را نکته نیا یستیبا زین ییهوا یدر عرصه

 گرید عبارت به و کندیم اعزام عراق و افغانستان یکشورها به گاههایپا همین قیطر ازد را خو

ژئوپلیتیک  موقعیت )ر.ک: .کندیم تیریمد هاگاهیپا نیا از را در منطقه خود ییهوا یهااتیعمل

 آن ؛ بحرین و اهمیت

http://www.aftabir.com/travel/countries/bahrain/geography/politic.php  

 http://nooromahdi.ir/forum/Thread( 

این  سیاسی، فرهنگی و اجتماعیهمه این موارد، عواملی هستند که ضرورت شناخت ابعاد 

ستکبار اای که دارای تفکر انقالبی بوده و معتقد به ضرورت مبارزه با کشور را برای هر شیعه

ان جهانی و یاری مظلوم و صدور ارزشهای نظام جمهوری اسالمی به خارج از مرزهای ایر

 سازد.باشد، دوچندان میاسالمی می

 جنبش اجتماعی -12
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های مختلف اصطالحی چند بعدی است که بسته به روش و دیدگاه 1«جنبش اجتماعی»

ای خاص به تواند داشته باشد؛ بدین معنا که در علوم سیاسی به گونهتحقیقی، تعاریف متعددی می

ای آن نگریسته شده و متناسب با همان نگرش تعریف گردد؛ در روانشناسی اجتماعی به گونه

 ای دیگر.شناسی به گونهد و در جامعهدیگر مورد توجه و تعریف قرار گیر

ناظر به نوعی کنش یا « جنبش اجتماعی»شناختی، اصطالح اما در حیطه تحقیقات جامعه

یافته، در مواجهه با یک وضعیت ای نسبتاً سازمانای از مردم، به گونهواکنش جمعی است که عده

حد واسط میان « یافتگیمانازسمیزان »دهند که به لحاظ یمی خاص از خود بروز یا مسأله

( توضیح مطلب اینکه: از 20–19ش:1381پور، است. )جالئی« انقالبی»و « بروکراتیک»رفتارهای 

ی کلی به چهار دسته« یافتگیمیزان سازمان»شناختی، رفتارهای جمعی را به حسب منظر جامعه

 توان تقسیم نمود: می

ده و در تعبیر ش« ی بروکراتیکرفتارها»نها به دهی شده که از آرفتارهای جمعی کامال سازمان

 سازمانهای بروتراتیک و اداری جریان دارند.

 ورفتارهای جمعی تقریبا فاقد سازمان و غیرهدفمند که در هیجانات دفعی اجتماعی 

 شورشهای خیابانی نمود دارند.

 یابند.مییافته که در قالب جنبشهای اجتماعی ظهور رفتارهای جمعی نسبتا سازمان

بوده و بیشتر در قالب  3و  2دهی شده که حد وسط میان موارد رفتارهای جمعی کمتر سازمان

 2یابند. )همان(انقالبهای مردمی ظهور می

ای از کنشها و جریان مجموعه»عبارت است از « جنبش اجتماعی»توان گفت که بنابراین می

یافته به سمت هدفی خاص در مانکمابیش سازای مستمر و پیوسته و تالشهای جمعی، که به گونه

 (10ش:1381)مشیرزاده، « حرکت است یا به آن گرایش دارد.

 بحرین در یک نگاه -13

کیلومتر  25/695ی جنوبی خلیج فارس و با وسعت نام مجمع الجزایری است در منطقه بحرین

 چیه با نیحرب مورد آنها مسکونی هستند. 6ی مرجانی است که جزیره 33که مشتمل بر  مربع،

                                                                                                                                             
1- Social Movement 

تواند در مواردی استثنائاتی هم داشته باشد. نظیر آنکه برخی بندی بر اساس کلیت رفتارهای جمعی بوده و میالبته این تقسیم -2

مند طراحی شده باشند؛ ریزی شده و هدفیافته و برنامهورشهای خیابانی ممکن است، بسیار سازمانجریانات انقالبی و حتی ش

 درحالیکه ظاهر امر، خالف این را نشان بدهد.
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 عربستان با غرب و جنوب از ت واس فراگرفته آب را آن دور تا دور و شتهندا یخاک مرز یکشور

 م1986 سال رد البته. است هیهمسا رانیا با شمال از و قطر با یشرق جنوب و شرق از ،یسعود

 هم به را کشور دو نیا و هشد دهیکش فارس جیخلی هاآب یرو بر عربستانپلی میان بحرین و 

از طریق راه زمینی با کشور  ، بحرین براى اولین بار در تاریخ خود،که از این رهگذر کرد متصل

 دیگری مرتبط شد. زبان اصلی و رایج این کشور عربی و حکومت آن پادشاهی است.

 یمدت یم برا 1602 تا 1522 سال از. ه استبود رانیا قلمرو جزء انیساسان زمان از قبل نیحرب

 عباس شاهتوسط  فارس جیخل از هایپرتغال و با اخراج  1602 در اما .درآمد هایپرتغال اشغال به

استعمار انگلیس اشغال تدریجی بحرین را  1820از  درآمد. رانیا تیحاکم تحت دوباره ی،صفو

آمد. از آن زمان دولت ی کامل بریتانیا درتحت سلطه 1890ی آغاز نمود تا اینکه در اواخر دهه

ایران همواره به حاکمیت انگلستان بر بحرین اعتراض داشت و آن سرزمین را جزء الینفک خاک 

 ای بحرین رام( مجلس شورای ملی با تصویب الیحه1957ش )1336شمرد و حتی در ایران می

ه و دو کرسی خالی نیز برای نمایندگان این منطقه درنظر دورآ حساب به رانیا چهاردهم استان

سرانجام در اثر فشارهای انگلیس بر پهلوی دوم و با تبانی و خیانت محمدرضا، جزایر اما  .گرفت

م( به 1971ش )1350ی بقای حکومت پهلوی گردیده، در آذر المصالحهایرانی بحرین وجه

 صورت رسمی از ایران جدا گشته و به عنوان کشوری مستقل به عضویت سازمان ملل درآمد.

 1(242ش:1388دکمجیان،  29-21ش: 1381؛ بحرانی، 48–41:ش1390)انصاری بویراحمدی، 

 و باشدیم تانکوهس از یخال و هموار غالباً که است زارشوره و یابانیب ینیسرزم عمدتاً نیحرب

 :شودیم میتقس زیمتما بخش سه به ،یعیطب نظر از

 .است یکشاورز یبرا مناسب یتیموقع یدارا که یشمال زیحاصلخ بخش .1

 .است یریکو و خشک ییصحرا که ،یمرکز بخش .2

نصاری ؛ ا3ش:1381ای، سیف افجه)است یاماسه و یشن ییصحرا که ،یجنوب بخش .3

 (27ش:1390بویراحمدی، 

 یاصل محور که دهآمیم شمار به فارس جیخل در یتجار مهم مراکز از یکی قدیم، از این کشور

 و دیص نفت، استخراج از شیپ . تااست بوده دیمروار فروش و دیخر و صدف دیص آن تجارت

                                                                                                                                             
ش، 1370ی بحرین و نیز کیفیت جدایی و استقالل آن از ایران ن.ک: سدیدالسلطنه مینابی، در مورد تاریخ چند هزار ساله -1

 ش.1391؛ ذاکراصفهانی،494 – 415و  241 – 230ص
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 صدور و دیص کنار در مردم داد ویم لیتشک را نیبحر صادرات رقم نیبزرگتر دیمروار تجارت

 (105 –104ش:1384 زاده، متقی ؛19:ش1376 محمدی،) .پرداختندیم زین یریگیماه به دیمروار

 نیا یمعدن منابع از و است ونجهی آن از بعد و خرما نیبحر یکشاورز محصول نیمهمتر

 (41و 29همان؛ انصاری بویراحمدی، همان: محمدی،). برد نام توانیم را سرخ خاک کشور

 نیحرب در نفت استخراج به موفق باپکو، نام به ییکایآمر شرکت کی یالدیم1934 سال در

 و تاداف وجوش جنب از …و یکشاورز ،یادیص رفته، رفته نفت، صدور و استخراج آغاز با. شد

 نیبحر والنی،طتا مدتی  کهای به گونه ؛داد اختصاص خود به مردم تیفعال در را اول مقام نفت

البته این  .بود ینفت یهافرآورده صادرات و نفت بر یمبتن یمحصولتک یاقتصاد ستمیس یدارا

 را در ی خلیج فارسنفتی کشورهای حوزه ایرترین ذخبا توجه به وسعت محدودش کمکشور 

 جایگزین نایعکوشد گاز را به جای نفت در صاختیار دارد و به دلیل کمبود ذخایر نفتی، دولت می

ین او  کند. پس از نفت و گاز، صنعت آلومینیوم از اهمیت خاصی در بحرین برخوردار است

زاده، تقی؛ مهمان محمدی،ی اول جای دارد. )کشور در زمینه تولید آلومینیوم در خاورمیانه در رتبه

 و ساخت نظیر یگرید عیصنا از( همچنین 172:ش1383 ،یلفورک یاحمد و یررضویم همان؛

سلطنه مینابی، )سدیدال .برد نام توانیم هم یسازکیپالست مانند کوچکتر عیصنا و یکشت ریتعم

 همان( محمدی،؛ 483ش:1370

. است مسیتور صنعت ن،یبحر دولت یبرا مالحظه قابل درآمد کسب یهاراه از یکامروزه ی

 ،یائریپذ مخصوص یهارستوران با همراه مدرن یهاهتل ستیتور جذب جهت کشور نیا در

ای، افجهسیف). است شده ریدا … و یسوارر شت ،یسوار اسب ،یقرانیقا رینظ یحیتفر لیوسا

 (104ش:1381

 ها و بسترهای تحوالت بحرینریشه .4

 و خاص تیوضع یدهنده نشان ن،یبحر در گسترده یسطح در آن تداوم و اعتراضات وقوع

 نآ یبررس که یتیوضع. است فارس جیخل یهمکار یشورا عضو یکشورها انیم در آن متفاوت

 .دینما مشخص ترواضح یصورت به را ریاخ تحوالت ابعاد و هاشهیر تواندیم

 که کشور نیا اندک تیجمع و وسعت آن، یسن تیحاکم و نیبحر تیجمع یعیش تیاکثر

، وضعیت اقتصادی عمومی، ساختار سیاسی حاکم بر این شودیم آن یباال یریپذ بیآس باعث

 و یسعود عربستان با نیبحر بر حاکم یاسیس میرژ کیاستراتژ و ژهیو رابطه نیهمچن کشور و
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 یاعتراض تحوالت کنترل و شرفتیپ ینحوه و شهیر که است نیبحر یهایژگیو جمله از کا،یآمر

 .است نییتب قابل آنها قیطر از کشور نیا ریاخ

 

 ساختار حکومتی 4.1  

ی وهگیری و رشد جنبشهای اجتماعی، نظام حاکم بر جامعه و نحیکی از عوامل موثر در شکل

اکم . هرچه سیاستهای نظام حاجتماعی است -تعامل سیستم قدرت با گروهها و جریانات سیاسی

تر و فراگیرتر باشد، جنبشهای تر، عادلگرایانهو فرهنگ غالب سیاسی در یک جامعه مساوات

ی کمتری خواهند داشت. )دالپورتا و جویانهی خصمانه و مواجههآن جامعه جنبهاجتماعی در 

 (297-289:ش1381دیانی، 

ین ین، ریشه در ساختار سیاسی ااجتماعی بحر -بخش مهمی از اعتراضات و جنبشهای سیاسی

 آمیز خاندان های تبعیضشکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاستکشور و نظام حکومتی آن دارد. 

ترین عامل بروز تحوالت و اعتراضات سیاسی مردم بحرین محسوب توان اصلیآل خلیفه را می

 .کرد

ی این گانهماهیت رژیم سیاسی بحرین، پادشاهی مشروطه است. مطابق قانون اساسی، قوای سه

عمل  ا درکشور مستقل بوده و مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکدیگر نیستند؛ ام

ر تمامی ی او و ولیعهدش، بی قوا زیر نظر مستقیم امیر بحرین قرار داشته و حکومت مطلقهتمام

ترین باال ارکان سیاسی کشور سیطره دارد. بر اساس قانون اساسی، امیر، حاکم و رئیس کشور و

وزیر و از جمله نخست –مرجع قانونی و حکومتی است که حق تعیین یا عزل هر مقام مملکتی 

تمامی  را دارا بوده و –امات عالی قضایی و نظامی ی دولت( و مقان )اعضای کابینههیئت وزیر

کند. )کاظمی وزیر و هیئت وزیران اتخاذ میتصمیمات استراتژیک و مهم را با مشورت نخست

 (4/210ش:1392؛ حاتمی و بحرانی، 192–191ش:1388دینان، 

ن حاکم بوده و حکومت در میان سال پیش بر بحری 200که از حدود  –خلیفه خاندان آل

اند که چندان با روشهای از ابتدای حاکمیت خود بر بحرین نشان داده –اعضای آن موروثی است 

سیاسی دموکراتیک موافق نیستند. اولین حاکم رسمی بحرین، یعنی شیخ عیسی، پارلمان قانونی 

نمود و این تعطیلی به مدت م منحل 1973این کشور را تنها دو سال پس از تأسیس، یعنی در سال 

ی برگزاری حتی یک انتخابات را نداد؛ سال ادامه یافت. در تمام این مدت شیخ عیسی اجازه 27
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فعالیتهای تمامی احزاب را غیرقانونی اعالم کرد و فعاالن سیاسی هرگز نتوانستند به صورت 

سیاسی غالباً به صورت اجتماعی بپردازند و تحرکات  -های سیاسیآزادانه و طبیعی به فعالیت

و  181–180؛ حاتمی و بحرانی، همان:330–327ش:1392مخفیانه و زیرزمینی بود. )واعظی، 

 1(56 – 54:ش1390 ،یراحمدیبو یانصار ؛194–193کاظمی دینان، همان: ؛184–183

م،  به 1981و مخصوصاً پس از کودتای  -خشونت، خفقان و فضای پلیسی در این سالها 

جوان بحرینی یک نفر مورد  20م، از هر 1990تا  1980ی سالهای که در فاصله حدی شدید بود

تحقیق، بازجویی، بازداشت و زندان یا اخراج از شغل یا تحصیالت و یا ابطال گذرنامه یا نفی بلد 

 300نفر از ساکنین بحرین، از این کشور اخراج و تبعید شدند؛ بیش از  250واقع گردید؛ قریب به 

و در این مدت تعداد کارکنان سازمان اطالعات  2اس اتهامات سیاسی راهی زندان شدندنفر بر اس

 3داد.درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می 20و امنیت و مخابرات بحرین رقمی در حدود 

 (21-18تا:؛ مهدی، بی94–73تا:)ربیعه، بی

در اولین سال پس از شیخ عیسی فرزندش شیخ حمد به حکومت رسید. شیخ حمد اگرچه 

حکومت خودمنشور اقدام ملی را به تصویب رسانده، تا حدودی به برخی اصالحات سیاسی 

اندازی نمود، اما پس از اولین مجلس قانونی کشور را دوباره راه 2002دست زده و در سال 

رد؛ ( معلوم شد که او نیز همانند پدر خود چندان به روند دموکراتیک اعتقادی ندا2002انتخابات )

و انتخاب شده از طرف خود را از قدرتی برابر  4چرا که بر خالف قانون اساسی، مجلس مشورتی

و بلکه بیش از مجلس منتخبان مردم برخوردار نمود و بدین ترتیب توان و امکان اجرایی و 

کاظمی  ؛184–183و  181-180نظارتی پارلمان را محدود ساخت. )حاتمی و بحرانی، همان:

 (56 –54:ش1390 ،یراحمدیبو یانصار ؛194–193همان:دینان، 

 تسلط بیگانگان 4.2  

                                                                                                                                             
ی فعالیت داشت، یک اجتماعی که به صورت رسمی و قانونی اجازه -ی سیاسیم، تنها مجموعه2002خلیفه تا زمان انجام اصالحات توسط شیخ حمد در سال از ابتدای حکومت رسمی آل -1

فرهنگی و منحصر در دعوت از اندیشمندان  -دادند و فعالیتهای آنها نیز صرفاً فکریکردگان عرب تشکیل میی از تحصیلابود که گردانندگان آنرا عده« نادی العرویه»باشگاه فرهنگی تحت عنوان 

 (.195:ش1388 نان،ید یکاظمعرب به منظور سخنرانی در این باشگاه بود )
میلیونی حال حاضر ایران مقایسه کنیم، عددی بالغ  75شود که اگر بخواهیم آنرا با جمعیت می درصد کل جمعیت بحرین در آن دوران را شامل 005/0این میزان زندانی سیاسی، رقمی بیش از  -2

 نفر خواهد بود. 375000بر 

( که این امر 18تا:د )مهدی، بیباشبرابر لشکریان این کشور در همان سال می 3نفر بوده که معادل  12000م، قریب به 1990بر اساس آمارها، تعداد کارکنان دستگاههای امنیتی بحرین در سال  -3

 دهنده اوج خفقان و شدت فضای پلیسی حاکم بر بحرین در آن سالهاست. نشان
به و بررسی  ی کارشناسی است که اعضای آن توسط پادشاه منصوب گردیده و مسئولیت آنها این است که طرحها و لوایح ضروری را شناسایی کرده و پس از بحثمجلس مشورتی یک کمیته -4

 (4، پاورقی 4:182ش، ج 1392دولت ارائه دهند. )حاتمی و بحرانی، 
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حرین، وابستگی و اتکای باجتماعی در  -های بروز بحرانهای سیاسییکی از دالیل و زمینه

ی نظام سیاسی این کشور به قدرتهای خارجی و نفوذ و دخالت این قدرتها در عرصه

 شور است.های کالن این کگیریتصمیم

ی تسلط استعماری انگلستان بر این منطقه ی خلیج فارس، عمدتاً زائیدهکشورهای عربی حوزه

اصل حهستند. این کشورها که بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی به تدریج تشکیل شدند، 

 باشند. اما دری جنوبی خلیج فارس میقراردادهای انگلستان با شیوخ و خاندانهای حاکم بر حوزه

قدرتهای  تر بوده و گرایش و وابستگی حکام و رهبران این کشور بهحرین این مسأله بغرنجمورد ب

بر  خلیفهبزرگ به دلیل بحران شدید مشروعیت، بسیار مشهود است. اساساً حاکمیت خاندان آل

فته است. ای از قراردادها با انگلستان شکل گربحرین از ابتدای قرن نوزدهم و از طریق مجموعه

 و یداخل تیامن و تجارت گمرکات، اداره انگلستان، با یمانیپ انعقاد م با1820یفه در سال خلآل

 یامضا با ،1880 در نیبحر بودن هیالحماتحت و ندسپرد کشور نیا مأموران به را خود یخارج

 را نیبحر بودن هیالحماتحت ،1919 سال در انگلستان. گرفت قرار دیتأک مورد انگلستان با یمانیپ

 اداره یسیانگل مستشار کی یسرپرست تحت نیبحر پس آن از و کرد اعالم یرسم صورت به

 انگلستان، تیحما با کشور نیا یاسیس امور و اقتصاد کنترل و نیبحر بر فهیخل آل تسلط. شدیم

 بر فهیخل آل تیحاکم زمان، نیا تا. داشت تداوم ،1971 سال در کشور نیا استقالل زمان تا

نیز این  استقالل از بعد اما افت؛ی تداوم یمردم تیمشروع بدون و انگلستان تیحما با نیبحر

 یاصل قشن کایآمر وابستگی زائل نگردید و تنها انگستان جای خود را به آمریکا داده و از آن پس

 (326ش:1392)واعظی،  .است گرفته عهده بر فهیخل آل یاسیس میرژ یبقا یهادام در را

که نگران امنیت  –این امر در حالیست که از دیدگاه قدرتهای غربی و در راس آنها آمریکا 

ی نظامی و حفظ منافع ی استمرار سلطهاز یک سو کشور بحرین در زمینه –خلیج فارس هستند 

این کشورها در منطقه، موقعیتی استراتژیک را حائز بوده و خاندان حاکم بر این کشور، نمایندگان 

ی حساس هستند؛ و از سوی دیگر هر نوع خوبی برای مراقبت از منافع غرب در این منطقه

تر در منطقه و خصوصاً تواند منادی و پیشرو یک آشوب بزرگور میالتهاب و بحران در این کش

ژوئن  12ی وال استریت ژورنال، ، به نقل از روزنامه171 – 170ش:1381عربستان باشد )بحرانی،

( و از جهت سوم، این قدرتها بیم آنرا دارند که با به ثمر رسیدن جنبشهای مردمی در این 1995

مانی، بنیادگرایان اسالمی بر بحرین تسلط یافته و منافع غرب در کشور و برقراری حکومت پارل
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( فلذا آمریکا و 1995آوریل  12این منطقه را به خطر بیاندازند. )همان، به نقل از روزنامه گاردین، 

دیگر دولتهای غربی، سیاست خارجی خود در بحرین را همواره بر مبنای پشتیبانی از حاکمیت 

های مخالفان و معترضان مردمی و یا ابراز دامات آنها در برابر خواستهخلیفه و دفاع از اقآل

 اند.های خنثی و مالیم در این زمینه استوار ساختهنگرانی

های واستخلیفه همواره با اتکا به حمایتهای غربی، از یک سو مطالبات و درخفلذا خاندان آل

ز امر قدرت را سرکوب نموده، و اجتماعی و مشارکت در ا -مردمی برای تغییر شرایط سیاسی

به جای اتخاذ ای، ای و فرامنطقهی سیاست خارجی و مسائل منطقهسوی دیگر در عرصه

 توجهی به افکار عمومیبی و با تصمیمات مستقل و پذیرش یک نقش فعال در تحوالت منطقه

ه ت و پشتیبانی کردای تبعیهای ایاالت متحده و سایر نیروهای فرامنطقههمواره از سیاست داخلی،

 است. 

 شناختی شیعیانوضعیت جامعه 4.3   

ترین عوامل مؤثر در وضعیت فعالیهای سیاسی در هر کشوری، وضعیت یکی از مهم

ی خود، متأثر از نوع و شمار شکافهای شناختی آن کشور است که این امر نیز به نوبهجامعه

 99ش، ص1374ا یکدیگر است. )بشیریه، بندی آن شکافها بی ترکیب و صورتاجتماعی و نحوه

این  عی در( بحرین نیز از این قاعده مستثنا نبوده و یکی از علل اصلی جنبشهای اجتما100 –

 شناختی شیعیان بحرین است.کشور، وضعیت خاص جامعه

 یکمرنگ ورحض -دهند که اکثریت مطلق جمعیت این کشور را تشکیل می –شیعیان بحرین 

 ومتحک. دارند قرار یسن تیاقل تقریبًا مطلق تیحاکم تحت و داشته کشورشانی نهیکاب در

 ولط و در کندیم یریجلوگ آنان نقش یفایا و مشارکت ،یاسیس تحرک هرگونه از فهیخلآل

 ک،یدموکرات و زیآممسالمت مشروع، یهاراه از تا اندکرده تالش انیعیش هرگاه ،گذشته یانسال

 .اندگرفته قرار سرکوب مورد بشکنند را زیآمضیتبع یحکومت پوسته

 اتنه ،یعال و یعموم منصب 572 از ن،یبحر بشر حقوق مرکز 2003 سال گزارش اساس رب

 21)منصب 10 فقط کل، ریمد و ریوز حد در یعال منصب 47 از و درصد 18 یعنی منصب 101

 یعال مناصب دارعهده توانندینم وجه چیه به نظام نیا در انیعیش. دارد تعلق انیعیش به( درصد

)انصاری بویراحمدی،  .شوند کشور و یدادگستر خارجه، دفاع، وزارت مانند یحکومت

 (142ش:1385قاسمی،  ؛220و  214و  213ش:1390
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ای است که شیعیان های پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین به گونهتوزیع کرسی همچنین

را از آن خود  کرسی پارلمان 40کرسی از مجموع  18توانند بیش از نمیگاه شرایط هیچبهترین در 

کت احزاب با وجود مشاراین امر باعث گردیده تا  .دارا شوندو اکثریت را در این مجلس  کرده

 ها، همواره این احساس در شیعیان بحرینشیعی در انتخابات پارلمانی و کسب برخی کرسی

 .ندرکت جدی و تأثیرگذار در ساختار قدرت محروم هستاشمکه آنها از  شته باشدوجود دا

 در یواقع مشارکت عدم به ن،یبحر یعیش تیاکثر تیمحروم و یعدالتیب ض،یتبع احساس اما

 و یاقتصاد ،ییاجرا ،یادار یهاعرصه تمامی در گروه نیا بلکه شود؛ینم محدود یاسیس قدرت

 شکالت ناشی از بیکاری، وضعیت. ماندمواجه فهیخلآل زیآمضیتبع یهااستیس با زین یاجتماع

 6/19نرخ بیکاری جوانان در بحرین  شیعیان را به شدت تحت تأثیر قرارداده است. اقتصادی

درحالیکه آمارهای واقعی، به خصوص در میان شیعیان بسیار باالتر از این ؛ درصد اعالم شده است

شغل ایجاد شده در بخش خصوصی میان هزار  84بین  از که این در حالی است .میزان است

به مهاجرین خارجی سنی  از این مشاغل درصد 80میالدی، بیش از  2002تا  1990های سال

ورود مهاجرین  1(8ش، ص1390ی، اسد؛ 143همان، ص قاسمی، )شده است. مذهب سپرده

ها نفع سنیبه  کهخارجی و اعطای تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتی 

خود یکی از عوامل مهم نارضایتی و اعتراض شیعیان این کشور محسوب  ،گیردصورت می

شود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت می

ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در دو سال گذشته با ورود وسعت و جمعیت آن، پرشتاب

ورهایی مانند اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، شکل اتباع کش

درصد رشد داشته است. دولت  10سال گذشته بیش از  5 و نسبت به ای به خود گرفته استتازه

بحرین در جهت افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و 

کند و برای ایجاد انگیزه ینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان میتحصیل کرده بحر

جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور، به واگذاری امکانات و حتی تابعیت به آنها اقدام 

 اسدی، همان(؛ 225 – 221و  218انصاری بویراحمدی، همان:) کند.می

                                                                                                                                             
 آن درصد 6/37 معادل نفر 108٬235 که بوده نفر 585٬698جمعیت کل این کشور  2001دادند. در سرشماری سال درصد جمعیت این کشور را تشکیل می 4/62اتباع این کشور 2001در سال  -1

 )CIA –The World Factbook- July 2008؛ fa.wikipedia.org/wiki /) بحرین.است رسیده سال این در جمعیت کل درصد 25/49 معادل 511٬864به  2007سال اند. این میزان در خارجی بوده
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 روستاهای اکثر شیعیان در .اندمورد تبعیض قرار گرفته نیز شدیداً سکونتشیعیان از نظر محل  

ند، را ندار« اعالرف»و حق سکونت در منطقه مسکونی و وسیع  کنندفقیر اطراف منامه زندگی می

هاست. محل سکونت خانواده حاکم و شرق آن محل سکونت سنی این منطقهچرا که غرِب 

اعظم  بخش .توانند زمینی را مالک شوندمی شیعیان نه حق سکونت در این منطقه را دارند و نه

خرید  هزینه نگهداری، توجهی حکومت و فقر اقتصادی ساکنین و باالبودناین مناطق به علت بی

ای شهرها تبدیل شده است. )انصاری بویراحمدی، های حاشیه، به خرابهو اجاره ساختمان

 (197:ش1388کاظمی دینان،  همان؛ قاسمی،؛ 216 – 215همان:

 انقالب اسالمی ایران 4.4  

حرین وقوع باجتماعی در  -های بیرونیِ بروز بحرانهای سیاسیترین دالیل و زمینهیکی از مهم

ر سراسر دمی انقالب اسالمی ایران است. همزمان با پیروزی انقالب اسالمی ایران، گروههای اسال

 از قبل حرینب چهاگر بسیار مشهود است. نیبحر جهان حیاتی دوباره یافتند که این تأثیرپذیری در

 توانیم ما، ااست بوده فارس جیخل یکشورها در یعیش زیرستاخ کانون نیز رانیا اسالمی انقالب

موقعیتی  زا نیبحر انیعیش گاهیجا تا باعث گردید ی در ایراناسالم انقالب وقوع که کرد ادعا

 طول در که یانیعیش و دگرد منتقل کشور نیا اجتماعی -یاسیس تحوالت ثقل مرکز به ای،حاشیه

 حکام وسطت ژهیو به ی،غاتیتبل دیشد حمالت آماج و ی جامعههیحاش در همواره ،ریاخ یدهه چند

 با مبارزه ولا صف در و یافته دوباره یجان رانیا یاسالم انقالب یروزیپ با بودند، فهیخلآل یسن

 خی احزابطی بر. البته این تأثیرات در مواردی، به دالیلی از جمله عملکرد افراستادندیا حکومت

 هک - نیربح هپادشاهایی برای شیعیان نیز گردید؛ از جمله آنکه و گروهها منجر به بروز گرفتاری

 ترآورفقانخ یطیمح و افزود انیعیش هیعل خود فشار بر - دیدمی متزلزل شدت به را خود تیموقع

ی هبه بهان ای در اختیار حکومت قرار داد تاهمچنین این مسأله حربه .آورد وجود به گذشته از

ی ادی تماممتم دخالت ایران در امور داخلی بحرین و سعی در براندازی نظام این کشور، تا سالیان

دت به ش –رو طلب و میانهچه از نوع رادیکال و براندازانه و چه از نوع اصالح –اعتراضات را 

 (111ش:1381 ،یبحرانسرکوب نماید. )ر.ک: 

عالوه بر اعطای نقش اساسی به  ایران در حوادث بحرین، اسالمی تأثیر انقالبدر هر حال 

در  1979طی سال و  مدتبه صورت کوتاه ی تحوالت سیاسی این کشور،شیعیان در عرصه
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روحیه شجاعت و قیام برای گر شد و در درازمدت نیز ها و اعتراضات مردمی جلوهراهپیمایی

 .های خود را در آنان دمیدخواسته

 مشکالت اقتصادی  4.5

، حرینباجتماعی در  -یکی دیگر از دالیل وجود نارضایتی عمومی و وقوع بحرانهای سیاسی

ترین قشر جامعه ترین و مورد تبعیضمشکالت اقتصادی است. اگرچه شیعیان در بحرین محروم

یحاتی نابسامان معیشتی اکثریت شیعه در این کشور توض در مورد وضعیت و قبل از این -هستند 

 ت.شکالت اقتصادی تنها دامنگیر شیعیان نبوده و مشکلی همگانی اساما فقر و م -گفته شد 

ی جنوبی کشور بحرین منابع انرژی قابل توجهی نداشته و بر خالف عموم کشورهای حوزه

طول  فه درو گازی برخوردار نیست. فلذا خاندان آل خلیخلیج فارس، از درآمدهای باالی نفتی 

 ضعیتودوران حکومت خود نتوانسته است مشروعیتش را از طریق ایجاد رفاه عمومی و بهبود 

 معیشتی مردم ارتقاء بخشد.

ای که گویا در این کشور دو کند؛ به گونهاز سوی دیگر تبعیض اقتصادی در بحرین بیداد می

ه شامل جی کز از هم وجود دارد؛ یکی دنیای اقلیت ثروتمندان داخلی و خاردنیای کامالً متمای

دارد و  ی حاکم قراردیپلماتها، صاحبان شرکتها و بانکهای خارجی گشته و در رأس آنها خانواده

زندگی  های معمولی و عموماً زیر خط فقردیگری دنیای اکثریت مردم عادی که در شهرها و خانه

 کنند.می

ری یکی ی اشتغال نیز در این کشور از وضعیت نابسامانی برخودار بوده و بیکاسألههمچنین م

های اجتماعی در بحرین است. تاریخ مبارزات مردم بحرین ترین عوامل ناآرامی و آشوباز مهم

 ومزد همیشه شاهد اعتراضات قشر کارگر و کارمند این جامعه بوده که همواره به کمی دست

 اند.ودهبوده و همواره خواستار دستمزد عادالنه و بهبود شرایط شغلی بمزایای خود معترض 

یض در تبع همچنین وجود کارگران ارزان خارجی، مجال اشتغال را از جوانان بحرینی گرفته و

د اعالم درص 15استخدام نیز، مزید بر علت است. آمارهای رسمی میزان بیکاری در بحرین را 

ل ی از عوامار باالتر است. به طوریکه یکه خصوص در میان شیعیان بسیکنند؛ اما آمار واقعی، بمی

ی بیکاری بود و حال آنکه دولت همواره با همین مسأله 1994ی دسامبر اصلی انتفاضه

ها و اعتراضات کارگری را بر هم زده و سرکوب نموده است. )ر.ک: های امنیتی، جنبشبرچسب

 (65 – 64ش:1381 ،یبحران؛ 1392:325واعظی، 
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  یناجتماعی بحر -جریانهای سیاسی .5

های دینی آید که از دیرباز تاکنون شاهد جنبشمی جمله کشورهای اسالمی به شمار بحرین از

 ت.ده اسمتفاوت بو ندر طول زما اهجنبش این البته انگیزه و اهداف که و سیاسی بوده است

های زه جنبشانگی ،، یعنی تا قبل از استقالل بحرین1970 یاز اوائل قرن بیستم تا اوائل دهه

  چیز بود: دو عمدتاً سیاسی ـ اجتماعی مردم بحرین

 تالش برای استقالل بحرین  .1

 . تالش برای رفع استبداد داخلی و کسب امتیازات و آزادی های سیاسی و اجتماعی .2

های نبشد منتفی شد و جمیالدی انگیزه نخست، خود به خو 1971با استقالل بحرین در سال 

های بشل جنتشکی وطلبانه فروکش کرد. از آن زمان به بعد، دو عامل سبب بروز ناآرامی استقالل

 :شد در این کشور سیاسی و اجتماعی

المی ایران در سال به خصوص با پیروزی انقالب اس های اسالمی کهپرداختن به ارزش .1

 .میالدی به اوج خود رسید 1979

 اوج گرفت. 1994وکراتیک که به ویژه پس از انتفاضه های دمارزش .2

 ران استقالل،بعد از دو های بحرین،یزه اساسی جنبشتوان گفت که انگبه دیگر بیان می 

 های اسالمی و دموکراتیک بوده است. گرایش

ب ن عربه طور عمده در بحرین ـ همانند سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و بلکه کل جها

ی عرصهدر  گرا )ناسیونالیستی(، چپ )مارکسیستی( و اسالمیسه جریان ایدئولوژیکِ ملی –

و  کمرنگ یحضور این کشور در های ملّی و کمونیستیگروهلبته ا اند کهاجتماعی فعال -سیاسی

ه آنها بو گروهها و احزاب منتسب  در اینجا ما به بررسی هر سه جریان. دندار ایحاشیه

 پردازیم. می

 گرا و ناسیونالیستجریان ملی   5.1

گرایی، درحالیکه اکثریت رژیمهای عربی، کمابیش از جریان ناسیونالیسم عربی ی ملیدر عرصه

اما کشورهای عرب خلیج فارس  اند،عربیسم در راستای تثبیت مشروعیت خویش بهره بردهو پان

یک از این دولتها ستادگی کرده و هیچهای گوناگون این جریان ایو از جمله بحرین در برابر جلوه

هایی نه چندان قوی از اند و تنها رگهبنای مشروعیت خود را بر این ایدئولوژی استوار ننموده

خورد گرایی در میان ساکنین این منطقه به چشم میفعالیتهای ناصریسم و تا حد کمتری بعث
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دن اکثریت قریب به اتفاق مردم این امر به مسلمان بو( 107 – 105ش، ص1390)ر.ک: احمدی، 

از سوی دیگر و اختالفات داخلی در  های مذکورگروه برخی سازشکاری و وس از یک بحرین

 - 28و  22م:2004)ر.ک: فالح المدیرس،  گردد.برمی میان اعضای برخی دیگر از این گروهها

29) 

دوران قبل از استقالل لیست در بحرین، به گرا و ناسیونای گروهها و جریانات ملینقش عمده

الدی به قرن بیستم می 60و  50ی این کشور و قیمومیت انگلستان بر آن بازگشت نموده و در دهه

ین اعتراض شیعیان بحر یعرب ابزار عمده ناسیونالیسمای که به گونه رسد؛ی اوج خود مینقطه

و تظاهرات عتصاب دهد که در آن کارگران نفت بحرین در ارا تشکیل می 1950در طول دهه 

( اهداف 287 – 286ش، ص1388. )ر.ک: دکمجیان، علیه غرب به موج ناصریسم پیوستند

ی آل دن سلطهی این گروهها را در آن دوران، مبارزه با استعمار انگلیس در منطقه، از بین برعمده

 تشکیل خلیفه بر بحرین و حرکت به سمت تشکیل یک دولت واحد فدرالیِ عربی در منطقه

)ر.ک:  داده که البته در گروههای و زمانهای مختلف، با جزئیات متفاوتی همراه بوده است.می

ا افول بم که همزمان 1971( پس از استقالل ظاهری بحرین در 32 – 11م:2004فالح المدیرس، 

طور  گرا بهجریان ناصریم و ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی در دنیای عرب بود، جریانهای ملی

ات ریانجی در بحرین رو به تضعیف و انشعاب نهاده و جمع کثیری از نیروهای ایشان به طبیع

( در دوران پس از اصالحات 39و  32و  30گرا و مارکسیستی ملحق شدند. )ر.ک: همان:چپ

خواهی را در گرایی و دموکراسیگرایی، چپخوریم که ترکیبی از ملیسیاسی، ما به احزابی برمی

ر جلب اند؛ اما با وجود این تنوّع ایدئولوژیکی، توفیق چندانی دقرار داده دستور کار خود

 اند. حمایتهای مردمی نداشته

 گرا در بحرین عبارتند از:ترین گروههای ملیمهم 

  الهیئه االتحاد الوطنی )کمیته اتحاد ملی(   5.1.1

م، جمعی از اعیان و بزرگان طوایف بحرینی، به منظور مدیریت اعتراضات 1954در سال 

ای و تنظیم آنها در قالبی ملی، و نیز به ی مردمی، خروج این اعتراضات از حالت طایفهپراکنده

ها وضع های امنیتی انگلیسی برای رانندگان تاکسیای که شرکتمنظور اعتراض به قوانین ظالمانه

ای اقدام به تأسیس کمیته –ای رانندگان گردید که منجر به اعتصاب یک هفته –ه بودند نمود

نمودند. این کمیته به نمایندگی از « الهیئه التنفیذیه العلیا»نفر از بزرگان با عنوان  120متشکل از 
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نها عموم معترضان، با حکومت بحرین به مذاکره نشسته و مطالباتی چند را مطرح نمود که اهم آ

گذاری از مذکور از طرف دولت، تأسیس مجلس قانونیعبارت بود از: به رسمیت شناختن کمیته

طریق انتخابات آزاد مردمی، وضع قوانین عمومی جنایی و مدنی و اصالح وضعیت قضائی کشور 

های کمیته توجهی ننمود که این امر منجر به بروز یک از خواستهو ...؛ دولت بحرین به هیچ

رات و اعتراضات عمومی گردید و حکومت مجبور شد با رسمیت این کمیته به شرط تغییر تظاه

 موافقت نماید.« کمیته اتحاد ملی»عنوان آن به 

ِی ی خلیج فارس و اولین نظام سیاساولین حزب سیاسی رسمی در منطقه« کمیته اتحاد ملی»

شود. این کمیته پس از رسمیت میین محسوب ای در تاریخ معاصر بحرمردمیِ ملی و غیر طائفه

، بات داخلیی مردمی با مطالیافتن، به تدریج با جریان ناصریسم مرتبط گشته و از قالب یک کمیته

بحران  و در پی بروز 1956به یک حزب ناسیونالیستی و ضد استعماری تبدیل گردید. در سال 

د عماری خوهای ضد استکمیته دیدگاه و نبرد مصر با اسرائیل، انگلیس و فرانسه، این« کانال سوئز»

ای های منطقهرا علنی نموده و تظاهراتی را به حمایت از دولت مصر و در اعتراض به سیاست

راهی ا همبانگلیس ترتیب داد. اما متأسفانه این تظاهرات به سرانجامی نرسید و دولت بحرین 

 ید نمود.تبع رضین را زندانی و یانیروهای انگلیسی، تظاهرات مذکور را خنثی نموده و سران معت

ن ی میان نیروهای آو موجب تفرقه این تشکل نوپا وارد ساخته ی سختی براین جریان ضربه

ا تشد  نیز مزید بر علت گردیده و باعث با رژیم آن سازش برخی از رهبران گردید؛ همچنین

والت چ نقشی در تحداده و از آن پس هیکارآیی سیاسی خود را از دست  کمیته به طور کلی

 (29 - 28و  22م:2004)ر.ک: فالح المدیرس،  .بحرین ایفاء ننماید

ی هگرایی دیگر نتوانست نقش به سزایی در بحرین ایفا نموده و عمدپس از آن جریان ملی

 بود. نیافته و زیرزمینیفعالیتهای نیروهای این جریان تا سالها به صورت پراکنده، سازمان

 بعثالحزب    5.1.2

با هدف  1947است که در سال « حزب بعث عربی»ای از شاخه« بحرین حزب بعث»

های عربی از چنگال استعمار غرب و تشکیل دولت عربی واحد، در کشور آزادسازی سرزمین

ی مردمی برای آزادی عمان و خلیج جبهه»از  1970 یدر دهه سوریه تأسیس گردید. این حزب

ی غیر استعمارگر و مساوات طلب بود. این گروه را بغداد جامعه منشعب شد و خواهان «فارس

 الحصیالن دانشگاه آمریکایی بیروتو فارغ کرد و به طور عمده، از افراد روشنفکرحمایت می
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از این که جزئی از مخالفان  ی ملت بحرین،ی مسیر مبارزهاین حزب، در ادامهتشکیل شده بود. 

با توجه به اعضای اندک خود، پیوستن به دستگاه حکومتی و استخدام در  و هباشد دست کشید

 رس،یالمد فالح )ر.ک: .های عالی شغلی را بر مخالفت و پایبندی به اصول ترجیح دادموقعیت

 (76ش:1381؛ بحرانی، 26 – 24م:2004

 (جمعیت تجمع ملی و دموکراتیک) التجمع القومی الدیموقراطی هجمعی   5.1.3

آید. این جریان شمار میه ب 2001پس از اصالحات سیاسی سال  هاجریان بعثی ینماینده

کت کرد و در راشبدون داشتن نامزد م 2006اما در انتخابات  نمود؛ را تحریم 2002انتخابات سال 

 .ی مبارزات انتخاباتی گردیدوارد عرصه مستقل با نامزد 2010انتخابات سال 

باشد. این تشکل در جریان حمله آمریکا به عراق، می« ضل عباسفا»دبیر کل این تشکل 

ین و م حستظاهریاتی را بر علیه سیاستهای آمریکا در قبال عراق و در راستای حمایت از صدا

 حزب بعث عراق ترتیب داد. همچنین این تشکل یکی از گروههای شرکت کننده در جریان

های حکومت اعتراضات شدیدی به سیاستآید که دبیر کل آن فوریه به حساب می 14ی انتفاضه

وارد کرد. نظامیان سعودی در سرکوب اعتراضات مردمی بحرین و خصوصاً دخالت دادن شبه

؛/1453812http://fa.alalam.ir/news؛26م:2004رس،یفالحالمد)ر.ک:

http://yalasarat.com/vdcj.me8fuqeiisfzu.htm) 

 (ملی جنبش عدالت (هالوطنی هالعدال هحرک   5.1.4

 و 2006که در سال  بحرین استگرای سکوالر در ک حزب سیاسی ملییجنبش عدالت ملی 

. این حرکت شامل جمعی تشکیل شد «جمعیت تجمع ملی و دموکراتیک»در پی بروز شکاف در 

، لیبرالها و برخی نخبگان اهل سنت بحرین است که ایدئولوژی سیاسی خود را گرافعاالن چپ از

و به بنا نهاده است  دیدگاههای ناسیونالیستی عربیو  خواهانهترقیترکیبی از مواضع سیاسی بر 

 .کندفعالیت می "المحرق "شکلی ویژه در شهر 

ی آمریکا را ب ایاالت متحدهگرا، اعضاء این حزبر خالف دیدگاه رایج در میان جریانهای ملی

ی مواضع به واسطه –دانند؛ اما نسبت به دو دولت ایران و بریتانیا دشمن خارجی بحرین نمی

دیدگاه مثبتی ندارند. استدالل  -المللیِ گذشته و حالِ این دو کشور در قبال بحرین سیاسی و بین

تعمار سیاه انگلستان، از حقوق ایشان در این زمینه این است که ملت بحرین در طول دوران اس

اساسی خود محروم گشته و تحقیر بسیاری را از جانب استعمارگران تحمل نمودند و ایران نیز به 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ar&u=https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586&usg=ALkJrhjR4iDe18KnJie-y2rbYlRIxjIMzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ar&u=https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586&usg=ALkJrhjR4iDe18KnJie-y2rbYlRIxjIMzg
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المللی مطرح ساخته و دفعات، برخی ادعاهای ارضی خود در مورد بحرین را در مجامع بین

د دست بر نداشته است؛ ی جغرافیایی خوهمواره از تالش برای انضمام کشور بحرین به محدوده

 ی استعماری در مورد بحرین دارد و نه ادعای ارضی.در حالیکه ایاالت متحده نه اغراض و پیشینه

 /هاین حزب جایگاه چندانی در معادالت سیاسی بحرین ندارد. )حرکه العداله الوطنی

https://ar.wikipedia.org/wiki( 
  (جمعیت عربی اسالمی الوسط) الوسط العربی اإلسالمی هجمعی 5.1.5   

ر شما سم در دوران پس از اصالحات سیاسی بهناصری این جمعیت یکی از نمایندگان جریان

 2002 هایدر انتخابات سالاین جمعیت . شودنیز می اسالمگرایان بحرینی آید که شامل برخیمی

ین ضای امعی از اع. جاما هیچ یک از نامزدهایش به پارلمان راه نیافتند ؛شرکت کرد 2006و 

باشند. های خدماتی دولت بحرین، دارای مناصب مدیریتی میمجمع در وزارتخانه

((http://www.alwasatnews.com 

 جریان چپ مارکسیستی5.2   

این  ارجیو حامیان خ یکمونیست تفکرات نفوذ شاهد  ،1960و اوایل دهه  1950از اواخر دهه 

ا ن، باین دورا های سیاسیبازتاب کمونیسم در پدیده هستیم.های ملی بحرین در جنبش جریان

، ربیسم عو ناسیونال ی دنیای عرب مانند بعث، ناصریسمنهاایگرتمایالت افراطی و چپ همراهی

تهای فعالی هر چه بیشتر آنها را به سمت بحرین داده و ای جدید به مبارزات سیاسی ملتچهره

 سوق داد.زیرزمینی سرّی و 

معلمان مدارس،  1962های مردمی بحرین، در اعتصاب گرا در حرکتچپ ریانجتاثیر 

ابل ( ق)جبهه القوه التقدمیه شرکت نفت بحرین و تشکیل جبهه نیروی پیشرو 1965اعتصاب 

که پس  – گرایان راها، تقاضاهای پیشین ملیبا استفاده از جو اعتصاب جریان. این استمشاهده 

 تجدید دوباره -توسط حکومت، برای مدتی مسکوت مانده بود « یمل اتحاد تهیکم»از انحالل 

الت حخواستار تشکیل اجتماعات سیاسی، بازگشت کارگران اخراجی شرکت نفت، رفع نموده و 

  اخراج کارگران و کارمندان انگلیسی از بحرین شد. و العادهفوق

سابق و افول  یعنی سال فروپاشی شوروی -م 1990جریان مارکسیستی اگرچه تا سال 

هایی از کمابیش تحرکاتی در بحرین داشته و هنوز هم رگه –ایدئولوژی مارکسیستی در دنیا 

ی مدرن و دیدگاههای انتقادی و نئوکمونیستی در برخی محافل به چشم گرایانهتفکرات چپ
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 ، این جریان در جلب حمایت مردمی و بسیج نیروهای مبارز1960ی خورد، اما بعد از دههمی

ی این کشور در ای و در کنار بازیگران اصلی صحنهتوفیق چندانی نداشته و تنها به صورت حاشیه

 آفرینی کرده است.های سیاسی نقشعرصه

 گرا در بحرین عبارتند از:ترین گروههای چپمهم

 بخش ملی بحرین(جبهه التحریر الوطنی البحرانیه )جبهه آزادی5.2.1   

باشد ی خلیج فارس میلنینیستی در منطقه –اولین جنبش مارکسیستی « بخش ملیجبهه آزادی»

ی ایران بنا نهاده شد. هدف این جبهه توسط برخی عناصر حزب توده 1955ی فبریه 15که در 

طلب بود و در این راستا در جهت ایجاد و تشکیل ای غیر استعماری و مساواتایجاد جامعه

تی از نمود. این جبه به دلیل داشتن گرایشات کمونیسو سندیکاهای کارگری تالش میها اتحادیه

 شد.سوی شوروی حمایت می

ه دست در انتخابات پارلمانی شرکت کرد؛ اما رای چندانی ب 1973در « بخش ملیجبهه آزادی»

کرد که یم نیاورد. یک سال بعد، این تشکل به توطئه بر ضد حکومت متهم شد. دولت بحرین ادعا

ی این اتهام، اند. به واسطهاین توطئه را شوروی و نیروهای کمونیستی این کشور حمایت کرده

یز ن 1987و  1986، 1985های سران این جبهه و بسیاری از اعضای آن بازداشت شدند. در سال

ن آ ی حکومت مواجه گردیده و تعدادی از اعضای آن بازداشت شدند. پس ازاین تشکل با حمله

منتشر « فالهد»ای با عنوان این جبهه مبارزات خود را برای مدتی از سوئد ادامه داده و نشریه

 فالح ی سیاسی بحرین موجودیتی ندارد. )ر.ک:نمود. در حال حاضر این جبهه در عرصهمی

 (67 – 66ش:1381؛ بحرانی، 46 – 42م:2004 رس،یالمد

 مردمی برای آزادی بحرین( جبهه الشعبیه لتحریر البحرین )جبهه   5.2.2

های یک عنصر ریشه در جنبش ناسیونالیسم عربی در عمان دارد که تالش« الشعبیه»جبهه 

بهه جه این بگردید. نخستین کسانی که « الشعبیه»کمونیستی از این جنبش، منجر به تشکیل جبهه 

ه بران این جبهره 1968های ناراضی از حکومت بودند. در پیوستند، روشنفکران و تکنوکرات

ی نظامی این تشکل را در یمن )وادی متمایل به چین شدند و حزب کمونیست چین، شاخه

ت دول 1975اتخابات مجلس را تحریم کرد. در  1973حضرموت( آموزش داد. این جبهه در 

شیخ »رور بحرین جبهه را متهم به همکاری با عدن کرد و در همان سال، اقدام این تشکل در ت

 .. ی شدیدی به محبوبیت مردمی آن وارد ساختبه جرم همکاری با دولت، لطمه« مدنی عبداهلل
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ل و نند به اصووارد مذاکره شدند تا بتوا« جبهه التحریر الوطنی»این جبهه با  1979در اواخر 

ای انیهی این مذاکرات، انتشار بیاهداف مشترکی دست یافته و با یکدیگر متحد شوند که نتیجه

 مطالباتی واحد بود.. مشترک با

ملی متهم  دولت بحرین بار دیگر این جبهه را به اقدام بر ضد امنیت 1982های سال در ناآرامی

ال ای سه تن از رهبران آن را به هفت سساخته و اعضای آنرا بازداشت نموده و طی محاکمه

نتقل یه مکشور سورزندان محکوم کرد و از آن پس مرکز فعالیت این جبهه به خارج از بحرین و 

 شد.

ی مبارزات سیاسی مردم بحرین در اعتراضات آفرینی این جبهه در عرصهبیشترین نقش

هایی در باشد؛ این جبهه همچنین فعالیتمی 1960ی کارگری و جنبشهای دانشجویی دهه

های جوانان در همین دوران انجام داد؛ اما پس از آن دیگر نقش ی حقوق زنان و حرکتعرصه

 67ش:1381؛ بحرانی، 52 – 50م:2004 رس،یالمد فالحعالی در این زمینه نداشته است. )ر.ک: ف

– 69) 

 (خواهجمعیت تریبون دموکراسی ترقی)المنبر الدیموقراطی التقدمی  هجمعی   5.2.3

گذاری گردید. پایه  توسط احمد السواری 2001در سال «المنبر الدیموقراطی التقدمی»جمعیت 

ه ب «نیهجبهه التحریر الوطنی البحرا»ی گرا در بحرین و ادامهجریان چپ ینمایندهاین حزب 

 این جبهه شکل گرفت. حساب آمده و آغاز کارش توسط رهبران تبعیدی

ا در ام ؛شرکت کرد و سه کرسی را در پارلمان بدست آورد 2002جمعیت در انتخابات این 

ی طلبخواهی و اصالح، ترقیحزب این اصلی ایدئولوژی .نتوانست موفق شود 2006انتخابات 

باشد. گرایشات آزادی بیان می ور حقوق زنان هوادا و  ای مخالف بودهفرقه  هایاست؛ با سیاست

ارای ل پیوند خورده است. این حزب دبا گرایشات لیبرا  رهبران این حزب در غالب اوقات

آموزان، باشد که در میان دانشیم« الشبیب» ن بحرینت جواناجمعی ی جوانان به نامشاخه

 نوانعبه « التقدمی»ای با عنوان همچنین این حزب نشریه .و جوانان بسیار فعال است  دانشجویان

 .پردازدها و دیدگاههای خود میر بیانیهانتشا سازد که در آن بهای خود منتشر میانهارگان رس

 (67 – 66ش:1381؛ بحرانی، www.altaqadomi.com: )ر.ک
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 (الوعد) معیت العمل الوطنی و الدیمقراطیج   5.2.4

 اعالم موجودیت 2001در سال  پس از اصالحات سیاسی اولین جمعیت سیاسی بحرین که

را  رینیگرایان و نیروهای مستقل بحگرایان و ملیائتالفی از چپ . این جمعیت در عین آنکهکرد

 یادامهو  گراچپی ایدئولوژیکی، یکی دیگر از نمایندگان جریان شود، اما به لحاظ عقبهشامل می

را تحریم  2002این جمعیت انتخابات سال . یدآبشمار می «جبهه الشعبیه لتحریر البحرین» تاریخی

با سه  2010مشارکت داشت و در انتخابات بدون داشتن نامزد  2006نمود، اما در انتخابات سال 

 ک:کدام به پارلمان راه نیافتند. )ر.ی مبارزات انتخاباتی گردید که هیچمستقل وارد عرصه نامرد

 (340ش:1392 ،یواعظ

 جریانهای اسالمی    5.3

ین ا مدهای ملّی و چپ در رهبری مستمر قیام مرگروه در پی ناکامی پس از استقالل بحرین،

 -رغم سرکوب شدید خاندان حاکم و علی –کشور و متأثر از پیروزی انقالب اسالمی ایران 

واجدِ نقش برتر جتماعی ا -های سیاسیگروههای اسالمی و خصوصاً شیعی، در تمامی صحنه

 اند.شده

 1970 میالدی شروع شد، در دهه های 1960حرکت اسالمی مردم بحرین که تقریباً از دهه 

ی سیاست صهو از آن زمان تا کنون، بازیگران اصلی عر میالدی به اوج فعالیت خود رسید 1980و

 دهند.خواه تشکیل میدر این کشور را جریانهای اسالمی و دموکراسی

شد این است که  رین باید یادآورهای اسالمی مردم بحها و حرکتای که راجع به جنبشنکته

نشین، در مناطق شیعه و اعتراضات بیشتر حوادثو وقوع  با وجود اکثریت شیعی مردم بحرین

های سنی نیز در این چون دیگر گروه ؛ها را شیعی محض دانستها و حرکتنباید این جنبش

وی سو از  ،ها از یک سو نسبت به فقدان دموکراسی و فساد اداریحرکت نقش دارند. این گروه

 .گرانندهای اسالمی ندست رفتن ارزش دیگر نسبت به از

 گروهها و احزاب اهل تسنن   5.3.1 

 وجود آمده در سازمان اخوان های بهعموماً از انشقاق، تسنن گرای اهلهای اسالمجمعیت

ها که در ابتدا این جریان. اندو با تأثیرپذیری از برخی از کشورهای عربی شکل گرفته 1المسلمین

                                                                                                                                             
م( توسط 1928ش )1307پردازد. جنبش اخوان المسلمین در سال نقش ایجابی و سلبی میی حوادث سیاسی و اجتماعی کشورهای اسالمی به ایفای اخوان المسلمین به عنوان بازیگری غیردولتی، سالیان درازی است که در عرصه -1

ید آمد. این اندیشه اما به مصر ی بیگانگان بر کشورهای اسالمی، به ویژه مصر پدالدین و در پاسخ به انحطاط داخلی مسلمانان و سلطههای سید جمالدر شهر اسماعیلیه مصر تشکیل شد. این نهضت با تأثیر از اندیشه« شیخ حسن البناء»

ورهای اسالمی هایی در کشورهای اسالمی اقدام کرد و تشکیالت مذکور، به عنوان یک الگوی مناسب برای مبارزات ضد دولتی و ضد استعماری در بسیاری از کشمحدود نماند و اخوان المسلمین بالفاصله پس از تأسیس، به ایجاد شعبه
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خواهانه و ی دموکراسیصبغه تدریج به  2001های سلفی بودند؛ بعد از سالبستر فعالیت گروه

ی حائز اهمیت در مورد . نکتهشدند حزبیفعالیت  یوارد عرصه طلبانه به خود گرفته واصالح

حامی دولت  احزابترین مهمهای اهل تسنن این است که بخشی از این جریانها، جمعیت

 :عبارتند از سنت در بحرینترین گروههای سیاسی اهل مهمند. دهرا تشکیل میخلیفه آل

 ایباشگاه اصالحات خلیفه   5.3.1.1

 حال نیع در و بوده نیالمسلم اخوان به کینزد این جریان شیگرا .شد لیتشک 1947 سال در

 مخالفان هایخواسته و یمردم یهاانیجر از گاهچینرو هیا از ؛داشت حسنه روابط هم دولت با

 .نکرد تیحما حکومت

(1382204/http://www.mehrnews.com/news) 

 جمعیه المنبر الوطنی اإلسالمی )جمعیت تریبون ملی اسالمی(   5.3.1.2

ار روِ متعلق به اقشار سنی مذهب بحرین است که افکیکی از احزاب میانه« المنبر»جمعیت 

 «صالحاال»نماینده و بازوی سیاسی جمعیت اخذ نموده و المسلمین  اخوان سیاسی خود را از

کی از احزاب یجمعیت المنبر  چهل در بحرین تشکیل شد. یشود که در دههمحسوب می

و  کار بحرین است که معموالً به صورت غیرمستقیم حکومت بحرین را به چالش کشیدهمحافظه

ی است و ی تمرکزش بر امور اقتصادبیشتر انتقاداتش غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک بوده و عمده

ن از ای –علمان مبازاریان و  مهندسان، –ی متوسط سنی بحرین گردیده که طبقه همین امر باعث

 یعقبه هک -زین «االصالح» تیجمع یمال یحام و سیرئ نکهیا کما حزب حمایت به عمل آورند.

 یضااع از که است فهیخل آل محمد بن یسیع خیش – شودیم محسوب «المنبر» تیجمع یخیتار

 یجبشها انیجر در تیجمع نیا. باشدیم کشور نیا در کار سابق ریوز و نیبحر یسلطنت خاندان

 یبرخ یسو از که شد آن به منجر امر نیهم و کرد اتخاذ طرفیب یموضع م1953 سال یمل

 .شود تهمم سیانگل استعمار و فهیخل آل حکومت با یدستهم به ،دوران آن در یاسیس فعاالن

و موفق شد هشت  هشرکت کرد در انتخابات پارلمانی 2002 اولین بار در سال« المنبر»جمعیت 

تعداد نمایندگانش به چهار نفر تقلیل یافته و به  2006در انتخابات  ؛کرسی پارلمان را بدست آورد

ائتالف  ها()جریان سلفی «االصاله»جمعیت  منظور حفظ آرای اقشار سنی مذهب در پارلمان، با

                                                                                                                                             
 107و  101و  89ش:1390اجتماعی نمودند. )شیرودی،  -های این نهضت شروع به فعالیت سیاسیال در بسیاری کشورها تحت عنوان اخوان المسلمین و یا عناوین دیگر، اما متأثر از مبانی و روشها و اندیشهپذیرفته شد و گروههای فع

 (100 - 85ش:1390؛ احمدی ، 1352:87؛ عنایت، 108 -
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نخست مستقالً وارد عرصه ی انتخابات گردیده و  پس از آنکه در دور 2010نمود و در سال 

، توانست تنها دو کرسی «االصاله»کامالً ناموفق بود، در دور دوم و پس از ایجاد ائتالف دوباره با 

، به همراه احزاب دیگر همچون الوفاق 2011ای سال دورهرا به دست آورد. اما در انتخابات میان

لت در سرکوب و کشتار مردم، انتخابات را تحریم کرده و و حزب وعد، در اعتراض به اقدام دو

خواستار برقراری دولتی مردمی، پارلمانی منتخب و دارای اختیارات کامل و دستگاه قضایی سالم 

 و مستقل گردید.

های سیاسی های مساجد، به خوبی شبکهجمعیت المنبر توانسته است با استفاده از ظرفیت

ز ا« لهاالصا»ایجاد کند. این حزب اگرچه در مقایسه با جمعیت مورد نظر خود را در بحرین 

عضای اهایی از رفتارها و افکار سلفی در برخی سختگیری دینی کمتری برخوردار است، اما رگه

 – 188ش:1392؛ حاتمی و بحرانی، 126م:2004خورد. )ر.ک: فالح المدیرس، آن به چشم می

 (111ش:1390؛ احمدی، 190

 جمعیه اإلصاله )جمعیت اصالت(   5.3.1.3

نت ی اهل سیکی از گروههای متمایل به تفکرات اخوانی و متعلق به جامعه «هصالاال»جمعیت 

بازوی سیاسی  میت بحرین وراستا با حاکو همکه یک جمعیت سلفی افراطی بحرین است 

کرسی را  6شد موفق  2002در انتخابات  گردد. این حزبمحسوب می «هسالمیاال هتربیال»جمعیت 

کرسی در  5می نیز با ائتالف با منبر الوطن االسال 2006در انتخابات  و در پارلمان بدست آورد

 .پارلمان بدست آورد

بحرین  یمرکز عاتاطال اداره کارمند که است راشد عادل ی این حزبیکی از اعضای برجسته

 برجسته عضو. کنندیم اداره را نیبحر یتیامن و یاسیس یهابرنامه و از اعضاء سازمانی است که 

 یاهپادش وانید سیرئ یهماهنگ دفتر معاون که است یلور وسفی محمد ناصر ،این حزب گرید

 .رددا فارس جیخل هیحاش یکشورها گرید یِسلف یهاانیجر با تنگاتنگ یارتباط و بوده

که بخشی از  رودیم شمار به انیعیش سرسخت نیمخالف و نیمعاند از «االصاله»جمعیت 

احساسات  کیتحر فرهنگی بر علیه شیعیان و -های سیاسیفعالیتهای اعضای آن، به اجرای برنامه

اختصاص دارد. در جریان بحران سوریه، این حزب به صورت علنی به منظور  انآن ضد بر مذهبی

برای  های مالیآوری کمکو نیز جمعبرای مشارکت در جنگ سوریه  داوطلبانتجهیز نام و ثبت

انتقادهای فراوانی را کمک به مخالفان حکومت بشار اسد، اعالم فراخوان نموده بود که این امر 
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؛ انصاری 128و  127م:2004)ر.ک: فالح المدیرس،  .علیه حاکمان این کشور بر انگیخت

 (188 - 185ش:1392؛ حاتمی و بحرانی، 204 – 203ش:1390بویراحمدی، 

 اسالمیجمعیت شورای    5.3.1.4

 عتقادا به گرچها ؛دانست هایسلف و نیالمسلم اخوان انیم فاصل حد دیبا را تیجمع نیا 

 نیا که ندارد وجود یافاصله موارد از یاریبس در انیجر دو نیا نیب ،کارشناسان از یاریبس

 .باشد آن در اندام عرض به قادر تیجمع

 انتخابات رد آنکه وجود با او ؛دارد بعهده «عبدالسالم الرحمنعبد خیش» را تیجمع نیا یرهبر

 ؛شد دهیبرگز شورا مجلس( سیرئ) کل ریدب عنوان به نیبحر پادشاه یسو از ،اوردین یرا 2002

 مواجه یمنف واکنش با دولت هواداران انیم در یحت و نیبحر یجامعه در شدت به که یامسئله

حرین ی این حزب، نسبت به حکومت باین مسأله به خوبی بیانگر مواضع سیاسی جانبدارانه .شد

 (http://www.mehrnews.com/news/1407214است. )

 گروهها و احزاب شیعی   .5.3.2

رهای کشو بحرین چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی ایران، کانون رستاخیز شیعی در میان

و  به طور مستقیم، از وضعیت جمعیتی، اجتماعی، سیاسیخلیج فارس بوده است؛ این امر 

ی سطهشود که قبال در مورد آن توضیح داده شد. از سویی به وااقتصادی  این جزیره ناشی می

ه باتی همیشه احساس اصالت ایرانیِ جمع کثیری از ساکنین بحرین )در حدود یک سوم جمعیت(

سبت به ران ندعاوی طوالنی ایکه  جود داشته استو در میان شیعیان این کشور طرفداری از ایران

 انقالب یروزیپ به دنبال ،ایچنین سابقه وجود افزوده است. با عمق این مسألهبر  نیز جزیرهاین 

اهر ظ ینسیاسی بحر بنیادگرایی شیعه به عنوان یک جنبش نیرومند در صحنه ،ایران اسالمی در

 .کندی سیاسی بحرین ایفا میری را در عرصهو محو ه و از آن زمان تاکنون، نقش اصلیشد

ی تأسیس دولت اسالمی در ی رادیکالی و اهداف براندازانه و اندیشهاین جریان در ابتدا صبغه

اکثریت شیعه را انقالبی  ،آل خلیفه یبرای از میان برداشتن خانوادهسر داشته و تالش نمود تا 

ه نتیجه نرسیدن تالشهای براندازانه و سرکوب به بعد و پس از ب 1990. اما از دهه بارآورد

طلبی روی و اصالحهای رادیکال، گروههای شیعی با تعدیل اهداف خود به سوی میانهحرکت

گرایش یافته و درصدد برآمدند تا بیشتر از طریق مبارزات انتخاباتی و پارلمانی و فعالیتهای حزبی 
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 - 115و 111ش، ص1390؛ احمدی، 286ش، ص1388به اهداف خود برسند. )ر.ک: دکمجیان، 

116) 

 یعی در بحرین عبارتند از:ترین احزاب و گروههای شمهم

 الجبهه االسالمیه للتحریر البحرین )جبهه اسالمی آزادی بحرین(   5.3.2.1

ق صندو»و به خصوص، نهاد مذهبی  1970 یهاین تشکّل، ریشه در مبارزات اسالمی ده

 .گذاری شده استپایهدو تن از علمای شیعی بحرین  که توسطدارد  «الحسین

 عد از پیروزی انقالبو ب م1979در سپتامبر اگرچه تأسیس این حزب به صورت رسمی،

 ب اسالمیانقال این حزب سالیان طوالنی قبل از ید، اما برخی معتقدند کهردگاعالم ایران  اسالمی

 ؛ه بودردار کت اسالمی در بحرین آغاز به کو با نیت سرنگونی رژیم حاکم و برقراری حکوم ایران

؛ 144ش:1390شیرودی،  )ن.ک: کرد.صورت مخفیانه عمل می دالیل امنیتی به اما به

1887http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id= مرهون فیصل»، به نقل از »

 (یکی از رهبران حزب

ای آن ه و اعضبود کامالً متاثر از انقالب اسالمی ایران نیبحر یآزاد یاسالم جبههدر هر حال 

 ای اولیه،دهند و به اعتقاد برخی، در سالهعمدتا انقالبیون طرفدار جمهوری اسالمی تشکیل می را

ا ررزین آن آورده و مباسپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، از این گروه حمایت مالی به عمل می

 و نج کلیه مستشارااخرا و نی رژیم آل خلیفه، قطع ایادی بیگانهسرنگوداده است. آموزش می

ؤمن بر می نظام اسالمی و بنا کردن امتی بحرین، اقامه حقیقی تحقق استقالل و کارگران خارجی

 .آیندشمار می اساس تعالیم اسالمی از جمله اهداف این حزب به

طر به خا 1979ست که در یکی از رهبران اصلی این گروه، حجت االسالم هادی مدرسی ا

ا ی امام خمینی است از بحرین تبعید شد. او که اصالتا ایرانی است بکرد نمایندهاینکه ادعا می

 کرد.که مخالف رژیم عراق بود نیز همکاری می« سازمان عمل اسالمی»

رژیم های رادیویی فعالیت خود علیه مدرسی از زمان تبعید از بحرین، در ایران از طریق برنامه 

ی کودتای نافرجام دهندهآل خلیفه را ادامه داد. به ادعای دولت بحرین، مدرسی همچنین سازمان

پس از کسب ، از اعضای این جبهه نفر 70نیز بوده است. در آن سال، در حدود  1981دسامبر 

 بنا به دالیلی اقدام آنان که آموزش نظامی و تخریبی، با قصد سرنگونی دولت وارد عمل شدند

. بحرین و عربستان، پس از دستگیری و بازجویی این افراد ادعا کردند که کودتاگران  ناکام ماند
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ای گردید برای انعقاد یک اند و این مسأله دستمایههمگی توسط مدرسی و در ایران آموزش دیده

 پیمان مشترک امینی میان این دو کشور. 

 تیحما یتهیکم ،انتفاضه غاتیتبل یتهیکم: از اندعبارت که است تهیکم هفت یدارا جبهه، نیا

 و هاییمایراهپ میتنظ یتهیکم انتفاضه، یشهدا بزرگداشت یتهیکم انتفاضه، یشهدا یهاخانواده از

 یتهیکم و شدگانبازداشت از دفاع یتهیکم مختلف، مناطق یکننده هماهنگ یتهیکم تجمعات،

 با یاسانهر ارگان سه یدارا حزب نیا نیهمچن. انتفاضه دگانید بیآس یبرا هاکمک یآور جمع

 مه یفارس به «نیبحر گرید یچهره» نام به که) «االخر وجه ن،یالبحر» و «هیالرسال الثورة» ینامها

 .است «االنتفاضۀ» یمجله و( شودیم چاپ

 در المیاس ییبنیادگرا نماینده و اسالمی حرکت پیشتاز تشکل این م،1990 سال از پیش تا

 سیاست صلیا جریان و مخالفان دیگر با را خود تدریج به بعد، به 1990 سال از اما بود؛ بحرین

لمدیرس، ا)ر.ک: فالح  .کرد پیدا گرایش دموکراتیک اصول و اهداف به و داد وفق کشور این در

؛ 203 – 202ش: 1392؛ حاتمی و بحرانی، 70 – 69ش:1381؛ بحرانی، 104 – 99و  97م:2004

 (144ش:1390؛ شیرودی، 113ش:1390؛ احمدی، 287ش:1388دکمجیان، 

 )جمعیت همبستگی ملی اسالمی( جمعیت الوفاق الوطنی االسالمیه.   5.3.2.2

 ین و بزرگترین ائتالف موجودبحر ترین تشکّل سیاسیمحبوب و ترینبزرگ «الوفاق»جمعیت 

یش از بو طرفداری غیررسمی  نفر عضو رسمی 65000بیش از با  است که در پارلمان این کشور

 ختیارارا در این کشور محور اصلی فرایند قیام مردم  نیمی از جمعیت بحرین، در حال حاضر

 .دارد

لی عیر دکتر سعید شهابی، شیخ نظ ،شیعه بحرین یتن از علما گذاران این حزب، یکصدبنیان

ه کباشند مین و استاد حسن المشیمع سلمان، شیخ عبداالمیر الجمبری، استاد عبدالوهاب حسی

از شد، از آغ 2001که توسط شیخ حمد، پادشاه بحرین در سال  ز آنان در پی اصالحاتیبسیاری ا

 د.اعالم موجودیت کر 2001نوامبر  7در  . این حزببه بحرین بازگشتندتبعید 

د. او یک باشی بحرین میاز روحانیون برجسته« شیخ علی سلمان« »الوفاق»رهبر جمعیت 

و در این شهر تحصیالت دینی خود  در قم ساکن بوده 90دهه ی دوازده امامی است که در شیعه

او را به اتهام تحریک عموم، در جریان  1995ی . حکومت بحرین در ژانویهاست را تکمیل نموده

به دبی تبعید کرد. وی سپس به لندن رفت و فعالیتهای خود بر ضد 19910ی های دههخیزش
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و به دنبال عفو عمومی به بحرین  2001ی حکومت را در آنجا ادامه داد و سرانجام در فوریه

 و است «قاسم احمد عیسی اهلل شیخ تیآ» الوفاق، یاصل رهبرالبته برخی معتقدند که  .بازگشت

 دباشیم «عیسی شیخ» نیفرام یمجر صرفاً «ناسلم یعل خیش»

 نها یک تشکلاما این حزب ت ،دهندرا شیعیان تشکیل می «الوفاق»با آنکه بیشتر اعضای  

 ز سرتاسرقیر اموفق و نیز روستاییان ف تجارمذهبی نیست؛ زیرا تعداد زیادی از جامعه کارگری و 

دام توان گفت که اعضای این حزب به کنمی . حتیدنابحرین نیز به عضویت این گروه در آمده

لبته اخورند که به چشم می ان آنها مقلدین تمامی مراجعدر می؛ زیرا دنمرجع معیّن گرایش دار

 فضل اهلل محمدحسین آیت اهلل سید ،نیای، آیت اهلل سیستاآیت اهلل خامنه اغلب ایشان از مقلدین

 .باشندمیآیت اهلل شیرازی  و

 مایتحدرون گروهی  الوفاق از هیچ نظریه و ایدئولوژی خاصِبه لحاظ ایدئولوژیکی نیز، 

نی خود های سیاسی، اجتماعی و مذهبی برای رسیدن به اهداف مدبلکه از تمامی برنامه ؛کندنمی

را به عهده « العمل»ت جمعیت دموکراتیک ملی که خود ریاس -کند. ابراهیم شریف استفاده می

کنند بهترین جا برای آیند که فکر میمردم از آن جهت به عضویت الوفاق در می»گوید: می -دارد 

 «. از شیعیان استحمایت 

می ی اسالشبیه به شورای عالی شیعیان لبنان )مجلس اعال «الوفاق»جمعیت ساختار تشکیالتی 

اری های معروف شیعی عضو جریان الدعوه و والیت فقیه را در کنار شملبنان( است که شخصیت

به  گروهاین  اسنامه این جمعیت تأکید شده کهدر اس .داران شیعه در خود گنجانده استاز سرمایه

نبع عنوان م کند که در آن، حاکمیت از آن ملت بهتأسیس دولتی نوین و مدرن تالش می منظور

عیت، جماین  یاصلی حاکمیت باشد. در بخش دیگری از اساسنامه تأکید شده است که هدف اصل

 .های اسالمی برای بحرین استدیدگاه یدر سایه یتحقق اصول آزادی، عدالت و برابر

حزب عمل »، «جمعیت عمل اسالمی»را به همراه سه حزب  2002انتخابات سال » فاقالو»

ی قانون و در اعتراض به اصالحات یکجانبه« جمعیت اقدام دموکراتیک»و « دموکراتیک ملی

برای شرکت در  2006اساسی و خصوصًا تأسیس مجلس مشورتی تحریم نمود. اما در سال 

در کرسی ممکن را به دست آورد.  18کرسی از  17انتخابات اعالم آمادگی نموده و توانست 

سب های واجد شرایط را کدرصد آرای بحرینی 62نیز این جمعیت توانست  2010 انتخابات

شود های پارلمان میدرصد کل کرسی 45کند که معادل  کرسی پارلمان را از آن خود 18و  نموده
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ن تبدیل گشت. با پارلمانی بحری بدین ترتیب، این جمعیت به بزرگترین و قویترین فراکسیون و

این وجود، نمایندگان این حزب دائما مورد تخاصم نمایندگان حامی دولت قرار گرفته و به انحاء 

شود. همچنین حکومت تاکنون مختلف از تصویب لوایح مورد نظر آنان ممانعت به عمل آورده می

یک از اعضای این حزب را به عضویت مجلس مشورتی در نیاورده و بدین ترتیب این حزب هیچ

با وجود داشتن بیشترین اعضاء و طرفداران در میان ملت بحرین و دارا بودن بزرگترین ائتالف در 

 تواند نقش قانونی چندانی در نظام حاکمیتی بحرین ایفاء کند.پارلمان این کشور، عمال نمی

ی نمایندگان این حزب در ی مردمی، همهو در جریان نتفاضه 2012ی فوریه 18در همچنین 

آن  ر پیداعتراض به کشته شدن دو تظاهر کننده به دست پلیس، از سمت خود استعفا دادند که 

های این پارلمان بحرین مشروعیت خود را از دست داد. اما حکومت بدون توجه به خواسته

ی دیگر را جایگزین ائتالف نماینده 18سپتامبر،  25ای در دورهبات میانحزب، با برگزاری انتخا

این  ی پارلمانینموده و بدین ترتیب بزرگترین حزب بحرین را به طور کامل از صحنه« الوفاق»

 کشور حذف کرد.

 حرینب فوریه 14 انتفاضه در حاضر تشکل ترینمحوری ،«وفاقال» جمیعتدر حال حاضر 

جریان  در جمعیت، این رهبران از تعدادی تا گردیده باعث مسئله همین که شودمی محسوب

« انشیخ علی سلم»ای که بنا به اظهار نظر ؛ به گونهشوند محکوم اعدام به حتی و دستگیر انتفاضه

 1600های اخیر بحرین، حکومت این کشور ماه از آغاز ناآرانی 18دبیر کل این حزب، با گذشت 

 که اییهبیان در جمعیت ایننفر از اعضای سرشناس این حزب را دستگیر و زندانی نموده است. 

 بحرین، تمل حقوق به دستیابی برای مبارزه یدامها بر تأکید ضمن شد، منتشر 2011 اوت 22 در

 گرفته، پیش در که راهی از را جمعیت این هرگز خلیفهآل تهدیدآمیز رویکرد که کرد خاطرنشان

بویراحمدی،  ؛ انصاری109 - 108م:2004)ر.ک: فالح المدیرس، .دنمو نخواهد مأیوس

 (339 - 338ش:1392 ،یواعظ ؛196 – 190ش:1392؛ حاتمی و بحرانی، 198 - 196ش:1390

 جمعیت عدالت و توسعه   5.3.2.3

 یبرخ دگاهید از. است «الوفاق» حزب از شده منشعب یاسیس احزاب از تشکل نیا

 از یبرخ به خود، اهداف به دنیرس و هاتیفعال توسعه جهت ،«الوفاق» حزب نظران،صاحب

 با خصوص، به و ژهیو صورت به «توسعه و عدالت تیجمع» سیتأس با تا نمود هیتوص شیاعضا

 در «آلوفاق» یاعضا از یبرخ راستا، نیهم در و دینما مقابله نیبحر در ضیتبع مخرب انیجر
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 کارشناسان از گرید یبرخ اما. نمودند «توسعه و عدالت تیجمع» لیتشک به اقدام 2004 سال

 یاعضا نیب در ییجدا و تفرقه قصد به و دولت توسط تشکل نیا ییجدا ینقشه که معتقدند

 ارتباط و است توجه مورد یحدود تا حزب نیا قیطر هر به. است شده اجرا و یطراح «الوفاق»

 در یطلبییجدا و تفرقه نوع چیه از یحاک آنان عملکرد و بوده حسنه یعیش احزاب گرید با آن

 (203 – 202ش:1390 ،یراحمدیبو یانصار: ک.ر. )ستین آنان نیب

 اإلسالمی )جمعیت عمل اسالمی( جمعیه العمل   5.3.2.4

 عهیش  بزرگ حزب نیدوم شود،یم شناخته «امل» یاختصار نام با که  یاسالم عمل جمعیت

 در تیجمع نیا. دارد عهده بر «محفوظ یعل محمد خیش» را آن یکل ریدب که  است نیبحر در

 احزاب با ییصداهم و یهمراه آن، یاسیس حضور نیاول و دیگرد سیتاس 2002 سال نوامبر

 دیتأک و اتانتخاب میتحر در «کیدموکرات اقدام تیجمع» و «یمل کیدموکرات عمل حزب» ،«الوفاق»

 نیا جودو با اما. بود سال همان در یاساس قانون یبازنگر لزوم و یاسیس اصالحات ضرورت بر

 که دیگرد داربرخور «الوفاق» به نسبت انیعیش انیم در یمحدودتر یعموم گاهیپا از یی،صداهم

 . بود 2006 یپارلمان انتخابات در یکرس کی یحت کسب در قیتوف عدم آن، شاهد

 را یو و تهداش ارتباط «یرازیش محمد دیس» اهلل تیآ تیمرجع با «امل» تیجمع ،ینید منظر از

 اضرح حال در و کرده فوت 2001 سال در شانیا البته که دینمایم محسوب خود یمعنو رهبر

 «یمدرس یتق محمد دیس اهلل تیآ» و قم در - «محمد دیس» برادر - «یرازیش صادق محمد دیس»

 یهاگروه از یبرخ یحت و یسن یهاگروه. کنندیم تیهدا یمعنو لحاظ به را حزب نیا کربال، در

 ،1990 دهه زا بعد از اگرچه - تیجمع نیا که چرا نگرند؛یم تیجمع نیا به دیترد با عهیش

 جبهه دارراثیم شه،یر و اساس از - داندیم مردود را فهیخل آل با یدشمن و یتندرو هرگونه

 نیا با گذشت؛ آن شرح که است یمدرس یها دیس کالیراد تفکرات و نیبحر یآزاد یاسالم

 شده نامبتث عضو هزار 20 گروه نیا ،یاسالم عمل تیجمع رهبران از یبرخ یگفته به بنا وجود،

 .است ربرخوردا ینیبحر انیعیش درصد 55 تا 45 تیحما از یرسم ریغ طور به و داشته یرسم و

 در آن رهبران از یاریبس و باشدیم هیفور 14 یانتفاضه یحام یگروهها جمله از جنبش نیا

 آن به منجر امر نیا که وستندیپ «لوءلوء» دانیم در حاکم نظام نیمخالف به انقالب، یهیاول یماهها

 نیا رهبران از یاریبس داده، «امل» جنبش انحالل به حکم 2012 سال در نیبحر دولت که دیگرد

 لیتعط را آنها دفاتر یتمام و نموده ریدستگ را «المحفوظ یعل محمد خیش» جمله از و تشکل
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 یانصار ؛199 – 196ش:1392 ،یبحران و یحاتم ؛110 – 109رس:یالمد فالح: ک.ر) .دینما

 (http://bahrainonline.org/showthread.php?t=445706؛  200–198ش:1390،یراحمدیبو

 حرکه احرار البحرین االسالمیه )جنبش اسالمی آزادگان بحرین(   5.3.2.5

عید س»به رهبری   1982در سال  یکی از احزاب اپوزیسیون بحرین است که« احرار» جنبش

سازی نی و بهینهموکراتیک و با هدف عقالد -ای اسالمی. این جنبش با وجههشد تأسیس« الشهابی

 اهداف و روشهای مبارزاتی ملت بحرین در لندن شروع به کار نمود.

از  و  داخلی است ملی و ،اجتماعی بحرین -سیاسی  اعتقاد دارد که حرکتهای «االحرار»جنبش 

د. این ن درآیوده و از حالت سرّی و زیرزمینی و خشبحرین ب یجامعه  ناسب باباید مت  این رو

اعالم کرد که حیات پارلمانی تنها راه  1983ی خود در ماه مه ی افتتاحیهجلسهجنبش در 

سی ارتقای مشارکت سیا جلوگیری از ظلم و ستمی است که دامنگیر مردم بحرین شده است.

 اساسی، انونای کامل مفاد و اصول قمجلس، احی  مردم، برقراری سیستم نمایندگی از طریق احیای

قر، مبارزه با ف آزادی بیان و گسترش مطبوعات، ،زش های اسالمیو ار  رعایت حقوق بشر

 اند.ی این جنبشاز اهداف اعالم شدهانحصار اقتصادی  بیکاری، تبعیض و

المللی مختلف مطرح نموده و ی بحرین را در محافل بینتالش کرده تا قضیه« االحرار»جنبش 

د که ای جنبشهای مردم بحرین جلب نمایالمللی را برهای دموکراتیک بیناز این طریق، حمایت

های متعدد از سوی مجالس کشورهای اروپایی در دفاع از حرکت مردم ی آن صدور بیانیهنتیجه

 بحرین بوده است.

ران و در آن دوبحرین داشته  1990 یدهه  هایناآرامی رهبریاین جنبش نقش مهمی در 

ی آن، تیجهت را با یکدیگر متحد سازد که نتالش بسیاری نمود تا احزاب و گروههای مخالف دول

» ، «بخش وطنیی آزادیجبهه» ین حزب به همراههای مشترکی است که اسلسله نشستها و بیانه

ا به برگزاری و صدور آنه« ی مردمی برای آزادی بحرینجبهه» و «  جبهه اسالمی آزادی بحرین

 اقدام نمود.

ز امثبت است و اعضای آن به لحاظ فکری،  نگرش این حزب به ایران و انقالب اسالمی

ئلین به ز قاپیروان امام خمینی و معتقدین به منش سیاسی ایشان و رهبر معظم انقالب بوده و ا

و « سید محمد صادق شیرازی»ی مقابل اند که از این جهت، در نقطهی والیت فققیهنظریه

 است.« یاسالم عمل جمعیت»جریانهای متمایل به او همچون 
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 او در عین حال یکی از .شودرهبری می «سعیدالشهابی»توسط  این حزب در حال حاضر

بنی بر م ، در پی اتخاذ تصمیمی2005که در سپتامبر   بوده است نیز« الوفاق»جمعیت  اعضای

جدا یت ن جمعاز ای »الوفاق»، به همراه تعدادی دیگر از اعضای تحریم انتخابات به  خاتمه دادن

ن حزب به بسیاری از تبعید شدگان از جمله رهبران ای 2001صالحات سیاسی سال در پی ا شدند.

از  او همچنین یکیمجددا به لندن تبعید گردید.  «سعیدالشهابی»ولی  ؛بحرین بازگشتند

شود. در حال حاضر او از نیز هست که در لندن چاپ می« القدس العربی»ی نویسان روزنامهمقاله

 .ددهخود ادامه می اتمبارزها در لندن به نتی و رسانههای اینترپایگاه طریق

ع ت اطالارکه به دستور وز  است «صوت البحرین»نشریه و سایت   ی این جنبشاانهارگان رس

)ر.ک:  .است  الی داشتهنفش فعفوریه  14ی انتفاضهرسانی بحرین فیلتر شده است. این جنبش در 

؛ حاتمی و بحرانی، 72 – 70ش:1381؛ بحرانی، 107 – 105م: 2004فالح المدیرس، 

 (202ش:1390؛ انصاری بویراحمدی، 201 – 199ش:1392

 جمعیه التوعیه االسالمیه )جمعیت بیداری اسالمی(   5.3.2.6

های شیعیان بحرین است که در سال از نخستین و مشهورترین جمعیت« عیهوالت» جمعیه

یخ ششیخ عیسی قاسم، شیخ سلیمان مدنی و  ایشان م توسط جمعی از علماء که در راس1972

که یا  دادندقرار داشتند تأسیس شد و اکثریت اعضای آن را افرادی تشکیل می عبداالمیرالجمری

گفته  التحصیل دانشگاه بصره بودند.تحصیالت دینی خود را در نجف گذرانده بودند و یا فارغ

بلیغ این گروه پس از تشکیل، به تاست. « دعوهال»ی ایدئولوژیک حزب شود این جمعیت عقبهمی

ی هبه تأسیس حوزو در این راستا  همت گماشتو ترویج فرهنگ اصیل اسالمی در بین مردم 

ردم میان علمیه، کتابخانه و چاپخانه، جلسات معرفتی و تهیه و توزیع نوارها و جزوات در م

 پرداخت.

ای بود تا وحشت افتاده بود، دنبال بهانه های این جمعیت بهآل خلیفه که از گسترش فعالیت

خرابکاری و قصد براندازی  یهبه بهان 1984بتواند آن را منحل اعالم نماید و سرانجام در سال 

را بازداشت و به زندان محکوم  آنمنحل اعالم کرد و گروهی از اعضای  این جمعیت رانظام 

و به دنبال اصالحات سیاسی شیخ حمد  2001این جمعیت پس از سالها تعطیلی، در سال  د.نمو

ی بحرین و با مدیریت دوباره بازگشایی شد و در حال حاضر تحت نظارت برخی علماء برجسته

. )ر.ک: فالح دزپرداهای فرهنگی میاین جمعیت بیشتر به فعالیتشود. شیخ باقر الحواج اداره می
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، نانید یکاظم؛ 206و  92:ش1390ی، راحمدیبو یانصار ؛96 – 95م:2004المدیرس، 

 (http://www.tawiya.net؛ 209ش:1392 ،یبحران و یحاتم ؛200:ش1388

 اهلل بحرینحزب   5.3.2.7

هایی، وجود چنین گروهی را رد ها و بیانیههای مختلف شیعی در بحرین، طی اعالمیهگروه

ها را میای برای ساختن دشمن فرضی است تا ناآرااقدام دولت، حربهاند این کرده و اعالم داشته

هیچ  نیز آمده است: 1997بان حقوق بشر در سال به خارج منتسب کند. در گزارش سازمان دیده

وی اهلل شناخته نشده و این، اصطالحی است که صرفاً از سگروه مخالف بحرینی با نام حزب

 .شودی شیعه مخالف استفاده میحکومت برای اشاره به طیف نیروها

ن در ای« اهلل بحرینحزب»کرده است که گروهی به نام  ادعا، دولت بحرین بارها 1987از سال 

دولت بحرین  .باشندل خلیفه میخواهان سرنگونی حکومت آ کشور در حال فعالیت هستند که

نان اهلل لبحزبسوی ز ا بوده، این گروه، سه هزار نفر عضو دارد که همگی نظامی که مدعی است

نفر از  9ن دادگاه امنیت ملی بحری 1989نوامبر  6و مورد حمایت ایران هستند. در  شدهتغذیه 

بس محکوم سال ح 10جوانان این کشور را به اتهام وابستگی به حزب اهلل بحرین محاکمه و به 

را  «یناهلل بحرحزب »نیز دولت بحرین اعالم کرد که گروهی از اعضای  1996کرد. در فوریۀ 

ای، وجود چنین دستگیر و بازداشت کرده است.  حرکت آزادگان بحرین، ضمن صدور بیانیه

ست تا ای برای ساختن دشمن فرضی او بیان داشت که این اقدام دولت، حربه هگروهی را رد کرد

د. در دکثر تالش خود را به کار بنو در سرکوب آنها، حدا ردهها را به خارج منتسب کناآرامی

را  این تشکل نفره از افراد و ابسته به 56دولت بحرین اعالم کرد که گروهی باز هم  1996ژوئن 

 و به ودهب عهدولت بحرین اعالم کرد که افراد این گروه، همگی شی .دستگیر و بازداشت کرده است

این  اند و در دیگر نقاط جهان نیز فعالیت دارند. بعضی ازهای دولتی ایران وابستهبعضی از سازمان

یران ط با اتلویزیون، به عضویت در حزب اهلل بحرین و ارتبا یهافراد، با ظاهر شدن بر صفح

 جود چنینویز از ن «حزب اهلل لبنان» و دولت ایران، این ادعا را به شدت رد کرداما اعتراف کردند. 

 و هرگونه رابطه با آن را تکذیب کرد. نموده اطالعیگروهی اظهار بی

 81مخالفان در بحرین بودیم. در این سال  یجلسات محاکمهشاهد بیشترین  1997در سال 

نفر غیابی. این عده که دولت بحرین آنان را در سوم  22نفر حضوری و  59نفر محاکمه شدند؛ 

 «حزب اهلل بحرین»اسایی و بازداشت کرده بود، متهم بودند که با جناح نظامی شن 1996ماه مه 
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نفر از آنان هم که تبرئه  23د. اکثر این افراد به پنج تا پانزده سال حبس محکوم شدند. رنرابطه دا

نیز دولت بحرین  1997مارس  17شدند، به موجب قانون امنیت ملی در بازداشت باقی ماندند. در 

  .کرد را مطرح ابهیادعای مش

یت در ، دولت کویت اعالم کرد تعدادی از اتباع بحرین را به اتهام عضو1997در آوریل 

، یک گروه مارس دستگیر شده بودند 26بازداشت کرده است. این افراد که در « حزب اهلل خلیج»

ز اعضای افراد، ا ه اینکنیز در دوم آوریل نوشت  «االیام» یهروزنام. شدندیازده نفری را شامل می

فراد ااین . از شودو متعلق به سازمان شیعیانند که از طرف ایران حمایت می «حزب اهلل خلیج»

 .ده بودهای عرب به دست آمهایی بر ضد حکومتنوارهای ویدئویی و بیانیه

ن رسد که چنین تشکلی وجود خارجی نداشته باشد. در گزارش سازمابه نظر می در هر حال

هیچ گروه مخالف بحرینی با نام حزب اهلل »آمده است:  1997حقوق بشر در سال  دیده بان

ی شیعه این اصطالحی است که صرفاً از سوی حکومت برای اشاره به طیف نیروها .شناخته نشد

 ،یبحران و یحاتم ؛108 - 107م:2004)ر.ک: فالح المدیرس، «. شودمخالف استفاده می

 (75 – 73ش:1381؛ بحرانی، 205 – 203ش:1392

 سی(حرکه حق حرکه الحریات و الدیمقراطیه )جنبش حق برای آزادی و دموکرا  5.3.2.8

 توسط 2005 سال در که است یاسالم طلباصالح و روانهیم احزاب از یکی حق، جنبش

 الوفاق کنار در حاضر حال در و شد سیتاس حرکت نیا کل ریدب عنوان به «معیمش حسن»

 از یاریبس. دیآیم شمار به بحرینی معارض هایجنبش بزرگترین و مهمترین از یکی االسالمی

 از یبرخ البته و اندداشته حضور الوفاق جنبش یرهبر کادر در آن از قبل جنبش نیا رهبران

 ستیونالیناس کی ان،یجر نیا رهبران از یکی «عیرب یعل» نمونه عنوان به. ستندین عهیش آن رهبران

 یندهیمان و بوده ارتباط در یمل کیدموکرات اقدام تیجمع با حق جنبش از شیپ که است سکوالر

 حزب، نیا کل ریدب معاون «الجودر یسیع خیش» ای و است شدهیم محسوب پارلمان در حزب نیا

 فاقات به 2010 سال در حزب، نیا یساله 63 کل ریدب «معیمش حسن». است مذهب یسن یفرد

 ریگدست حاکم رژیم براندازی جهت تالش و اقدام اتهام به بحرینی معارض دیگر شخصیت 25

 ایمنطقه هایشخصیت جمله از باید را وی. بود شده بازداشت بار 4 زین آن از پیش تا و شد

 .دانست ایران اسالمی جمهوری حامی
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 2002 سال یاساس قانون که چرا است؛ یپارلمان انتخابات در شرکت مخالف حق جنبش 

 حزب نیا. داندیم حمد خیش یسو از کجانبهی بصورت شده لیتحم و یرقانونیغ را نیبحر

 متحد ملل انسازم از 2006  نوامبر 15 در و نمود میتحر را نیبحر 2002 سال یپارلمان انتخابات

 تیرمامو حکومت یسو از انهیمخف صورت به یگروه که مدعا نیا یدرباره تا کرد درخواست

 و مجلس انتخابات یجهینت و زده دامن نیبحر در را هافرقه انیم موجود یهاتنش تا اندافتهی

 روشن توجه ردمو را انتخابات نیا مبهم نقاط و نموده قیتحق و یبررس دهند رییتغ را هایشهردار

 را خود یانقالب یهاتیفعال پارلمان، 2011 یادورهانیم انتخابات میتحر با سرانجام و دینما

 هیفور 14 انقالب انیجر در یحت و است مثبت رانیا به نسبت جنبش نیا کردیرو. نمود دیتشد

 هدخوا کمک رانیا از ن،یبحر در عربستان ینظام دخالت صورت در که کرد اعالم صراحتاً 

 ،یاحمد ؛340 – 339ش:1392 ،یواعظ ؛202 – 201ش:1392 ،یبحران و یحاتم: ک.ر).گرفت

 (111ص ش،1390

 بخش بحرینجبهه آزادی   5.3.2.9

ف این هد .اعالم موجودیت و آغاز به فعالیت کرد 1968در سال  «نیبحر بخشیآزاد جبهه»

و ریشه  بیگانه یهجبهه سرنگونی رژیم آل خلیفه و برپایی حکومت مستقل اسالمی، مبارزه با سلط

 .بود «محفوظ شیخ محمد علی»بهه جسوادی اعالم شد. دبیر کل این کنی فقر و بی

و « البینۀ»، «الشعب الثائر»، «سالیۀالثورة الر» هایای با ناماین جبهه دارای چهار ارگان رسانه

ن گیر با رژیم حاکم بر بحریسخت و پی اتاز همان آغاز، مبارز بخشآزادی جبهه .بود« بحرین»

 دست داده اعضایش را از ترینرا آغاز کرد و تاکنون در راه رسیدن به اهدافش، بهترین و برجسته

 .است

به  ، اعتراض1358های پشتیبانی از جمهوری اسالمی ایران، روز قدس ساماندهی راهپیمایی

 های این جبههاز فعالیت« بنت الهدی صدر»و خواهرش  «سید محمد باقر صدر»شهادت آیت اهلل 

ای ت نداشته و اعضی سیاسی بحرین موجودی. در حال حاضر این جبهه در عرصهرودبه شمار می

 یانصار )ر.ک: .دهندی آن در قالب دیگر احزاب و تشکلها به فعالیت خود ادامه میباقیمانده

 (207 – 206:ش1390ی، راحمدیبو

 (یانقالب یهاحرکه الخالیا الثوریه )حرکت هسته   5.3.2.10



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

298 
 

 

 یروزیپ از پس که است نیبحر یِعیش ینیرزمیز و یسر یهاحرکت جمله از «ایالخال» حرکت

 تحکوم 1981 ی هیژانو در. گرفت شکل نیبحر در آن ریتأث تحت و رانیا یاسالم انقالب

 به را ینیبحر نجوانا از نفر 20 به بیقر و «الحداد ناصر خیش» نام به ینید عالمان از یکی نیبحر

 «هیالثور ایالخال» التیتشک در که بودند متهم افراد، نیا. کرد بازداشت یمل تیامن هیعل اقدام اتهام

 خیش» ،یااکمهمح یط سال، همان لیآور دهم در. اندداشته تیعضو «الحداد ناصر خیش »یرهبر به

 بیترت نیدب و شدند محکوم حبس سال چهار تا کی به افراد یهیبق و سال هفت به «الحداد ناصر

 (31تا:یب ،یمهد: ک.ر. )شد بسته یکل طور به گروه نیا یاسیس یتهایفعال پرونده

 انصار الشهداء( یحرکه انصار الشهداء االسالمیه )حرکت اسالم   5.3.2.11

 حتت و 1980 دهه لیاوا در که بود یسر و یمخف یحرکت ،«الشهدا انصار» یاسالم حرکت

 العصفور یعل جمال خیش عهده بر تشکل نیا یرهبر. آمد وجود به رانیا یاسالم انقالب ریتأث

 سال تا و شد ریدستگ 1980 سال در زین عصفور خیش. کرد کشف دولت زین را گروه نیا. بود

 یعمد تیممسمو اثر بر ظاهراً بازداشت در و سال نیهم در که بردیم سر به بازداشت در 1981

 (76ش:1381 ،یبحران. )رفت ایدن از

 حزب الدعوه االسالمیه   5.3.2.12

 ستارخوا و آمد وجود به عراق الدعوه حزب ریتأث تحت و 1965 سال در هالدعو حزب تشکل

 1983 سال در. دارد یاسالم دارگریب تیجمع در شهیر حزب، نیا. شد نیفلسط ی مسأله حل

 در تیضوع اتهام به نفر 50 ،1984 سال لیاوا در و گرفتند قرار بیتعق تحت گروه، نیا یاعضا

 .شدند محکوم حبس سال هفت تا کی به دسامبر 24 در یا محاکمه یط و ریدستگ تشکل نیا

 که یانیدانشجو و طالب توسط ،«عراق الدعوه حزب» از متأثر و 1965 سال در «الدعوه» حزب

 و آمد وجود به د،بودن بصره دانشگاه لیالتحصفارغ ای و گذرانده نجف در را خود ینید التیتحص

 تیجمع» رد شهیر حزب، نیا. بود نیفلسط یمسأله حل س،یتأس زمان در آن یخواسته نیترمهم

 ،1983 سال در. است نیبحر در دیتقل مرجع کی یرهبر خواهان که دارد «یاسالم یدارگریب

 قرار بیتعق تحت دولت طرف از یبرانداز یبرا تالش و یخرابکار اتهام به گروه، نیا یاعضا

 یط و ریدستگ تشکل، نیا در تیعضو اتهام به نفر پنجاه ،1984 سال لیاوا در و گرفتند

 فالح ؛71تا:یب ،یمهد: ک.ر. )شدند محکوم حبس سال هفت تا کی به دسامبر، 24 در یامحاکمه

 (76ش:1381 ،یبحران ؛94م:2004 رس،یالمد
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 جمعیه االخاء الحسینی )جمعیت برادران حسینی(   5.3.2.13

 را نیربح االصل یرانیا انیعیش که  است عهیش یاسیس سازمان  نیدتریجد «االخاء» تیجمع

 هآنک وجود با و نمود افتیدر تیفعال مجوز 2004 سال در حزب نیا. است آورده هم گرد

 یاعضا تعداد دهند،یم لیتشک را کشور نیا تیجمع درصد 30 تا 25 االصلیرانیا یهاینیبحر

 . است یعیش گرید یگروهها از کمتر اریبس گروه، نیا

 که تاس یمحدود و مشخص یهاینگران و هاینابرابر مشکالت، مورد در حزب، نیا تیفعال

 نظر از آن یضااع درصد 99 حزب، نیا اظهارات به بنا. برندیم رنج آنها از آن، هواداران و اعضا

 و اندبوده نیحرب در سال صدها از شیب هاآن یهاخانواده اکثر اما دارند؛ یرانیا اصالت یقوم

 وجه چیه به که است کرده اعالم و ندارد رانیا با یارابطه گروه، نیا. اندشده متولد هم همانجا

 برابر در ودخ تباران هم از دفاع هدفش تنها و ستین هاینیبحر ریسا از خود ساختن جدا خواهان

 رفع و یبربرا ،یاساس یاسیس اصالحات خواهان گروه نیا. آنهاست رفع یبرا تالش و هاضیتبع

 (200ص ،ش1390ی، راحمدیبو یانصار )ر.ک: .هستند ضیتبع

 فوریه( 14فبرایر )ائتالف جوانان انقالب  14 ائتالف شباب ثوره    5.3.2.14

های سابق ظهور یافت، اگرچه مانند گروه 2011این گروه که در جریان اعتراضات مردمی سال 

ر دداشته و یز نصراحتًا خود را اسالمی معرفی ننموده است، اما ادعای ناسیونالیستی و غیردینی ن

 ،«فوریه 14جوانان »ای است متشکل از ائتالف چندین گروه که عبارتند از: مجموعهواقع 

و « فوریه 14علمای »، «فوریه 14های لیبرال»، «فوریه 14مرکز پزشکی »، «فوریه 14دانشجویان »

و در واقع  از مابقی مشهورتر« فوریه 14جوانان »؛ که در این میان گروه «فوریه 14طلبان شهادت»

 باشد.ی ین ائتالف میدهندهو تشکیلمؤسس 

ی تصمیمات خود را از توان یک ائتالف اینترنتی نامید که کلیهرا می« فوریه 14ائتالف جوانان »

 14جوانان »گزار آن گروه های اینترنتی اتخاذ نموده و بنیانگیری و بررسی نظرسنجیطریق رأی

آغاز  1«بحرین آنالین»دا فعالیت خود را از طریق در ابت« فوریه 14جوانان »باشد. گروه می« فوریه

بوک خویش را ی فیسصفحه 2011های اینترنتی خود، در آوریل کرده و با گسترش فعالیت

تعداد  2012طراحی نمود. عضویت در این صفحه چنان با سرعت صورت گرفت که تا مارس 

                                                                                                                                             
1- «Bahrain Online»  یک انجمن اینترنتی است که اعضای آنرا جوانان بحرینی تشکیل داده و اخبار، اظهارنظرات و

 ) http//Bahrainonline.orgسازد. )ر.ک: خواهی را منتشر میهای اینترنتی مربوط به جریان دموکراسیگیریرأی
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نت دولت بحرین نسبت به نفر رسید. تا قبل از شدت عمل و اعمال خشو 47532اعضاء آن به 

نمود؛ ای بود که این جریان دنبال میآمیز و اصالحات تنها خواستهمعترضان، اعتراضات مسالمت

نام گرفته و از « روز خشم»توسط اعضای این گروه  2011فوریه سال  14در همین راستا، روز 

 14لیل، این گروه به جوانان تقاضا شد که در این روز به تظاهرات اقدام ورزند که به همین د

جوانان »دهند، به فوریه شهرت یافته و از آنجایی که اغلب اعضای این شبکه را جوانان تشکیل می

 مشهور شد.« فوریه 14

دار مردمی در جریان بیداری اسالمی در توان آغاز جنبشها و اعتراضات دامنهفوریه را می 14

تاریخ  دم این کشور قلمداد نمود. پس از اینمری عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی بحرین و نقطه

جوانان »روه تشکیل گردیده و گروهها یکی پس از دیگری به گ« فوریه 14ائتالف جوانان انقالب »

 و ائتالف مذکور پیوستند.« فوریه 14

توانستند با یکدیگر ارتباط گیری از اینترنت، به راحتی میی بهرهاعضای این تشکل به واسطه

ه در های خود را سازماندهی کنند و همین امر باعث گردید تا این گروکرده و فعالیتبرقرار 

ا و جریان اعتراضات اخیر بحرین و به خصوص در بسیج عمومی و کشاندن مردم به خیابانه

ر انظار یی دمدیریت اعتراضات نقش کلیدی و مهمی را ایفاء نموده و از اعتبار و مقبولیت باال

 شود.عمومی برخوردار 

ای ، اجر2011مارس  18در « لؤلؤ»ی پلیس به میدان تا قبل از حمله« فوریه 14ائتالف جوانان »

رژیم و  غییرقانون اساسی یا همان منشور اقدام ملی را خواستار بود؛ اما بعد از این یورش، ت

مودند نی اصلی ائتالف مبدل گشته و رهبران آن چنین اعالم اسقاط حکومت آل خلیفه به خواسته

و  پذیر نبودهکه اصالحات واقعی در بحرین، با بقاء حاکمیت آل خلیفه بر این کشور امکان

های اصالحات از سوی حکومت، سراب و دروغی بیش نیست و تنها راه خروج از وضعیت وعده

آمیز تا برکناری حکومت آل خلیفه و ی اعتراضات به صورت مسالمتبحرانی کنونی، ادامه

 م جمهوری بر اساس رأی مردمی است و به همین جهت این ائتالف درخواستبرقراری نظا

 را نپذیرفت. 2011می  31در « شیخ حمد»مذاکره از سوی 

در کنار برخی دیگر از احزاب بحرین همانند  -اند این ائتالف ـ که رهبران آن ناشناخته

کننده نیز دیگر گروههای تحریم را تحریم نموده و از 2011، انتخابات پارلمانی سپتامبر «الوفاق»
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 – 340ش:1392؛ واعظی، 207 – 205ش:1392تقدیر به عمل آورد. )ر.ک: حاتمی و بحرانی، 

341) 

 خاتمه .6

ین و بحر با توجه به آنچه که گفته شد روشن گردید که از زمان تأسیس حکومت آل خلیفه در

ین های بحرین، ساکنین اثروتحتی پس از استقالل صوری این کشور، خاندان مذکور با چپاول 

 ترین حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادیسرزمین و بخصوص شیعیان را از ابتدایی

ک خویش محروم ساخته و اصالحات سیاسی انجام گرفته توسط این حکومت نیز، چیزی جز ی

 للی والمسری طرفندهای سیاسی صوری و دروغین، که به منظور کاهش فشارهای داخلی و بین

 تضمنمانحراف و توقف در جریان مبارزات مردمی صورت گرفته است، نبوده و به هیچ عنوان 

، احقاق حقوق ملت بحرین نیست؛ و به همین جهت است که به مرور زمان و در حال حاضر

 و« شیخ حمد»آور و امنیتی قبل از روی کار آمدن وضعیت بحرین به دوران متشنج، خفقان

تر و خفقان، بازگشته و بلکه وضعیت کنونی، به مراتب وخیم 2001او در سال اصالحات ادعایی 

 شدیدتر است.

ی ملت رسد که تنها راه برای احقاقِ حقیقی و اساسیِ حقوق از دست رفتهفلذا به نظر می

وامل و ع بحرین، بازبینی مسیر مبارزاتیِ طی شده توسط مردم این کشور، و کشف و اصالح علل

ی انهتوفیق و وصول این مسیر به سرانجام مقصود از یک سو، و پایداری هوشمندعدم حصول 

 می وملت بحرین در مسیر مبارزه تا سرنگونی رژیم ددمنش آل خلیفه و تشکیل حکومتی مرد

ی تحقق لهباشد. به امید روزی که این آرمان به مرحمبتنی بر آراء احاد جامعه از سوی دیگر می

 برسد.
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های آنبسترهای پیدایی داعش و عوامل تاکتیکی موفقیت  

 مشهد یدانشگاه فردوس یاسیسعلوم اریدانش، 1تقوی علی سید محمد

 

 چکیده

ها و جریانات افراطی هستند که با اقدامات ترین عوامل واگرایی در جهان اسالم گروهمهمیکی از 

شوند. در ها در جامعه اسالمی میها و ایجاد یا گسترش شکافرادیکال خود سبب برانگیختن سایر گروه

ر جهان دیی های افراطی که سهم سهمگینی در واگرااین مقاله به بررسی علل شکل گیری یکی از این گروه

عش( )دا« شامق و الالدوله االسالمیه فی العرا»اسالم طی سه سال اخیر داشته است، یعنی سازمان موسوم به 

های پس از حمله آمریکا به عراق عامدانه و سبعانه شیعیان و پردازیم. داعش و اسالف آن طی سالمی

ت ادارند و سپس اهل سنمله به اهداف سنی وها را به حاند تا آندادهمراکز مقدس ایشان را هدف قرار می

این  ها تنگ کنند.به حمالت شدیدتری علیه شیعیان دست یازند تا به زعم خود عرصه را بر آمریکایی

 سیاست داعش تا به امروز ادامه یافته است.

این ست، اافته با توجه به نقش و اهمیتی که این گروه امروزه در سیاست خاورمیانه و فراتر از آن ی

ن مقاله شود که این جنبش از چه ماهیتی برخوردار است و علل پیدایی آن کدامند؟ در ایپرسش مطرح می

 شود.می های آن پرداختهبه بستر سیاسی و اجتماعی شکل گیری داعش و نیز عوامل تاکتیکی موفقیت

شود تا دریابیم گروه ارائه میگویی به پرسش این تحقیق، ابتدا تاریخچه مختصری از این برای پاسخ

رشد آن مربوط به چه زمان و تحت چه شرایطی بوده است. سپس بستر سیاسی پیدایی و رشد آن بررسی 

 گیرد.های رقیب مورد مطالعه قرار میشود و آنگاه عوامل تاکتیکی موفقیت آن در مقایسه با گروهمی

 

 تاریخچه داعش-1
( توسط نیروهای ائتالف در عراق، 2003مارس  21) 1382در پی اسقاط صدام حسین در سال 

( متولد 2004) 1383در سال « القاعده عراق»و به عنوان « جماعه التوحید و الجهاد»گروهی با نام 

آید. رهبری این گروه که به جنگ چریکی علیه گیری داعش به حساب میشد که نقطه آغاز شکل

اردنی بود که سابقه « ابومصعب الزرقاوی»شان روی آورد ابتدا با نیروهای ائتالف و متحدان داخلی

                                                                                                                                             
1. Email: smataghavi@um.ac.ir 
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پیوسته بود. « انصاراالسالم»جنگ در افغانستان را داشت و پس از فرار به عراق به گروه کرد 

زرقاوی همراه با حمله به نیروهای ائتالف و دولت عراق، سیاست حمله به شیعیان و اماکن 

ها کرد تا با ایجاد جنگ میان شیعه و سنی برای آمریکاییل میمذهبی ایشان را نیز به شدت دنبا

ها نسبت به کوشید تا با حمالت سبعانه به شیعیان، واکنش شدید آنمشکل تراشی کند. او می

جامعه سنی مذهب را برانگیزد و سپس سنیان را به گروه خود به عنوان حامی اهل سنت جلب 

کتبا مورد انتقاد رهبری القاعده )بن  2005جوالی  (. این سیاست درAl-Tamimi, 2015کند )

الدن و الظواهری( قرار گرفت اما زرقاوی آن را نادیده گرفت و همین امر سبب قطع رابطه میان 

های (. بدین ترتیب، این گروه که در ابتدا یکی از جریانLaub and Masters, 2014ها شد )آن

 و با افزایش قدرت خود از این سازمان فاصله گرفت. شد، بتدریجوابسته به القاعده دانسته می

، «ابوایوب مصری»(، 2006) 1385پس از مرگ زرقاوی در حمالت هوایی آمریکاییها در 

)معاون اسامه بن الدن(، رهبری گروه را « ایمن الظواهری»متخصص انفجارات و یکی از معتمدان 

جمعیت محلی، گروه فراگیرتری با نام برعهده گرفت. در اکتبر همان سال به منظور جلب نظر 

ایجاد شد که گروه القاعده عراق به « ابو عمر البغدادی»به رهبری « الدوله االسالمیه فی العراق»

ها، گروه کوچکی بود که تحت رهبری رهبری ابوایوب مصری بخشی از آن بود. یکی از این گروه

توسط آمریکاییها زندانی شد،  2004ر سال قرار داشت. ابوبکر البغدادی که د« ابوبکر البغدادی»

جیش »به گروه سلفی  2005ایجاد کرده بود و در  2003را در « جیش اهل السنه و الجماعه»

(. اوج قدرت سازمان الدوله االسالمیه فی العراق Al-Tamimi, 2015پیوسته بود )« المجاهدین

ات ضدتروریستی نیروهای ائتالف و ( بود، اما با اقدام2007و  2006) 1386و  1385های در سال

 Laub and)الصحوه(، قدرت آن رو به افول نهاد )« بیداری عشایری سنی»بویژه ایجاد تشکیالت 

Masters, 2014های ، این گروه مجددا فعالیت2011ها از عراق در (. در پی خروج آمریکایی

ورد انتقاد بوده است که خود را بخصوص علیه اهداف شیعی تشدید کرد. این گروه بدین سبب م

بیش از حمله به اهداف غربی به عنوان دشمن اصلی، مسلمانان را آماج کشتار خود ساخته است 

(Berger, 2014 .) 

در جریان اعتراضات و جنگ داخلی در سوریه، گروه الدوله االسالمیه فی العراق به یکی از 

موریت داد تا شعبه القاعده را در سوریه که سوری بود، ما« ابومحمد الجوالنی»اعضای خود به نام 

 1390محصول این فعالیت بود که توانست از اواخر سال « جبهه النصره»تاسیس کند. تشکیل 
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( نفوذ و قدرت بسیاری در جبهه مخالفان اسد پیدا کند. اما چندی بعد الدوله االسالمیه فی 2011)

ج توانست جاپاهایی در این کشور برای العراق تصمیم گرفت که راساً وارد سوریه شود و بتدری

خود ایجاد کند. این گروه خیلی زود در رقابتی خونین با سایر گروههای مخالف اسد )اعم از 

، نام خود را به 2012سکوالر مانند ارتش آزاد یا اسالمگرا( قرار گرفت. گروه مزبور در سال 

تغییر داد و خود را شاخه «( داعش»ی )با عنوان اختصار« الدوله االسالمیه فی العراق و الشام»

ای از آن با این عنوان که جبهه النصره شاخه 2013القاعده در این منطقه خواند. سپس در آوریل 

بوده است کوشید تا این گروه را در خود ادغام کند، اما الجوالنی با این بهانه که برای این کار با 

رد و با تایید القاعده و رهبر آن ایمن الظواهری او مشورت نشده است در برابر ادغام مقاومت ک

توانست النصره را از الدوله االسالمیه فی العراق و الشام جدا کند. ظواهری در ژوئن و سپس 

دستور داد که حوزه عملیاتی گروه الدوله به عراق محدود بماند، اما البغدادی فرمان  2013نوامبر 

(. Laub and Masters, 2014رد پرسش قرار داد )ظواهری را رد کرد و مشروعیت وی را مو

ای که گاهی به خشونت و جنگ نیز این امر رقابت میان دو گروه را در سوریه تشدید کرد به گونه

کشیده شده است، علی رغم آن که در موارد قابل توجهی نیز دو گروه در سوریه با هم همکاری 

  (.p. 2014Tamimi, -Al ,6اند )داشته

راق عهای مهمی از عراق و سوریه شد، رویدادهای خاص ب تسلط این گروه بر بخشآنچه سب

ب کشورهای عر تحت تاثیر بهار عربی و به دنباله روی از معترضان در سایر 2012بود. از دسامبر 

اما  ردند.کهایی را بر پا مانند مصر، معترضان اهل سنت عراق در شهرهای رمادی و فلوجه کمپ

 سیم بهارپا، نهای استبدادی دیرفاوت از کشورهایی بود که به دالیلی مانند رژیموضعیت عراق مت

-اق میار عرها وزیدن گرفته بود. به همین دلیل معترضان که خود را نمایندگان بهعربی در آن

ات به تراضخواندند موفق نشدند در مناطق شیعه نشین مردم را به خود جلب کنند و لذا این اع

 برخی مناطق قبایل سنی نشین محدود ماند. 

بی اعتنایی دولت عراق در دوران نخست وزیری نوری المالکی به تقاضاهای جامعه سنی، 

ها تمایالت فرقه گرایانه آنچه سنیدر ارتش عراق و « الصحوه السنیه»های امتناع از ادغام گروه

، دولت 2013خواندند سبب نارضایتی اقلیت سنی مذهب این کشور شد. در اواخر سال مالکی می

های این معترضان را برچیند. همین امر سبب شورش در دو شهر رمادی و عراق کوشید تا کمپ

 اشایو همپیمانان قبیلهفلوجه شد. با برچیده شدن تسلط دولت مرکزی بر این دو شهر، داعش 
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ها را در ست گرفتند. چندی پس از آن که آشکار شد که دولت عراق نخواهد توانست کنترل آن

)ژوئن  1393به آسانی تسلط خود بر این شهرها را بازگرداند، داعش و متحدان آن در خرداد 

و تکریت تا  ( به شهرهای شمالی عراق حمله کردند و مناطق وسیعی شامل شهرهای موصل2014

نزدیکی بغداد را متصرف شده و تا نزدیکی مرزهای شرقی عراق با ایران نفوذ کردند. واحدهای 

 ارتش عراق در این مناطق به سرعت از هم فروپاشیدند. 

را اعالم  (، تشکیل خالفت اسالمی2014ژوئن  29) 1393تیر  8کمتر از یک ماه بعد داعش در 

ان زمااکنون این س و رهبر خود ابوبکر البغدادی را خلیفه خواند.« االسالمیهالدوله »کرد و خود را 

بادرت ماتی بر سرزمینی در دو سوی مرزهای عراق و سوریه تسلط دارد و در این مناطق به اقدام

می ت عموورزد که مشابه کارکردهای یک دولت است: مانند اخذ مالیات و ارائه برخی خدمامی

ه اهالی ان( بخدمات شهرداری و نیز تحویل کاالهایی مانند نان با قیمت ارزمحدود )مانند بعضی 

 تر از همه صدور و اجرای احکام قضایی بر طبق شریعت اسالمی به روایت خود. و مهم

 بافت گروه-2

های فقط دسته اول توان تقسیم کرد که انگیزهداوطلبان پیوسته به داعش را به چهار گروه می

های قدیمی که ، اعم از رادیکالهای تکفیریگرایان و جهادیاسالم-1ارد: ریشه در مذهب د

 چچن و بوسنی دهند و سابقه مبارزه در مناطقی چون افغانستان،های باالی گروه را تشکیل میرده

 اند. را دارند یا کسانی که اخیرا به ایدئولوژی افراطی آن پیوسته

ها یعنی ارتش عراق عراق و سپس انحالل محل ارتزاق آننظامیان بعثی که حمله آمریکا به  -2

گرایی مذهبی شد. پیشقراول داعش یعنی القاعده عراق بسیاری سبب گرایش ایشان به سمت افراط

ها را پدید آورد که ها را رادیکالیزه کرد و ترکیبی از سبعیت رژیم سابق و خشونت جهادیاز بعثی

جایی که میان اسامه بن الدن و ابومصعب الزرقاوی به دلیل از خود القاعده نیز فراتر رفت تا 

خشونت وحشیانه و حمالت فرقه گرایانه فرد اخیر به شیعیان اختالف افتاد. تعصب زرقاوی چنان 

بیشتر تصمیم گیرندگان رده  (. ,2015Randolphنمود )بود که بن الدن در مقابل او میانه رو می

امنیتی رژیم صدام حسین فعالیت داشته اند. رژیم بعث اگرچه  باالی داعش در تشکیالت نظامی و

وانمود کرد که درصدد اسالمی سازی کشور است. در جریان  1990دولتی سکوالر بود، در دهه 

که از وفاداران به عزت ابراهیم « ارتش نقشبندیه»به موصل، داعش از همراهی  1393حمله سال 

ت نیز برخوردار بود. اما این گروه عمال نقشی درجه الدوری معاون صدام حسین تشکیل شده اس
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های آن در برابر برنامه های داعش برای تسلط بر منطقه اثری نداشت. کرد و مخالفتدو را ایفا می

بعدها درگیری هایی نیز میان داعش و ارتش نقشبندیه رخ داد که نقش گروه اخیر را بسیار 

 کمرنگ تر کرده است.

ها ه و آنها تسلط یافتی هستند که داعش بر مناطق آنباتند؛ اینها افرادکسانی که طالب ث -3

اند یا آن که ستهبدان پیوطلبی از سر فرصتها های داعش در برابر سایر گروهتحت تاثیر موفقیت

تسلط  شی ازقانونی و هرج و مرج ناتنها راه موجود برای برقراری نظم و ثبات و رهایی از بی

یژه در اند. ساکنان شهرهای خارج از کنترل دولت به وا پیوستن به داعش یافتهها رسایر گروه

بله با راه مقا تنها اند. برای نمونه، اهالی شهر منبج در منطقه حلب دریافتند کهسوریه از این دسته

های ناشی از دست به دست شدن قدرت میان گروه های مسلح آن است که به آشفتگی

 عنی داعش بپیوندند.قدرتمندترین آن ها ی

هایی هستند که تحت تاثیر ترین گروه که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند آنآخرین و مهم-4

اند، چیزی که سایر ایدئولوژی سیاسی این گروه و به ویژه ایده خالفت جهانی قرار گرفته

خاص آن دسته های معارض در سوریه و سپس عراق توجهی بدان نداشتند. این ایده به طور گروه

کنند. طی یابی شیعیان احساس تهدید میاز مسلمانان سنی منطقه را جذب کرده است که از قدرت

ها تحقیر و انزوا، احساس های اخیر شیعیان منطقه در حال قدرت گرفتن بوده و پس از قرنسال

وریه احساس کنند. این در حالی است که سنیان به ویژه در عراق و سجرأت و اعتماد به نفس می

ها از نقطه نظر اخالقی با داعش اختالف نظر دارند، اما آن را تنها دارند. بسیاری از آنعدم امنیت 

(. گروه داعش خود را مدافع Randolph, 2015ها دفاع کند )تواند از آندانند که میگروهی می

های (. برخی عربAl-Tamimi, 2014, p. 8) خوانداهل سنت در برابر امپراتوری صفوی می

عراق و سوریه نیز که از توسعه نفوذ کردها به مناطقشان در سوریه و عراق بیمناکند داعش را تنها 

 ها حمایت کند.تواند از آندانند که مینیرویی می

اعده الق داعش سعی کرده است از گذشته درس آموزی کند، به ویژه از دورانی که تحت عنوان

ا قبایل سنی بر استان االنبار عراق تسلط داشت و رفتار تندی ب 2007تا  2005سالهای عراق در 

اعده اندن القررون منطقه را در پیش گرفته بود، همان چیزی که به ایجاد الصحوه السنیه و نهایتا بی

بندد ین دلیل داعش تمام تالش خود را به کار می(. به همAl-Tamimi, 2014, p. 8منجر شد )

 از احیای صحوه جلوگیری کند.که 
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اما  ارنددهای بسیار متنوعی بخشی از افراد دسته چهارم جنگجویان خارجی هستند که انگیزه

اد این افر رخی ازگذرد هستند. بها تحت تاثیر بدفهمی از آنچه در عراق و سوریه میتقریبا همه آن

وامع جه در دیگر افرادی هستند کصرفا ماجراجویانی هستند که به داعش روی آورده اند و برخی 

امع خود ز جوخود تحت تبعیض و آزار بوده اند و اکنون پیوستن به داعش را راهی برای انتقام ا

 یافته اند.

 های پیدایی داعشزمینه-3

 های جهانیجویی قدرتسلطه-3-1 •

ه گردد. بن الدن در اطالعیسرمنشاء داعش و اعقاب آن به حمله آمریکا به عراق بازمی

از سه ستم بر « جبهه جهانی اسالمی جهاد علیه یهودیان و صلیبیون»مشهوری تحت عنوان 

های مسلمانان و تسلط بر گوید که همگی جنبه خارجی دارند: اشغال سرزمینمسلمانان سخن می

ها، تالش برای دور کردن ها، اعمال تحریم بر ایشان )به ویژه در عراق( و نابودی اقتصاد آنآن

 .Kfir, 2015, pشان که غرب، یعنی آمریکا و ماتریالیسم، عهده دار آن هستند )مسلمانان از دین

236.) 

های جهانی به طور خاص با ابراز مخالفت با های قدرتعوامل داعش مخالفت خود با برنامه

، که طی آن سفرای انگلیس و فرانسه به ترسیم مرزهای منطقه «پیکو-سایکس» 1916قرارداد 

رداختند نشان دادند. جنگجویان داعش پس از تسلط بر مرزهای عراق و سوریه به تخریب عالئم پ

پیکو نامیدند و مدعی شدند که آن جفای -مرزی پرداخته و آن را شکستن مرزهای سایکس

اند. این امر با هدف جذب نیروهای عرب و مسلمانی صورت گرفت که تاریخی را محو ساخته

 ,Dodgeدانستند )ل نفوذ استعمار در خاورمیانه و نیز تقسیم تصنعی آن میاین قرارداد را سمب

2014, pp. 7-8.) 

 شکست بهار عربی -3-2 •

در جهان  2013تا  2011های های مسالمت آمیز مردمی را طی سالبهار عربی موجی از انقالب

اسی در این های مستبد دیرپای و استقرار دمکربراندازی حکومت هاعرب سبب شد که هدف آن

های عربی که در جریان جنبش موسوم به بهار عربی به سرعت به پیروزی کشورها بود. انقالب

ها را یکی پس از دیگری به شکست هایی شدند که آنرسیده بودند اندکی بعد درگیر چالش

در خالل ها در بیشتر موارد بسیار بدتر از وضعیت قبل از انقالب بود. کشانیدند. نتیجه این انقالب
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و چندی پس از آن،  سوریه تونس، مصر، لیبی و یمن سرنگون شدند؛های حکومتها، این انقالب

و عربستان با  مراکشتا حدی ، بحرین، اردنهای حکومت ند؛گشت یدستخوش جنگ داخل یمن

ای مالیم از تظاهرات اعتراض آمیز روبرو ؛ دولت الجزایر با رشتهمشکالت جدی روبرو شدند

اما نتیجه نهایی آن تقریبا در همه موارد )تا حدی به استثنای تونس( عدم تغییر رژیم )در اکثر  .شد

کشورهای عربِی درگیر در بهار عربی(، تشدید سرکوب )مانند بحرین(، بازگشت عوامل رژیم 

 پیشین)کودتای السیسی در مصر( یا جنگ داخلی )لیبی، یمن و سوریه( بود.

رب شد، عهای افراطی مانند القاعده در جهان ج خود سبب انزوای گروهبهار عربی در دوران او

. های سیاسی مسالمت آمیز و اصالحی در جهان عرب شداما ناکامی آن سبب نومیدی از حرکت

آمیز به گرا و مردم ساالر از طرق مسالمتهای اسالمهای عرب برای استقرار نظاموقتی تالش توده

ترش ا گسآمیز فزونی گرفت که نهایت آن در پیدایی یقدامات خشونتنتیجه نرسید، تمایل به ا

های عرب با این شود. مقابله خشونت آمیز دولتهای افراطی مانند داعش مشاهده میگروه

 (. Berger, 2014ها به اهداف نیروهای افراطی مانند داعش و القاعده کمک بسیار کرد )انقالب

 بحران سیاسی در عراق -3-3 •

ر کشو چنان که در تاریخچه داعش مشاهده کردیم، این گروه در عراق و در پی اشغال این

به  دولتی مذهبی نبود که توسط آمریکا و سقوط صدام حسین شکل گرفت. هرچند صدام حسین

ر شد، اما چون هر چه به اواخای خاص وابسته باشد و بیشتر دولتی سکوالر محسوب میفرقه

های باالی آن ورزید و نیز ردهشد خصومت بیشتری با شیعیان و کردها میعمر خود نزدیک می

د. سنت تلقی ش شد، سقوط این دولت به منزله سقوط دولت اهلعمدتا از سنیان عرب تشکیل می

لط تس رندیبپذ توانندیکه نم گرددیبازم نیبه ا یسن یهاعربکنونی  یتیاز نارضا ایعمده بخش

همان  ت ازلذا اهل سن است. افتهیکرد خاتمه  تیاقل زیو ن یعیش تیبر اکثر شانیا یقرن نیچند

عه کثریت شیلط اابتدا با دولت پس از صدام احساس بیگانگی کرده و به مقابله با آن پرداختند. تس

 بر دولت عراق پس از صدام حسین، این احساس بیگانگی را تداوم بخشید. 

و  یاز جنگ داخل یادر سامرا، عراق وارد مرحله نییعسکر نیدر حرم یگذاربمب یدر پ

 انیعیمنازعه ش نیآماج حمالت و تعداد تلفات در ا نیشتریآن است که ب تیشد. واقع یافرقه

هرچند  ،گرفتندیآن قرار م ریو غ یانتحار یهایگذارعرب بودند که بالوقفه هدف بمب

های سیاست جان خود را در حمالت متقابل از دست دادند. زین یاریمذهب بس یسن انیرنظامیغ
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نوری المالکی، نخست وزیر وقت عراق، در به حاشیه راندن رهبران سنی )مانند طارق الهاشمی 

معاون وقت رئیس جمهور عراق و چند تن از وزرا به اتهام همکاری با تروریسم( بر شدت 

 خصومت اهل سنت افزود. 

رد. از کاهم های افراطی از جمله داعش فراین وضعیت بستر مناسبی را برای بهره برداری گروه

 اشیههمین رو، پیشروی داعش در مناطقی که اهل سنت از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی به ح

 (. Berger, 2014رانده شده اند بسیار بیش از سایر مناطق بوده است )

عالوه بر این، دولت عراق طی شش یا هفت سال اخیر در ارائه خدمات حکومتی ناموفق بوده 

گردد که به منظور فراگیر بودن دولت به همه احزاب و ین مشکل به این برمیاست. بخشی از ا

گرفت. این شیوه عمل که به های مذهبی، بسته به تعداد نمایندگانشان، وزراتخانه تعلق میگروه

های تحت بندی معروف گشته سبب شده است که احزاب وزراتخانهیا سهمیه« محصصه»سیستم 

دجه آن را قلمرو خویش تصور کنند که سبب فساد و نیز ناهمگونی در کنترل خود و پرسنل و بو

رده هفدهم فساد را در میان  2013های مختلف کشور شده است. این کشور در سال اداره بخش

(. این امر مانعی در برابر بازسازی Transparency International, 2013کشور دارا بود ) 177

و  مردم یگانگیها سبب بضعف نیاهای حکومتی بوده است. کشور و ارائه خدمات توسط ارگان

 از حکومت شده است. به ویژه اهل سنت

 جنگ داخلی در سوریه-3-4 •

به  بدیلتانقالب عربی فاجعه بارترین سرنوشت را در سوریه یافت، جایی که حرکت اعتراضی 

زافی انی گبهای مالی و ججنگ داخلی فرقه گرایانه و خونینی شد که همچنان ادامه دارد و به 

لفی ون سبرای ملت سوریه تمام شده است. حمایت دولت ایران از بشار اسد در جنگ با افراطی

یه سور های افراطی با توصیف جنگ داخلیسبب رادیکالیزه شدن برخی از اقشار سنی شد. گروه

 شورهای عربکوشند تا از سراسر جهان اهل سنت و به ویژه کبه عنوان جنگ شیعه و سنی می

های اخیر جوامع (. در حالی که در سالBrowning, 2015هوادارانی را به خود جذب کنند )

هایی مانند روهاند از انزاوای دیرپای خود به در آمده و حقوق خود را مطالبه کنند، گشیعی توانسته

ند کوشند تا خود را به عنوان مدافعان اهل سنت در برابر شیعیان جلوه دهداعش می

(Nashashibi, 2015.) 

 عوامل تاکتیکی موفقیت داعش-4
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ل قاب در کنار عواملی که بستر شکل گیری و گسترش داعش را فراهم آوردند، عواملی نیز

اند. این عوامل که به اند که موفقیت داعش در میدان عمل در شرایط کنونی را سبب شدهمالحظه

 گیرند.شوند در زیر مورد بررسی قرار میمیهای سازمانی خود داعش مربوط ویژگی

 استفاده از مذهب-4-1 •

های رادیکال ا جتماعی دیگر، به عاملی برای پیوند اعضا با هم و با داعش به سان همه گروه

ترین کاندیدا برای گروه نیاز داشت که در عین حال سبب جذب دیگران نیز بشود. مذهب مناسب

پایان از رزمندگان آن بهره برد. تاکید بر هویت مذهبی منبعی بی ایفای این نقش بود که داعش از

های وارده بر جامعه اهل توانست با اشاره به این که ستمآورد. داعش میرا برای داعش پدید می

سنت صرفا به دلیل مذهب ایشان بوده عاملی برای جذب و ایجاد پیوندی مستحکم میان اعضا را 

ضافه تفاسیر رادیکال از دین انگیزه قوی برای عمل در میان اعضا به فراهم آورد. این امر به ا

های بسیاری از التماس کردن اعضای داعش برای ورود به صفوف انتحاریون . قصهآوردهمراه می

 اند. و خیل شهدا شنیده است که همه بیانگر همین نکته

 گرایی بدون نقابفرقه-4-1-1 •

را به  های ناراضی سنی باشد و خودویت اجتماعی برای تودهداعش برای آن که بتواند مرجع ه

از  گرایی رفت.عنوان پناهگاهی برای دفاع از مذهب اهل سنت نشان دهد به شدت به سمت فرقه

کنش کوشید تا با وحشی گری عریان نسبت به شیعیان، وازمان زرقاوی، این گروه عامدانه می

 یژگیونوان حامی اهل سنت وارد صحنه شود. این مشابه آنان را برانگیزد و سپس خود به ع

ومنان هاست که با الگوهایی ساده به تقسیم کردن افراد به خوب و بد یا مومنان و غیرمفرقه

فی به پردازند و سپس به آسانی حکم مرگ را برای غیرمومنان یا حتی مومنانی که به حد کامی

 سازند.میکنند جاری اهداف گروه عقیده نداشته یا عمل نمی

 گری فکریگزینش-4-1-2 •

هایشان رهبران داعش از متون مختلف و حتی روحانیون خودی برای توجیه مذهبی خشونت

نویسند داعش جاذبه خیره می 1«داعش: درون ارتش وحشت»کنند. نویسندگان کتاب استفاده می

اعتقادات جریان اصلی اهل های آن بخشی از ای در میان سنیان جهان دارد که بسیاری از ایدهکننده

ها این عقاید موجود را گرفته و با مطرح شوند. آنسنت بوده و در مساجد سراسر جهان مطرح می

                                                                                                                                             
1 Weiss, Michael and Hassan, Hassan (2015), ISIS: Inside the Army of Terror. 
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(. Randolph, 2015سازند )ای که در حال حاضر در جریان است آن را جذاب میکردن پروژه

بخشی از آن را که در  ای کهنکته مهم استفاده گزینشی رهبران داعش از این متون است، به گونه

 انگارند.گزینند و بقیه را نادیده میجهت منافع سیاسی گروه است برمی

 ریخلبان اس ،«همعاذ الکساسب» دنیمربوط به سوزان لمیکه داعش در ف شودینمونه گفته م یبرا

همان  دیگر عقوبت کرد، )وا«هِوقِبْتُم بِ عُوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقُِبواْ بِمِْثلِ مَا »سوره نحل  126 هیبه آ ،یاردن

ته است و گف ورزیده(، استناد دیرا[ به عقوبت رسان هاآن] دیاگونه که مورد عقوبت قرار گرفته

 نیسنگ یهاو بمب ویواکتیو مواد راد یاخوشه یهادر حمالت خود از بمب چون خلبان مزبور

ه بخود  داعش همچنین برای این اقدام .مستوجب مرگ از طریق سوختن بود، بوداستفاده کرده 

م و اسال غیبلت یرااستناد کرد که گفته است ب ،یسلف شهیاند شگامانیاز پ یکی ه،یمیاز ابن ت ییفتوا

ثله ن را مکفار، مسلمانااگر »: دیگو یم یوحشت در دل دشمنان مثله کردن مجاز است. و جادیا

 . «دیو آنها را مثله کن دیمقابله به مثل کن ردند،ک

فتوا  نیفتوا متهم کردند و گفتند که ا نیا فیاهل سنت داعش را به تحر یاز علما یاریاما بس

االزهر مصر به شدت  خیش ب،یاست و نه زندگان. احمد الط« کفار»مربوط به اجساد کشته شدگان 

شد که مثله کردن  ادآوری)ص( را  امبریپ ثیکرد و حد حکومالکساسبه را مآتش زدن  اتیعمل

ای نوشتند یکصد و بیست تن از علمای مسلمان نامهعالوه بر این، اند. کرده یاجساد دشمنان را نه

و اعالم داشتند که عملکرد گروه داعش غیراسالمی بوده و مبتنی بر استفاده نادرست از متون 

 مقدس اسالمی است. 

 ارعاب-4-2 •

های داعش در مبارزات خود رعب افکنی در دل مخالفان بوده است. یکی از مهمترین تاکتیک

کوشید بیشترین تلفات را بر دشمنانش و ز این در مورد القاعده دیده شده بود که میاین امر پیش ا

ها سبب شود و حتی شهروندان غیرنظامی وارد آورد تا اوالً احساس عدم امنیت شدیدی را در آن

های دوقلو در نیویورک آن هم با نیز توجه دشمن را به این گروه جلب کند. حمله به برج

ها همین امر است. ثانیا آن گرشوند بیانوسط شهروندان کامال امن تلقی میابزارهایی که ت

خواستند چنان واکنش تندی را در دشمنان خود برانگیزند که سبب شود مسلمانان از ایشان می

(. در همین رابطه توسط یکی از نیروهای جهادی به نام Kfir, 2015, p. 238بیزارتر گردند )

 هیتوج یبرا)مدیریت سبعیت(  (2004)« ادارات التوحش»کتابی به نام  ،«یابوبکر الناج»
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گری ابزار مناسبی است برای نوشته و در آن گفته شده است وحشی در امر جهاد یگریوحش

 (.Randolph, 2015تحریک غرب به واکنش بیش از حد )

لیک حتی ن شش بدواما داعش استفاده از این تاکتیک را به نهایت خود رسانید. در مواردی داع

پس سشوند و یک گلوله شهری را در سوریه به تصرف درآورده است. آنان به حومه شهر وارد می

(. ,Khan, 2015« )یا به ما بپیوندید یا کشته شوید»کنند: یک پیام برای بزرگان شهر ارسال می

ل ی تحت کنترهاکوشد که نه فقط در دشمنان خود، بلکه در دل مردمی که در سرزمینداعش می

ود را ان خکنند رعب بیفکند تا جرأت هر گونه شورش یا تمایل به پیوستن به دشمنآن زندگی می

خالفند ود ماز آنان بگیرد، چنان که با شدت به مجازات قبایل سنی که با حضور آن در مناطق خ

نفر از  5 «ینالغزال»داعش در اردوگاه اعالم شد که  1393پردازد. برای نمونه در اول اسفند می

 در «شورا» و «حمام العلیل»در مناطق  «حدیدین»و  «بوحمد»، «اللهیب»شیوخ و سرشناسان عشایر 

تخاب، )پایگاه خبری اناعدام کرد  خود مخالفجنوب موصل را به اتهام عضویت در نیروهای 

1394). 

است. به یکی از عواملی که سبب جاذبه جهانی داعش شده است افسانه شکست ناپذیری آن 

 ,Bergerرود )همین دلیل عملیات نظامی موفق و خیره کننده بسیار برای آن مهم به شمار می

کوشد تا در صدر اخبار باقی بماند و جاذبه خود (. این گروه با اقدامات بسیار خشن می2014

طور که  کند، همانبرای داوطلبان بالقوه را بیشتر سازد. داعش با این کار نوعی برندسازی هم می

را برای گروه هدف بیشتر  اشکوشد با کارهایی مانند نمادسازی از پرچم خاص خود جاذبهمی

 ید.نما

 دهیقدرت سازمان-4-3 •

دهی باالیی برخوردار است. های رقیب خود از قدرت سازمانداعش در مقایسه با سازمان

-آن دارد. این نحوه سازمان دهی سلسله مراتبی این گروه نقش مهمی در کارآمدی عملیاتیسازمان

های باالی داعش را دهی تا حد زیادی میراث ارتش بعثی عراق است که افسران آن بسیاری از رده

شود دو تن از معاونان ابوبکر البغدادی، خلیفه داعش، از دهند. به طور نمونه گفته میشکل می

 .Rasheed, 2015, pالنباری )افسران سابق ارتش بعث هستند: ابومسلم الترکمانی و ابو علی ا

79.)  
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 امکانات مالی-4-4 •

گوید م میدیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور اطالعاتی مالی و تروریس

ود که شمی داعش از نظر مالی بهترین سازمان تروریستی است که او تا به حال دیده است. گفته

چاق نفت به نفتی دارد که بخشی از آن از طریق قا میلیون دالر درآمد 1.6این سازمان روزانه 

ت های تحشود. بخشی از درآمد سازمان نیز از طریق مالیات گیری از سرزمینترکیه حاصل می

بیشتر این  (.Berger, 2014آید و بخشی نیز از طریق اهدا کنندگان بیرونی )کنترل آن به دست می

مالی  زهایارس هستند. این گروه برای تأمین نیااهداکنندگان از کشورهای عربی حاشیه خلیج ف

 (.Khan, 2015خود همچنین اقدام به فروش آثار باستانی سوریه و عراق کرده است )

 امکانات تبلیغاتی-4-5 •

اق و ر عردای داعش دارای دستگاه تبلیغاتی بسیار کارآمدی است که توسط افراد بسیار حرفه

یرقابل غمقیاسی  سازد. این گروه درها فراهم میبرای رسانهشود و خوراک الزم را سوریه تهیه می

ه فاده کرداست ای و به ویژه شبکه های اجتماعیمقایسه با سایر گروههای جهادی از امکانات رسانه

 سیرهایماند اقدامات دولت آمریکا و متحدان آن در بلوک کردن ها بارها توانستهاست. آن

ی از (. بسیارMiller and Mekhennet, 2015یا دور بزنند )فیسبوک و توئیتر را خنثی کنند 

 اند.های اجتماعی با آن آشنا شدهافراد جذب شده به این گروه از طریق شبکه

االت آیتم تبلیغاتی شامل مق 1146طبق یک برآورد، دستگاه تبلیغاتی داعش در سی روز 

 هایرساله ، پوستر و اعالمیه، مجله،های خبری رادیوییهای صوتی، برنامهتصویری، ویدئو، بیانیه

جاه آیتم ها تولید کرد و برای نمونه فقط در بیست و سوم شوال سال گذشته پنمذهبی و مانند آن

 (.Durden, 2015های غیرنظامی بود )تبلیغاتی تهیه کرد که دو سوم آن مربوط به فعالیت

 گیرینتیجه -5

استبداد دیرپا،  دینی در خاورمیانه را در وهله اول باید در-سیاسیگرایی ریشه اصلی افراط

وجو کرد. به طور خاص داعش های اجتماعی و اقتصادی جستسلطه و نفوذ بیگانگان، نابسامانی

های ناشی از سلطه نیروهای خارجی و به ویژه حمله آمریکا به از یک سو برآمده از نارضایتی

آمیز است، همان ای مسالمتحصول نومیدی از تغییر شرایط به شیوهعراق بوده و از سوی دیگر، م

ای که طی چند کشیدند. شرایط ویژههای عرب در فرایند بهار عربی انتظار آن را میچیزی که توده

سال گذشته بر عراق و سوریه حاکم بوده است، جنگ داخلی در سوریه و نمایش دادن آن به 
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حساس غبن جامعه سنی مذهب عراق در دوره پس از سقوط عنوان منازعه تشیع و تسنن و ا

 گرایی سیاسی تحت لوای مذهب مساعد کرد. صدام حسین شرایط را برای تولید و تکثیر افراط

ای هایی که آن را از سایر رقبداعش از این شرایط بهره جست و با برخورداری از ویژگی

 انایی اینرویی مهم در منطقه مطرح سازد. تونی ساخت توانست خود را به عنوانمتمایز و برتر می

دهی باال و گرایی عریان به همراه قدرت سازمانگیری گزینشی از مذهب و فرقهگروه در بهره

آورد و نیز اش به دست میهای تحت سلطهامکانات وسیع مالی که از داخل و خارج سرزمین

یان یشترین نیرو را در مبسبب شد  های اجتماعی نوینتوان تبلیغاتی و استفاده آن از شبکه

 ها مبدل شود.های افراطی جذب کند و به قدرتی بالرقیب در میان آنگروه

اد و ها مذهب، ژئوپلیتیک، اقتصآن» :گویندمی وحشت ارتش درون: کتاب داعشنویسندگان 

رسد، بلکه نمی اند. این ایدئولوژی شکننده به نظربسیاری امور را در ایدئولوژی خود ترکیب کرده

گروه از  (. با این حال باید دانست که اگرچه اینRandolph, 2015« )ای توده ای داردجاذبه

ه دینی توجی کند و اقدامات خود راهای دینی برای جلب داوطلبان استفاده میجاذبه سخن پردازی

ط ییر شراین تغله آکند، اما عامل اصلی پدید آمدن و گسترش آن سیاسی است. بنابراین راه مقابمی

 سیاسی و اجتماعی موجد آن است.
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 موانع ارتقاء ژئوپلیتیک شیعه در بحرین

 
 حسن تالشان، دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محالتی

 

 چکیده
 نگنایبه رغم آنکه اکثریت جمعیت کشور بحرین را شیعیان تشکیل می دهند، امّا همواره در ت

ند. ی کرده امکومت متمادی بر آنها ح ژئوپلیتیکی قرار داشته اند. اقلیت مهاجر از سرزمین نجد طی سالیان

اومت به یک مقدغدغه اصلی پژوهش حاضر تبیین موانع ارتقاء جایگاه اکثریت شیعه این کشور از ژئوپلیت

 ژئوپلیتیک سنّتی می باشد.

براساس تحلیل سیستمی هرچند تقاضا و حمایت های الزم در نظام اجتماعی شیعیان این کشور برای 

تیکی وجود دارد امّا موانع موجود تاکنون از تحقق این خواسته جلوگیری کرده اند. تبدیل وضعیت ژئوپلی

در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر نظام ، موانع ارتقاء ژئوپلیتیکی  1در این نوشتار با الهام از طراحی سینگر

یکا، در سطح اکثریت شیعه در بحرین تبیین شده است. برهمین اساس در سطح نظام بین الملل جهانی آمر

نظام فرعی جهانی )منطقه ای( عربستان و در سطح نظام ملّی )داخلی( رژیم حاکم بر بحرین به عنوان 

موانع اصلی ارتقای ژئوپلیتیکی اکثریت شیعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نهایت با توجّه به 

 به وضع مطلوب ارایه شده است. نتایج حاصل، پیشنهاداتی برای مقابله با وضعیت موجود و رسیدن

 ژئوپلیتیک شیعه، شیعه، بحرین، آمریکا، عربستان، شیعه بحرین. واژگان کلیدی:

 مقدّمه -1

جزیره تشکیل شده  35کیلومتر مربع می باشد که از  26/695بحرین دارای وسعتی حدود 

با فاصله است. این کشور از شرق با فاصله هشت کیلومتری در همسایگی قطر و از سمت غرب 

                                                                                                                                             
1 . singer 
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، 1384کیلومتری در همسایگی عربستان و از شمال با ایران همسایه می باشد.)متقی زاده،  24

103) 

را مجموع به اتمام خواهد رسید. زی 2024طبق برآوردهای موجود منابع نفتی بحرین تا سال 

فتی میلیون شبکه معادل کمتر از یک درصد مجموع ذخایر ن 233ذخایر کشف شده در بحرین 

کشورهای حوزه ی جنوبی خلیج فارس است. به دلیل کمبود ذخایر نفتی دولت سعی در 

مکعب  میلیارد متر 263جایگزین گاز به جای نفت دارد. زیرا منابع کشف شده ی گاز حدود 

 . بااست که با سطح فعلی مصرف حدود شصت سال قابل استفاده می باشد تخمین زده می شود

میت ز اهای و شکل جزیره ای این کشور، حمل و نقل دریایی در آن توجّه به موقعیت جغرافیای

ه همین بشد. ویژه ای برخوردار است. به طوری که به عنوان یک ایستگاه مهم دریایی مطرح می با

 سبب حمل و نقل خارجی این کشور ارتباط نزدیکی با تنگه ی هرمز دارد.

ر دشور کرافیایی و قرار گرفتن این در تحلیل ژئوپلیتیکی بحرین باید گفت که موقعیت جغ

یران و ازرگ بقلب خلیج فارس آن را در جایگاه ویژه ای قرار داده است. نزدیکی آن به دو کشور 

ارس یج فعربستان به اهمیت استراتژیکی آن افزوده است. از طرفی بحرین تنها کشور جنوب خل

اقعی ورصد ه احتماالً کمتر از داست که از اکثریت شیعه برخوردار است. طبق یک آمار رسمی ک

وع عالوه (. این موض48، 1371درصد مردم بحرین شیعه هستند. )جعفریان،  72را نشان می دهد 

جب ، موبر اینکه می تواند زمینه ساز ارتقای ژئوپلیتیکی شیعه در این کشور و منطقه شود

 حساسیت هرچه بیشتر دو کشور ایران و عربستان شده است.

یداری اسالمی در کشورهای عربی منطقه مردم بحرین نیز اعتراضات گسترده ی در پی موج ب

خود را علیه نظام حاکم به صورت مسالمت آمیز آغاز کردند. در این کشور به رغم اکثریت شیعه، 

خاندان سنی مهاجر از سرزمین نجد سالیان متمادی است که حکومت را در اختیار گرفته و 

زمین در محرومیت مطلق نگه داشته شده اند. در دهه های گذشته ساکنان بومی شیعه این سر

اکثریت شیعه همواره در حال قیام و اعتراض علیه وضعیت موجود بوده اند ولی هر بار به شیوه 

های گوناگون مورد سرکوب قرار گرفته اند. هر چند قیام مردم این کشور از قدمت و تکامل 

م های نسبتاً موفّق کشورهای منطقه برخوردار است اّما به یافتگی بیشتری نسبت به برخی از قیا

علّت وجود موانع اساسی و قدرتمند تاکنون امکان گذار از ژئوپلیتیک مقاومت به ژئوپلیتیک سنّتی 

فراهم نشده است به همین جهت به نظر می رسد الزم است موانع موجود و میزان شدّت آنها 
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براین سئوال اساسی این است که چه موانع اساسی در جهت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنا

 ارتقاء ژئوپلیتیک مردم شیعۀ بحرین وجود دارد.

وجود ع  مهرچند باتوجه به داده های پژوهش حاضر پیشنهاداتی در راستای برطرف کردن موان

نع با مواه قابلارایه شده است؛ امّا این نوشتار پیش نیاز مقاله ای مستقل پیرامون راهکارهای م

ار بر یرگذتحقق اراده ی مردم بحرین می باشد. با توجه به طراحی سینگر درباره ی عوامل تأث

ن در بحری موانع اساسی ارتقاء ژئوپلیتیک مردم شیعه»نظام، فرضیه بدین صورت مطرح می شود: 

قلّیت الّی مسطح نظام بین الملل جهانی آمریکا و در نظام های فرعی جهانی عربستان و در سطح 

 ."مهاجر حاکم بر این کشور می باشند

 مباحث نظری -2

س آن بر اسا وژئوپلیتیک در معنای سنّتی به دولت ها و ابعاد گوناگون قدرت آنها می پردازد 

بنا  ستندهمطالعه ی مزیّت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها که همان طبقه مسلط بر جوامع 

اهد تاریخ در حالی که می توان براساس بسیاری از شو (73، 1385نهاده شده است. )حافظ نیا، 

لت ها و ت دوبشری تعاریف جدیدی از قدرت ارائه کرد که هیچگونه رابطه ای با منابع تولید قدر

 حاکمان مسلط بر جوامع نداشته است.

قدرتی که سلطه ی ارتش، سیاست و فرهنگ دولت و طبقات حاکم را به چالش می کشد و 

کم مبارزه می کند. این قدرت در مقابل ستمگری های دولت در سیاست های علیه سلطه ی حا

را به « باال»داخلی و خارجی مقاومت می کند و مفهوم عدم رضایت عمومی و عدم فرمانبری از 

گفته می « ضدژئوپلیتیک»منصه ی ظهور می رساند. این همان مفهومی است که در اصطالح به آن 

عبارت   1( ژئوپلیتیک مقاومت و یا ضدژئوپلیتیک از دید روتلج755-8، 1380شود. )اتوتایل، 

نیروی فرهنگی، سیاسی و اخالقی در درون یک جامعه ی مدنی که عقیده ی یکسان »است از: 

«. نگری منافع مورد نظر طبقه ی سیاسی مسلط دولتی با منافع عموم مردم را به چالش می کشد

(245 ،1988 ، Routledge ) 

سازمان های غیردولتی همچون مؤسسات مذهبی، رسانه ها، سازمان های مردم  این نیرو در

نهاد، مؤسسات آموزشی و... شکل می گیرند و قدرت نظامی و اقتصادی دولت ها و سازمان های 

جهانی و کارگزاران ملّی و بین المللی آن را به چالش می کشند. ضدژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک 

                                                                                                                                             
1 . paul Routledge 
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ز پائین در اشکال مختلف همچون گفتمان های روشنفکران ناراضی و مقاومت و یا ژئوپلیتیک ا

 استراتژی ها و تاکتیک های جنبش های اجتماعی ظاهر می شود.)همان(

در مجموع ضدژئوپلیتیک نهضت های اجتماعی، سازمان های غیردولتی، گروه های حقوق 

وه بر مقاومت در مقابل بشری، مؤسسات مذهبی، جنبش های مردمی و... را در بر می گیرد که عال

دولت های جوامع خود گاهی به صورت شبکه های ملی و بین المللی در برابر موافقت نامه ها و 

جهانی سازی »مؤسسات فراملّی و گفتمان سیاسی مربوط به اقتصاد جهانی مقاومت نموده و نوعی 

ها و جنبش های اجتماعی  که در برگیرنده ی شبکه ای بین المللی از گروه ها ، سازمان« از پائین

، 1385است را در قالب ژئوپلیتیک مقاومت یا ژئوپلیتیک از پائین ساماندهی می کند. )حافظ نیا، 

(. از جمله این جنبش ها، جنبش اکثریت شیعه ی مردم بحرین است که علیه اقلیت حاکم 74-73

وجود دارد که در این  در جریان است. به طور طبیعی موانع جدّی در جهت این گذار ژئوپلیتیک

پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.بسیاری از جنبش های اجتماعی که در مفهوم نظری مذکور به 

عنوان ضدژئوپلیتیک از آنها یاد می شود، همواره در صدد ارتقاء جایگاه خود به مفهوم ژئوپلیتیک 

نوان یک سیستم سنّتی هستند.براساس تحلیل سیستمی جنبش های اجتماعی را می توان به ع

 1اجتماعی که در تعامل با دیگر نظام های موجود عمل می کند در نظر گرفت. طرح دیوید ایستون

نشان می دهد که نوع مخالفت ها و حمایت های محیط های درونی و بیرونی در خروجی نظام 

 شمار می آید.تأثیرگذار است. مخالفت ها در واقع موانع تحقق خواسته های نظام به 

  
  نظام های اجتماعی

 نظام های شخصیتی

          . . . . . . . 
  

 
 نظام های سیاسی بین المللی

 اجتماعی بین المللینظام های 

              . . . . . . . . 

 بازخور

                                                                                                                                             
1 . Easton 

 نظام سياسي
 

 

 تبديل تقاضاها

ت
اما

مق
 

 

محيط دروني 

 اجتماعي

بيروني  محيط

 اجتماعي

 تقاضاها

حمايت 

 ها

داده ها  
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(Parsons, 1963, 260) 
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براساس طراحی سینگر بطور مشخص عوامل تأثیرگذار بر نظام در چهار سطح نظام بین المللی 

 جهانی نظام فرعی جهانی، نظام مّلی و نظام های فرعی ملّی قابل تجزیه و تحلیل است.

(Singer, Free press, 20-29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه های واستبرهمین اساس در این نوشتار با اندکی اختصار در طراحی سینگر به موانع تحقق خ

لمللی ین ابقیام مردم بحرین در سطح ملّی )نظام ملّی(، منطقه ای )نظام های فرعی جهانی( و 

 )نظام بین الملل جهانی( پرداخته شده است.

 نع داخلیموا

مطالعات تاریخی شیعه نشین بودن کامل این کشور را اثبات می کند. به طوری که تا حدود 

صد و پنجاه سال پیش هیچ گزارشی که غیر شیعه در بحرین سکونت داشته باشد در دست نیست 

 نظام بين الملل جهاني

نظام هاي فرعي 

 جهاني

 نظام ملّي

نظام هاي فرعي 

 ملّي

 كليه كنش هاي متقابل بين المللي

 قسمت هاي مشخصي از مجموعة كنش هاي متقابل بين المللي
 )سازمان ملل يا روابط بين دولت هاي منطقه اي خاص( 

 

  رعي آني فدولت ها به عنوان عناصر تشكيل دهندة نظام جهاني و يا نظام ها

يم نظام رهبري سياسي، نظام انتخابات، نظام تصم
 گيري و ...

ي نظام جهاني و نظام هاي فرعي آننمودار كل    
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ساکنان بحرین تا پیش از قرن اخیر همگی بر مذهب امامی بودند و "( 446، 1388)جعفریان، 

( به رغم 445)همان، « نزد ساکنان غیر شیعی نواحی اطراف، کلمه بحرانی با شیعی برابر بود اصوالً

این موقعیت تاریخی و برخورداری از اکثریت باال در حال حاضر شیعیان  در نظام سیاسی و 

 اجتماعی بحرین، در پائین ترین مرتبه قرار گرفته اند. خانواده ی حاکم باالترین رتبه را دارد. پس

از آن به ترتیب قبایل سنّی، تجّار )که شیعیان شمار بسیار اندکی از آنها را تشکیل می دهد(، 

تکنوکرات ها و در آخر شیعیان قرار دارند. تبعیض علیه شیعیان به آسانی ادامه دارد. زیرا اکثر 

اسایی شیعیان بحرینی از روی اسامی، روستای محلّ تولد و گاه از لهجه شان به راحتی قابل شن

 (249، 1384هستند. )فولر، 

عدم  ور واکثریت شیعه برای سالیان متمادی است که از رفتار تبعیض آمیز حاکمان سنّی کش

اری خوردبرخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رنج می برند و همواره خواستار بر

 قاللاز زمان است از حقوق اجتماعی و سیاسی برابر و وضعیت اقتصادی مساعد تری هستند.

ل از آن حاص بحرین ، خاندان آل خلیفه با توجّه به افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای مالی

یعه این تا حد امکان از بروز نارضایتی های اساسی در میان اکثریت ش 1980و  1970در دهه 

افت، هش ی، هنگامی که قیمت نفت به تدریج کا1990کشور جلوگیری می کردند. امّا در دهه 

کشور  این نوعی نارضایتی میان اقشار مختلف جامعه اعم از شیعه و سنّی ، بویژه بین جوانان

ای آشکار شد. این جمعیّت جوان به رغم برخورداری از تحصیالت، از عدم وجود آزادی ه

 (747-748، 1380سیاسی، تبعیض ، نابرابری و بیکاری اظهار نارضایتی می کردند. )برزگر، 

انات امک اقلیّت اهل تسنن به دلیل این که خاندان حاکم بر بحرین سنّی هستند از قدرت و

ند ره مبیشتری نسبت به شیعیان برخوردارند. همچنین اهل تسنن از قدرت اقتصادی بهتری به

از  ووند هستند. در حالی که شیعیان به کسب مناصب و مدارج مهم دولتی و لشکری نائل نمی ش

ش و ی خوبی نسبت به اهل سّنت برخوردار نیستند. شیعیان حقّ خدمت در ارتقدرت اقتصاد

یکاری بی و پلیس را نداشته و محلّه های بسیار فقیر نشین که قربانی اصلی بحران های اقتصاد

جنبش  ومیز بحرین هستند، به شیعیان تعلّق دارد. به همین علّت، بسیاری از تحرکات اعتراض آ

ین بحر گذشته و حال به شیعیان تعلق داشته است. به همین جهت دولت های اصالحی بحرین در

 (201، 1383از شیعیان بسیار بیمناک است. )میررضوی، 
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ین امر اصلی انرخ بیکاری در میان شیعیان نسبت به اهل تسنن بسیار باال است. یکی از دالیل 

وی کار نیر رجی است. میزاناقدام فوق العاده زیان بار رژیم در وارد کردن کارگران مهاجر خا

ر سال دافزایش یافت.  1956درصد در سال  41به  1935درصد در سال  20خارجی در بحرین از 

دام دولت یکی از دالیل این اقدرصد رسید.  65به  2002درصد و در سال  60این رقم به  1995

رواز پین با نخست این است که در صورت کمترین نجوای مخالفت، نارضایتی یا ناآرامی آنها را

یکاری ین باخراج کند. این امر موجب بیکاری در سطح باالی جمعیت بومی گردیده است. میزان ا

درصد  30درصد از طرف دولت اعالم شد و امّا توسط گروه های شیعه تا  15،  1997در سال 

صار (. به عنوان نمونه تجارت ماهی که مدت ها در انحwenner,1975,165تخمین زده شد. )

 ها شیوع یاستسشیعیان بود، امروزه در اختیار کارگران فیلیپینی قرار گرفته است. نتیجه ی این 

ی کت هاحکومت حتّی متهم است که در قراردادهای بزرگ با شر بیکاری در میان شیعیان است.

عه( خارجی آنها را موظف کرده است که کارگر و حتی راننده ی بومی )به عبارت دیگر شی

 (275، 1384ام نکند. )فولر، استخد

 ی درگردش در روستاهای شیعیان درک واقع بینانه تری از ماهیت اندیشه و تصورات شیع

که  امعیسطح محلّی ارایه می دهد. روستاها نشان دهنده ی عمق انزوای جوامع شیعی اند؛ جو

قیه ی ز باجدا  امروزه در انزوای تقریباً کامل و تحت فشارهای امنیتی و مراقبت شدید پلیس،

اخته بی سجزیره زندگی می کنند. فقر و تنگدستی امری همگانی است؛ خانه ها به صورت نامناس

 (287شده و محتاج تعمیر جدّی اند. )همان، 

ت ه شدّشیعیان هیچ نماینده ی مهمی در دستگاه های اداری حکومت ندارند. جوامع شیعی ب

رد که ی گیال معموالً به دست پلیس مهاجر صورت ممورد آزار و اذیت قرار می گیرند. این اعم

یکی فیز اغلب به عربی سخن نمی گویند و به صورتی اهانت آمیز، گستاخانه و اغلب با خشونت

می  ان اهانته زنبا شیعیان رفتار می کنند. سکنه ی آنها را کتک می زنند و به تمسخر می گیرند. ب

 ترس و خشونت بوجود می آورند. کنند و در مجموع وضعیتی آکنده از ناامنی،

اعتراض دیگر شیعیان درباره ی تبعیض در تحصیالت دانشگاهی است. حتی لیبرال های سنّی 

نیز از تبعیض علیه شیعیان در سطوح باالی تحصیالت سخن می گویند. بسیاری از شیعیان که 

جزو ده درصد برتر کالس شان هستند به دانشگاه راه نمی یابند، در حالی که سنّی ها با صالحیت 

در عمل به تشیع و انجام  1990دانشگاه می شوند. شیعیان معتقدند تا اوائل دهه  کمتر وارد
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شعایرشان نسبتاً آزاد بوده اند؛ امّا از زمان شروع سرکوب حکومتی، مأتم ها و مدرسه های مذهبی 

بارها آماج تهاجم قرار گرفته یا تعطیل شده اند و نظارت بسیار دقیقی بر فعالیت های مذهبی 

 (273-275عمال می شود.)همان، شیعیان ا

ر می قرا در زمینه ی قضایی، دادگاه های امنیتی ویژه ای هستند که شیعیان را تحت پیگرد

ی توان ا نمردهند. این دادگاه ها براساس متمم قانون کیفری تأسیس شده اند و قّوه ی قضائیه 

 اسوسان ،ت. جافات مبتنی اسمستقل قلمداد کرد. به گفته ی حقوقدانان، احکام دادگاه ها براعتر

 و متهمانین رااطالعاتی علیه متهمان فراهم می کنند امّا خود وارد روند دادرسی نمی شوند. از 

 دگاه وکالل دانمی توانند با اتّهام زنندگان روبه رو شوند. هیچ شاهدی احضار نمی شود. در خال

دون هیچ بالً ت را بخواند. وی معموحق استئناف ندارند. وکیل مدافع مجاز نیست پیشاپیش اتهاما

ند، در کقات اطالعی به دادگاه احضار می شود و می تواند متهم را برای مدّت زمان کوتاهی مال

 حالی که از دستگیری و اعتراف نامه ی امضا شده به دست متهم ماه ها گذشته است.

ندان زای به سلول ه اکثر قضات غیربحرینی هستند و برای شنیدن اعترافات و تأیید رسمی آن

ا بوان آورده می شوند؛ در حالی که آئین دادرسی صحّت آن را به رسمیت نمی شناسد. نمی ت

مده سر او آ ه برچسوگند خوردن در دادگاه اعتراف نامه را انکار کرد. اگر متهم طیّ دادرسی از آن 

نیتی ام رای دادگاهسخن گوید به سلولش بازگردانده و بیشتر شکنجه می شود. تجدید نظر در آ

 (274ممکن نیست.)همان، 

عه در ک شیرژیم حاکم بر بحرین به شیوه های گوناگون سعی در جلوگیری از ارتقای ژئوپلیتی

 این کشور داشته است که از جمله عبارتند از:

ماید نی کند تا قیام شیعیان را فاقد خصوصیت ملّی و غیر فراگیر معرّفی محکومت کوشش  -1

 شی از برنامه ی شیعیان علیه سنیان نشان دهد.و آن را بخ

 کنندگان را افراطی، تروریست و آلت دست ایران معرّفی می کند. حکومت، قیام -2

 ور شدید خبری قیام و عدم سرایت ابعاد قیام به جهان خارج دارد.سعی در سانس -3

بستان به ویژه عر ژیم اقدام به کمک تسلیحاتی، پرسنلی، مالی و نظامی از منابع خارجیر -4

 برای سرکوب قیام نموده است.

هند دفه برای کنترل جوانان که بخش اعظم نیروهای انقالبی را تشکیل می رژیم آل خلی -5

 نظارت شدیدی بر نظام آموزشی برقرار کرده است.
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 ت.وسعه ی توان امنیتی خود به وارد کردن افراد خارجی اقدام کرده استحکومت برای  -6

 یی بر مراکز باقیمانده من تخریب بسیاری از مساجد و مأتم ها نظارت شدیدرژیم ض -7

نان آهبی دیگر اعمال می کند. چپاول و غارت مساجد شیعی و بی حرمتی به شیعیان و اماکن مذ

 (1377امری عادی به شمار می آید. )پهلوان، 

ایی مالی ه تا از تواناندان آل خلیفه کنترل شدیدی را بر مؤسسات مالی کشور برقرار کردخ -8

 شیعیان برای تأمین مقاصد سیاسی شان بکاهد.

له ا به استان هایی تقسیم کرده که به طور مستقیم زیر نظر وزارت داخرحکومت کشور  -9

 (291-1384،293اداره می شوند.)فولر، 

غلی شآغاز شد وضعیت  1970مطالبات سیاسی شیعیان که با ناآرامی های کارگری در سال 

 فاعیا را بیش از پیش تضعیف کرد. افزون براین قسمت عمده ی سربازان عادی نیروی دآنه

ریج ه تدببحرین را تا این زمان شیعیان تشکیل می دادند که با پیدایش جنبش سیاسی شیعیان 

ز آن به د، ااخراج شدند. بنابراین نیروی نظامی این کشور که در سطح فرماندهان غیرشیعی بودن

 (251-252سطح سربازان عادی نیز در اختیار اهل تسنن قرار گرفت. )همان،  بعد حتّی در

نه ست دیریبا توجّه به اینکه رژیم احساس می کرد بر اوضاع مسلط است با خوا 1973در سال 

ی پس . ولی مردم موافقت کردو اجازه ی تشکیل مجلس شورا، مرکب از نمایندگان بحرین را داد

 1975ر د« شوراخالل در اداره ی امور ک»خارجی، پارلمان به بهانه ی  از مدّتی با خواست عوامل

به جای  1992خ شانزدهم دسامبر (. در تاری87-88، شماره 1373تعطیل شد. )مجتهدزاده، 

سی مجلس، یک شورای مشورتی تشکیل شد. این شورا را می توان کمیته ی تخصصی و کارشنا

ت در جلسات خود به بحث گذاشته، تحویل هیأهیأت دولت دانست که طرح ها و لوایح را 

سته بمور ادولت می داد. اعضای این شورا هیچ گونه قدرتی برای وضع قانون نداشتند و همه ی 

 (182، 1383به نظر شخص امیر و نخست وزیر کشور است. )میر رضوی، 

ود، لذا شعه یاز آنجا که هر انتخابات نسبتاً آزاد می تواند منجر به افزایش قدرت اکثریت ش

جلس مچند رژیم و حاکمان استبدادی منطقه نمی توانند برای مدت زیادی آن را تحمل کنند. هر

ت وقعیشورای مذکور در شرایط کامالً عادالنه ای شکل نگرفت ولی از آنجا که تا حدودی م

 ژئوپلیتیک شیعه را بهبود می بخشید به سرعت منحل شد.
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 کمیتجام اصالحات سیاسی هیچگاه انتقال قدرت و حاهدف رژیم بحرین از انتخابات و ان

ی و ملّ واقعی مردم نبوده است؛ بلکه هدف مقابله با بحران مشروعیت از طریق ایجاد رضایت

اقی بمور اثبات سیاسی بوده است. اصالحات به خاندان حاکم اجازه می داد که همواره در رأس 

سی و اسا ه اهل تسنن خواستار احیای قانونبماند. پس از انحالل مجلس شورا شیعیان به همرا

ن بلکه ضم کرد پارلمان شدند. خاندان آل خلیفه نه تنها با هرگونه مذاکره در این زمینه مخالفت

ژیم د. ررد این درخواست به سرکوب شیعیان پرداخت.شیعیان به اعتراضات خیابانی روی آوردن

 یسعه لبات شیعیان که در راستای تونیز با خشونت به سرکوبی آنها اقدام کرد. رژیم مطا

 کرد. ح میدموکراسی بود را به عنوان برنامه ی شیعیان افراطی برای بی ثبات کردن کشور مطر

د ه خودر طول تاریخ بحرین هرگونه حرکت شیعیان بحرین در راستای ارتقای نقش و جایگا

مضای اطوماری به  1994در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور به شدّت سرکوب شده است. در 

یخ شه شد. ک تهیّنفر که اکثر آنها از شیعیان بودند مبنی بر درخواست ایجاد نظام دموکراتی 23000

ر حضو عبدالوهاب حسین و شیخ عبداالمیر الجمری از جمله افرادی بودند که در این اقدام

ری از سیابرد کرد. داشتند. رژیم آل خلیفه با خشونت فراوان با این اقدام مسالمت آمیز برخو

 ادره شد.ن مصامضاءکنندگان در خانه هایشان مورد حمله قرار گرفتند و بسیاری از آنها اموالشا

ه زندان ال بالجمری روحانی شیعی که از جایگاه واالیی در بین مردم برخوردار بود حدود چهارس

این زمان از  ( در258لر،افتاد. از زمان طومار نویسی تبعیض علیه شیعیان شدّت بیشتری گرفت.)فو

و  سخت اهل تسنن کسی دستگیر نشد. و زیرا استراتژی دولت، همکاری با اهل تسنن و برخورد

 .(Abd al-javad,1971,65خشن با شیعیان بود. )

د از ه بعبه رغم سرکوبی جنبش های اعتراضی راهپیمایی ها و اعتراضات مردم از این سال ب

ت. یاف یری ها و همچنین تعداد جمعیّت شرکت کننده افزایشجهت تعداد راهپیمایی ها و درگ

ن کشور ر ایدیکی از اقداماتی که رژیم حاکم بر بحرین در جهت تثبیت انزوای ژئوپلیتیکی شیعه 

من، یانجام می دهد اعطای تابعیت، شغل، خانه به سنّی های کشورهای دیگر همچون اردن، 

در حال  ن کهمی کنند بدینوسیله تعادل جمعیتی بحری پاکستان، سوریه و... می باشد. آنها تالش

، بهمن یراناحاضر اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهد به نفع اهل تسنن تغییر دهند. )اقتصاد 

1385.) 
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ور سیاست اسکان اهل تسنن از گذشته ی دور، زمانی که انگلیسی ها براین سرزمین حض

ند. تابدین دعوت شد تا در جزایر بحرین ساکن شو از قبایل سنی 1783داشتند آغاز شد. در سال 

 نّی مذهبسایل وسیله موازنه ی شیعه و سنی در این کشور تغییر یابد. به عنوان نمونه اکثریت قب

رد این م وابحرین شامل قبیله ی دواسیر و نعیم یا از طریق آل خلیفه و یا در طول قرن نوزده

 (79، 1387کشور شدند.)نکاست، 

در  ب رالیفه دو راه پذیرش اصالحات اساسی منطبق با خواست مردم و یا انقالحکومت آل خ

 تاریخ بحرین پیش رو دارد. هرچه زمان بیشتری بگذرد امکان موفقیّت راهکار اوّل کمتر می شود.

ذا د. لنشان داده است با عدم پذیرش خواست مردم به سرعت خواسته های بیشتری مطرح می شو

م در مقابل خواست مردم راهی جز یک انقالب همه جانبه برای مرددر صورت عدم تمکین 

ه شه بخشمگین باقی نمی ماند. به هر حال بدیهی است آینده ی بحرین نمی تواند برای همی

 حکومت قبیله ای و تسلط اقلیتی کوچک بر اکثریت شیعه استوار باشد.

 مانع منطقه ای

شور کاین  عربستان بر بحرین و در نتیجه شیعیانعوامل گوناگونی باعث تأثیرگذاری فراوان 

 شده است. از جمله این عوامل عبارتند از:

 حرین: کشور بحرین از کشورهای بسیار کوچک به شمار می آید. به طوربهمسایگی با  -1

 25طبیعی کشوری همچون عربستان در همسایگی آن می تواند تأثیرگذار باشد. احداث پل 

زدیکتر و با هزینه ی عربستان ، بحرین را به این کشور ن 1986ر در کیلومتری بین دو کشو

 بستان به(. احداث این پل در دخالت مستقیم و اعزام نیرو از سوی عر271، 1388ساخت.)اسدی،

 ت.آمده اس وجودببحرین مؤثر بوده است. زیرا تنها مرز زمینی بحرین با ایجاد این پل با عربستان 

ی بالعوض عربستان و افزایش سهم نفتی بحرین در ان: کمک هاکمک های مالی عربست -2

(. 185-186حوزه ی مشترک نفتی ابوسعفه از جمله ی این کمک ها به شمار می آید.)همان، 

تأمین  درصد بودجه ی بحرین را عربستان سعودی 45گفته می شود در پایان قرن بیستم حدود 

 (salame, 1993,591کرده است. )

لیفه با آل سعود: خاندان آل خلیفه در بحرین در اصل از قبایل ساکن سرزمین پیوند آل خ -3

نجد واقع در عربستان هستند. همچنین پیوند سببی آل خلیفه با آل صعود یعنی  ازدواج شیخ 
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محمد بن عیسی آل خلیفه با دختر امیرعبدا... بن عبدالعزیز آل سعود این مناسبات را به اوج خود 

 (185، 1376ه ای، رسانده است.)افج

برخورداری بحرین از یک سیستم دفاعی نیرومند و احساس  امنیتی: عدم -عیوابستگی دفا -4

اعی ه دفضعف در این مورد، بحرین را وابسته به نیروهای دیگر کرده است. از جمله تکیه گا

یمان پ ت ،بحرین عربستان سعودی است. سیستم امنیتی این کشور به شدت وابسته به عربستان اس

 (287، 1376نمونه ای از این همکاری ها است. )دکمیجان،  1981دسامبر  20امنیتی مشترک در 

حرین ان بدالیل گوناگون باعث روابط مثال زدنی این دو کشور شده است. به طوری که می تو

ه بویژومی ع عمرا عمق استراتژیک عربستان به شمار آورد. دنباله روی بحرین از عربستان در مجام

ژیم رشورای همکاری خلیج فارس دلیلی بر این مدّعا است. اگر حمایت های آل سعود نبود 

ساسی کل ابحرین از مدّت ها قبل با شیعیان وارد مذاکره می شد. در واقع عربستان سعودی مش

 انقالبیون بحرین در منطقه به شمار می آید.

ه طقه بویژر مندد انزوای ژئوپلیتیکی شیعه خاندان آل سعود به دالیل ذیل الذّکر همواره در صد

 بحرین بوده است:

استقرار نظام های دموکراتیک به شدّت مخالف است. زیرا گسترش  این کشور با -1

 دموکراسی تهدیدی برای نظام توتالیتر سنّتی حاکم براین کشور محسوب می شود.

به همین  ا شیعیان قرار دارد.یدئولوژی حاکم براین رژیم یعنی وهابّیت در تقابل شدید با -2

ژه سبب با تمام توان سعی در جلوگیری از روی کار آمدن نظام های شیعی در منطقه بوی

 کشورهای همسایه دارد.

ر در و تحول نی نزدیکی زیادی با شیعیان عربستان دارند. بنابراین هرگونه تغییشیعیان بحری -3

 حت تأثیر قرار می دهد.جامعه ی شیعی بحرین شیعیان این کشور را نیز ت

بنابراین به رغم قیام های متعدد اکثریت شیعه در بحرین، هنوز موفقیت چشمگیری در تغییر 

وضعیت ژئوپلیتیکی شیعه در این کشور مشاهده نشده است. در حالی که نیروهای نظامی عربستان 

همتای بحرینی  به سرکوب و کشتار شیعیان بحرین مشغول هستند پادشاه این کشور در تماس با

خود، به وی گفته است که اگر نمی تواند با جمعیت شیعه برخورد کند، این کار را به وی 

(. بنابراین می توان اذعان کرد که عربستان سعودی نه تنها 21/12/1389بسپارد.)عصر ایرانیان، 

ید بلکه به مانع اصلی منطقه ای در ممانعت از ارتقای ژئوپلیتیک شیعه در بحرین به شمار می آ
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دنبال ارتقاء ژئوپلیتیک خود با ضمیمه کردن همه ی کشورهای کوچک عربی جنوب خلیج فارس 

یکپارچگی سیاسی شبه »از جمله بحرین در زمان مناسب می باشد. این کشور در قالب استراتژی 

باشد. شرایط تحت لوای مسلک وهابیت در صدد جامه عمل پوشاندن به خواست خود می« جزیره

بحرین نسبت به دیگر کشورهای کوچک جنوب خلیج فارس از نظر عربستانی ها برای این  در

 (1379،524اقدام استراتژیک فراهم تر است.)مجتهدزاده، 

بال قدر  بسیاری از شیعیان بحرین ، عربستان را به دلیل مواضع خشن و سرکوبگرانه ای که

 کش وسعودی را جامعه ای خشن، سر شیعه دارد منشأ مشکالت خود می دانند. آنها عربستان

ر ت؛ ددارای فرهنگ غلیظ بدوی می دانند که رسیدن به توافق داخلی در آن کشور دشوار اس

، 1388ان، حالی که محیط بحرین فرهنگی ترو از لحاظ تاریخی مداراکننده  تر است.)کاظمی دین

207.) 

 مانع فرامنطقه ای

تحده ماالت ارتقای ژئوپلیتیکی شیعه در بحرین ایدر حال حاضر مهم ترین مانع فرامنطقه ای 

و  ی آمریکا است. بنادر بحرین همیشه محل رفت و آمد کشتی های جنگی آمریکا، انگلیس

د شور هستناین ک در« الجفیر»فرانسه بوده است. آمریکایی ها دارای یک پایگاه مهم دریایی به نام 

ی ها قرار و پس از خروج در اختیار آمریکایآن را تأسیس کردند  1935که انگلیسی ها در سال 

کا در یایی آمریگوگارسیا در اقیانوس هند بزرگترین پایگاه دردادند. این پایگاه بعد از پایگاه دیه

 منطقه می باشد.

در اختیار انگلیسی ها بود که پس از جدایی از ایران و در پی موافقت  1971این پایگاه تا سال 

ارت آمریکا و وزیر امور خارجه ی بحرین جهت استفاده از تمامی نامه ای بین کاردار سف

تسهیالت بندرگاه جفیر و تسهیالت و امکانات در خشکی توسط نیروهای آمریکایی به آن ها 

( بنابراین آمریکایی ها به حضور نیروهای خود تحت عنوان 336، 1388واگذار شد. )اسدی، 

خشیدند. امضای این موافقت نامه به صورت محرمانه تداوم ب 1«فرماندهی نیروی خاورمیانه ای»

نیویورک تایمز متن کامل آن را منتشر شد. این پایگاه مرکز  1972ژانویه  6انجام شد تا اینکه در 

اطالعات آمریکا در منطقه و عمده ترین مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا بین فیلیپین و 

 (20-21، 1376ی خاص خاورمیانه می باشد.) افجه ای، دریای مدیترانه و همچنین مرکز فرمانده

                                                                                                                                             
1 .command of middle east force(comideast for) 
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 1948ز سال اند. نیروهای آمریکایی قبل از خروج انگلیسی ها نیز از این پایگاه استفاده می کرد

ن محل مچنیهبحرین همواره به عنوان مرکز فرماندهی و پایگاه ناوهای آمریکا در خلیج فارس و 

ه بعد ب 1985(از سال 188، 1383ه است. )میررضوی، استقرار کشتی های مین روب آمریکا بود

ه تخلیه ی آمریکا مبادرت ب 1987تحرکات آمریکا در این پایگاه افزایش یافت به طوری که در 

 ظامی خودنسنل انواع وسایل و تجهیزات نظامی در این پایگاه نمود و به تعداد ناوهای جنگی و پر

« ملهاله»و « لمحرقا»یکا دو مرکز نظامی دیگر به نام های افزود. عالوه بر این پایگاه دریایی، آمر

در بحرین دارد که هردوی آنها در اختیار نیروی واکنش سریع آمریکا 

گان آنها مشاور نیروی دریایی آمریکا و وابست 150( بیش از forigh reportو11NNNN1987است.)

(Newyork Times,30Janvieh,1996 وحدود )ده دریایی آمریکا با خانواسرباز نیروی  3000

 (8، 22/5/75های خود در بحرین به سر می برند. )سالم، 

مامی پایگاه های به این کشور اجازه داد تا از ت 1991امضای قرارداد امنیتی با آمریکا در سال 

( در اکتبر 193، 1383هوایی، دریایی و بنادر بحرین به مدت ده سال استفاده کند. )میررضوی، 

 کرد. ش رئیس جمهور آمریکا بحرین را یکی از متحدان اصلی خود در منطقه معرّفیبو 2001

(Nevo,1998,38-39روابط تجاری و اقتصادی بحرین و )  همزمان با  1932آمریکا از سال

و  توسعه و گسترش صنعت نفت بحرین آغاز شده است. در حال حاضر بسیاری از کمپانی ها

(در پی 188ین، ه عنوان مرکز فعالیت های خود برگزیده اند. )پیشبانک های آمریکایی، بحرین را ب

از دولت  آل خلیفه حمایت هایی را در راستای سرکوبی شیعیان 1996قیام مردم بحرین در سال 

که  بود آمریکا دریافت کرد. علت این حمایت ها این بود که ایاالت متحده ی آمریکا نگران

ستقرار اه با کبه ایجاد یک پارلمان طرفدار ایران خواهد شد اصالحات سیاسی و نظامی آزاد منجر 

 ( 93، 1387پایگاه نظامی واشنگتن در بحرین مخالفت است. )نکاست،

درباره ی اهمیت جغرافیایی بحرین برای آمریکا باید به این نکته اشاره کرد که این کشور در 

ت. حضور در این کشور امکان میانه ی خلیج فارس قرار گرفته است و بر ایران نیز مشرف اس

دسترسی سریع به آبهای خلیج فارس و خطوط کشتی رانی را فراهم می سازد.عالوه بر آن 

صادرات نفت از عراق، کویت، عربستان، عمان و... را تحت نظر دارد. درباره ی اهمیت بحرین 

نجر وزیر برای آمریکا و علت جلوگیری این کشور از تحقق خواست شیعیان بحرین هنری کسی

خارجه اسبق آمریکا معتقد است که تغییر دموکراتیک در بحرین منافع آمریکا را تأمین نمی کند. 
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وی می گوید که به قدرت رسیدن شیعیان در بحرین مخالف منافع آمریکا می باشد. عالوه بر آن 

 منافع عربستان را نیز به خطر می اندازد.

ن د. برهمیده انارتقاء جایگاه شیعیان در این کشور بوبر همین اساس آمریکایی ها همواره مانع 

ولت داساس خانم هیالری کلینتون وزیر امور خارجه ی وقت در اظهارات خود گفته است که 

الی بحرین حق دارد از نیروهای شورای همکاری خلیج فارس دعوت به عمل آورد. این در ح

از  کشور بحرین مشروعیت خود رااست که رژیم آل خلیفه به علت اعتراضات اکثریت مردم 

زیر  ویکا دست داده است. در حال حاضر قلع و قمع اعتراضات مسالمت آمیز مردم با آگاهی آمر

می و نظا نظر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین انجام می شود. طبق تصاویر منتشر شده نیروهای

ل ژیم آسالح هایی که رسرکوب کننده ی بحرین توسط تفنگداران آمریکایی آموزش می بینند. 

ف ز طراخلیفه علیه مردم معترض به کار برده است به طور عمده آمریکایی و انگلیسی است. 

است و ا خودیگر در انعکاس اخبار قیام مردم بحرین وقایع به صورتی بیان می شود که منطبق ب

 اهداف آنها باشد.

ر این دست. اخ به این سؤال ساده نوام چامسکی در پاسخ به سؤالی در این باره می گوید، پاس

ه شت کمواقع رسانه های غربی و آمریکایی براساس منافع خود عمل می کنند. باید توجه دا

می کند  یجاباآمریکا در این مورد نیز براساس منافع خود عمل می کند. منافع آمریکا در بحرین 

های ردادین کشور کوچک قراتا از سرکوب مردم حمایت به عمل آورد. هرچند در سال های قبل ا

د. به طوری که این ارقام به اوج رسی 2011نظامی کالنی با آمریکا منعقد کرده است اّما در سال 

اد د. این قراردمیلیون دالری فروش تسلیحات توسط آمریکا به بحرین خبر دا 53رویترز از قرارداد 

 واضعر مجموع اقدامات و مهمزمان با سرکوبی قیام مردم بحرین به امضای طرفین رسید. د

و  حریندولتمردان آمریکایی نشان دهنده ی مانع تراشی اساسی آنها در جهت پیروزی مردم ب

 استقرار نظام دموکراتیک در این کشور می باشد.

با بررسی روند قیام مردم در بحرین می توان به این واقعیت پی برد که با گذشت زمان 

صادی و اجتماعی افزوده شده است. اگر در گذشته خواستار خواست مردم از جهات سیاسی، اقت

اصالحات سیاسی و اقتصادی در چارچوب نظام موجود بودند امروزه خواستار اسقاط نظام می 

باشند. در گذشته مردم بحرین به کمک ایاالت متحده ی آمریکا برای ایجاد نظام دموکراتیک امید 

رای مشکالت خود می دانستند اما امروزه به تدریج این داشتند و این کشور را جزیی از راه حل ب
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روند در حال تغییر است. بسیاری از مردم بحرین امروز آمریکا را جزیی از مشکل خود می دانند. 

به طور قطع در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم ارایه ی راهکار مناسب برای احیای حقوق 

در بحرین تأثیر منفی خواهد داشت. هنوز در  مردم بحرین بر ضریب امنیت نیروهای آمریکا

شعارها و خواسته های انقالبیون بحرین بر چیدن پایگاه های آمریکا مطرح نشده است. اما در 

صورت تداوم قیام و عدم پاسخگویی به اراده ی ملّی، روند طبیعی گسترش خواسته ها، تهدید 

 جدّی متوجه آمریکایی ها در این جزیره خواهد شد.

 

 یجهنت -3

یی ناساشخانواده ی حاکم بر بحرین در چند دهه ی گذشته به این واقعیت پی برده است که 

های  زادیحق آزادی برای اکثریت شیعه به معنای زوال سلطه ی آنها می باشد. به همین جهت آ

ست. ده انسبی که در برخی از برهه های زمانی به شیعیان داده شد پس از مدّت اندکی سلب ش

حاکم  ندانبرآن وابستگی چند جانبه حاکمان بحرین با رژیم آل سعود باعث شده که خا اضافه ی

 بر بحرین به عنوان مانع اصلی ارتقاء جایگاه شیعیان در سطح ملّی به شمار آید.

ک لیتیدر سطح نظام های فرعی جهانی )منطقه ای(، عربستان مانع اساسی در ارتقای ژئوپ

 ن تهدیدیناگو. ارتقاء ژئوپلیتیک شیعه در این کشور به دالیل گوشیعیان بحرین به شمار می آید

 کلّی با باینتبرای رژیم آل سعود به شمار می آید. استقرار نظام دموکراسی در کشورهای همسایه 

 شدید با قابلنظام توتالیتر سنّتی حاکم بر این کشور دارد. دیگر آنکه ایدئولوژی وهابیت در ت

نطقه مدر  د به همین سبب به شدت نگران روی کار آمدن نظام های شیعیتفکّرات شیعی قرار دار

تحول  وییر است. در نهایت اینکه نزدیکی شیعیان بحرین و عربستان باعث می شود که هرگونه تغ

عضی از بچند به نفع شیعیان بحرین ، شیعیان آن کشور را نیزتحت تأثیر قرار دهد. بنابراین هر

مّا اند؛ همکاری خلیج فارس مانع استقرار آزادی در بحرین می باش دیگر کشورهای عضو شورای

رای خود بدّی جاز آنجا که عربستان ارتقاء ژئوپلیتیکی شیعیان در منطقه بویژه بحرین را تهدید 

تیجه صلی به ننع امی داند و اقدامات بسیار تأثیرگذاری در این راستا انجام داده است به عنوان ما

 ود.شمی  یافته شیعیان بحرین در سطح نظام های فرعی بین المللی شناخته رسیدن قیام تکامل

مهمترین پایگاه آمریکا در منطقه و عمده ترین مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا بین 

فیلیپین و دریای مدیترانه و همچنین مرکز فرماندهی خاّص خاورمیانه در بحرین مستقر است. به 
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رای استقرار حضور در این کشور همواره به دنبال حفظ وضع موجود همین جهت آمریکایی ها ب

بوده اند. آنها استقرار حکومت مردم ساالر در بحرین را مخالف منافع خود می دانند. هرچند در 

گذشته مردم بحرین آمریکا را جزیی از راه حل خود می دانستند امّا هم اکنون به علّت مواضع 

یام شیعیان بحرین این کشور تبدیل به جزیی از مشکل مردم این خصمانه ی آن ها در مقابل ق

کشور شده است. سیر حوادث و قیام مردم بحرین نشان می دهد که زمان به ضرر آمریکا در حال 

 تغییر است.

 یام مردمال قبه نظر می رسد که مقامات آمریکایی هنوز می توانند با تصحیح مواضع خود در قب

ر ند دت های جبران ناپذیرتر آینده جلوگیری کنند. به هر حال هرچشیعه ی بحرین از خسار

وجّه به تبا  سطح نظام بین الملل جهانی موانع دیگری همانند انگلیس و فرانسه وجود دارد اّما

حرین در بدر  حجم اقدامات و میزان تأثیرگذاری ، آمریکا مانع اصلی ارتقای ژئوپلیتیکی شیعیان

 .این سطح به شمار می آید

ذعان اوان تبا توجه به نوشتار حاضر و استنادات ارائه شده و همچنین تحلیل فوق الذکر می 

مریکا، آهانی مانع اصلی ارتقاء ژئوپلیتیک مردم شیعه بحرین در سطح نظام بین الملل ج»کرد که 

 «اشند.بهای فرعی جهانی عربستان و در سطح ملّی اقلیّت مهاجر حاکم بر این کشور می در نظام

 پیشنهادات -4

وسایل  وا و روحانیون بحرینی از مناسبت ها همچون محرّم، تاسوعا، عاشورا استفاده علم -1

 ومهمی همچون نماز جمعه، مساجد و حسینیه ها برای بیان مشکالت و خواست های مردم 

 احیای حقوق از دست رفته ی آنها.

وشت و برابر برای تعیین سرنطرح کردن خواسته های دموکراتیک همچون انتخابات آزاد م -2

 المتبا استفاده از همه ی فرصت ها توسط مردم ، علما و روحانیون و احزاب به صورت مس

 آمیز.

ور طین است که شیعیان بحرین در وضعیت تحقیرآمیزی زندگی می کنند؛ به اواقعیت امر  -3

ت فرص استفاده ازی که ادامه حیات در چنین وضعیتی امکان پذیر نیست. تداوم اعتراضات و 

ینه ه هزهای محدود موجود برای رساندن صدای خود به دیگران تنها راه ممکن است. تاجایی ک

مکن ها راه مه تنی مقابله با ارادة مردم برای دشمنان آنها افزایش یابد و به این نتیجه برسند ک

 دموکراسی واقعی و ارتقاء ژئوپلیتیک اکثریت شیعه در این کشور است.
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اوم مله چگونگی تدجظ وحدت و اتخاذ استراتژی واحد بین شیعیان در همه ی امور از حف -4

نهضت و رویارویی با حاکمیت امری ضروری است. در صورت تفرقه و گروهگرایی امکان 

 پیروزی وجود ندارد.

ر قیام جود برخی از نارضایتی ها در بین اقلیت اهل تسنن و همراهی آنها دوبا توجه به  -5

 شیع بودهو ت ند دهه ی اخیر، رژیم آل خلیفه همواره به دنبال ایجاد تفرقه بین اهل تسننهای چ

م قیا است ؛ تا بدین وسیله موجب تضعیف و در نهایت شکست قیام مردم بحرین شود. رهبران

ی شود منجر باید از هر گونه اقدام که به اختالف و تفرقه ی بین مبارزان اهل تشیع و تسنن م

 مایند.جلوگیری ن
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سالماگاه راهبردی امام خامنه ای )مدظله العالی( به بحران های جهان ن  
 

 دانشگاه دفاع ملی دکتری علوم دفاعی راهبردیدانشجوی محمد قربان جافری، 

 ، کارشناس ارشد مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین)ع( 1مرتضی موالئی

 

 چکیده
 نسان هاا    منشا حقیقی وحدت امت اسالمی همانا دین اسالم است که ریشه ی اصلی خود را فطرت

ندیش از اژرف  می داند. در این میان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان اسالم شناسی عمیق و

 ند.ااشته جمله شخصیت های برجسته جهان اسالم است که تاثیرات مهم و ماندگاری در جهان اسالمی د

سد ر. به نظر می باشدپذیر نمیمکانترقی و تعالی دنیای اسالم جز با انسجام اسالمی ا معظم لهاز دیدگاه 

در  تالفیپایه های اساسی وحدت فکری در میان بیش از یک میلیارد مسلمان ثابت است و هیچگونه اخ

ارج است الم خعمورد خدا، کتاب خدا و پیامبر خدا وجود ندارد و قبله هم که سمبل یگانگی و اتحاد در 

ؤاالت ساین  لذااهد بحران هایی در جهان اسالم هستیم. هرگز مورد اختالف نبوده است، اما کما کان ش

رفیت ظپیش روى ماست که مسائل جهان اسالم در عرصه تهدیدها و کاستى ها چیست؟ چه فرصت ها و 

 گاه مقامز دیداهایى در اختیار دارد؟ راه حل هاى فائق آمدن بر مسائل، مشکالت و معضالت جهان اسالم 

 .زدحاضر، به بررسى موارد مذکور از دیدگاه معظم له مى پردا معظم رهبرى کدام است؟ مقاله

 امام خامنه ای)مدظله العالی(،جهان اسالم، بحران واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-1

ای، عملکرد و رفتار نخبگان و رهبران سیاسی و زندگی آنان از امروزه مطالعه مبانی اندیشه

اهمیت خاصی برخوردار شده است. به ویژه رهبرانی که اندیشه و عملکرد آنان، در حال ایجاد 

ه و باشد که در مسیر ناعادالنه، ظالمانالملل میتحول و تغییر بنیادینی در عرصه نظام و روابط بین

که  خامنه ای)مدظله العالی(گرایانه، قرار دارد. ظهور رهبران انقالب اسالمی به ویژه امام سلطه

و بیش از هر چیز و قبل از آنکه به پیروزی بیاندیشند، به  است متعلق به باورها و اخالق اسالمی 

                                                                                                                                             
1. Email: Mo.molaee@Gmail.com 
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ه آنکه این نوع به ویژ استدر صحنه سیاست امری بدیع و استثنایی  دارندادای تکلیف الهی توجه 

[ 1الهی خود توفیق نهایی هم کسب کنند.] -های سیاسی در انجام ماموریت ه اندرهبران توانست

ویژگی اساسی و متغیر کلیدی تأثیرگذار در خیزش علیه نظام سلطه، نقش رهبران فکری انقالب 

گفتمان جدید  با ارائه ه است باشد. رهبری دینی توانستاسالمی می -اسالمی در بیداری جهانی 

های دنیای معاصر، نظام سلطه های جهانی و گرفتاریاسالمی، با ارائه راهکارها برای حل بحران

 جهانی را دچار چالش های اساسی کند.

ظر ظام سلطه، بدون بررسی و در ننجهانی علیه  -مطالعه و بررسی خیزش و بیداری اسالمی 

و  دی بیداریفایده خواهد بود زیرا که مناهبری، بیگرفتن افکار رهبر انقالب اسالمی مقام معظم ر

سالمی، یم قرن اخیر بنا به اذعان تمامی دوستان و دشمنان انقالب اناجتماعی در  -تحول فردی 

 .. تأثیرگذار.بوده است. این تحول، به تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی و ایشان 

ه نظام علی به اسالم و چگونگی تأثیرگذاری آن بر خیزش بوده است. از سویی، تغییر نگرش نسبت

خامنه ای های امام گردد. روندی که با اندیشهسلطه، به باز تعریف جامعی از اسالم اصیل بر می

وش و نیز ررود که توسط اسالم سیاسی به باز تولید راه و کلید خورده است و می )مدظله العالی(

دهای با رویکر معظم لهتماعی، مسلمانان بیانجامد. اندیشه جا -شیوه جدیدی از زندگی سیاسی 

ویکرد رهای تازه به این راه طراوت و پویایی خاصی بخشیده است. اسالم سیاسی با جدید و افق

های متحول شده آن را رغم خواهند زد. دهد که انسانای را در جهان میجهانی خود نوید آینده

جامعه  ای تعالی خواه است که نویدل و تغییر در جهت جامعهبیداری اسالمی، بخشی از این تحو

ای آور بود که تا قبل از اینکه غرب چارهدهد. این تأثیرگذاری چنان حیرتتر مهدوی را میبزرگ

های اسالمی در سراسر جهان پخش شده بود. چرا که تالش و بیاندیشد، افکار و اندیشه

ده و های اسالم در جوامع مختلف خشکانده شد تا ریشههای غرب تا آن روز صرف شده بوبرنامه

  های آن تقلیل یابد.مفاهیم و آموزه

پرداز و احیاگر تفکر دینی از به عنوان نظریه خامنه ای)مدظله العالی(در این میان نقش امام 

شناسان و شناسان، اسالمانظار دور نماند به اعتقاد و اعتراف بسیاری از اندیشمندان و شرق

باشند که آنچه را های اسالمی میترین احیاگر تفکر و ارزششناسان غربی، ایشان بزرگجامعه

میالدی تا زمان آغاز نهضت در ایران 19می از قرن گران، تجدیدگرایان و بیدارگرایان اسالاصالح

[ و دوره ای را 2در صحنه عمل پیاده کرد.] معظم لهکردند، صرفاً به عنوان یک آرمان تبلیغ می
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های چندین دهه [ تالش3آغاز کرد. که اسالم به منزله دال برتر نظم سیاسی جدید مطرح گردید.]

ی را پیش برده بود که حضور و بروز اسالم آن هم به زدایهای مذهباستعمارگران چنان برنامه

گنجید تا چه رسد مثابه نیروی بالقوه فرهنگی و اجتماعی در صحنه جوامع، در باور کمتر کسی می

  [4که از نظر سیاسی احیا گردد و ابعاد مستحکم و فراگیری یابد.]

در « نظام سلطه»باشد، می« نظام سلطه»بحث دیگری که در نوع خود مهم است، بررسی مفهوم 

جویی سیاسی، شود که با شیوه سلطهها اطالق میای از دولتاین دوران، به سیستم و مجموعه

فرهنگی، اقتصادی و نظامی بر دیگر کشورها، حقوق و منافع آنان را نادیده گرفته و منافع خود را 

، و ترجیح منافع، بر دهند. هدف نظام سلطه این است که از طریق ایدئولوژی حاکمترجیح می

مداخله در امور دیگر کشورها حقانیت داده شود. در نظام سلطه، مسائل جهانی با توجه به منافع 

[ حلقه اول 5شود. مشروع ساختن منافع آنان به هر غیمتی]بندی میهای بزرگ طبقهملی قدرت

ی عضو اتحادیه اروپا هانظام سلطه، دولت ایاالت متحده آمریکاست. حلقه دوم نظام سلطه، دولت

باشند و تا حدودی آلمان، های صاحب حق وتو میهای انگلیس و فرانسه که قدرتویژه دولتبه 

یافته و غیرغربی همچون روسیه، ژاپن و چین های توسعهاند. در حلقه بعدی، دولتقرار گرفته

کشورهای در حال رشد  های وابسته و تحت نفوذ در میانقرار دارند. حلقه آخر نظام سلطه، دولت

های عنوان مهرهبینند و بههستند که دوام و بقای خود را در پشتیبانی و حمایت از نظام سلطه می

 [6کنند. این نظام شیطانی، کامالً با صهیونیزم جهانی همپوشانی دارد.]نظام سلطه، عمل می

ظهور پدیده  ترین سوال پژوهش حاضر عبارتست از: نقش مقام معظم رهبری، دراساسی

ست ابیداری و خیزش علیه نظام سلطه جهانی، چیست؟ فرضیه تحقیق بدین صورت شکل گرفته 

ان مکمل عنو که: مقام معظم رهبری با توجه به راهبردهای امام، با ارائه راهکارهای جدید، به

المی ساهای امام خمینی)ره( فصل نوینی از چالش نظام سلطه را رغم زد، با باز تعریف دیدگاه

کری در فساالری، آزادی، عدالت، توسعه و تعالی و ... توانست به نیاز واژه هایی همچون مردم

 این زمینه پاسخ گوید.

همه اینها در معرض دید تمامی ملل مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفت و به مانند کبریتی عمل 

ها ها، مهمترین نهضتبر ملت کرده که جرقه قیام علیه نظام سلطه استکباری را روشن نمود. عالوه

ها نیز های اسالمی بعد از انقالب اسالمی به وجود آمده و تحت تأثیر آن بوده اند. دولتو جنبش

 معظم های رهبریاند. بنابراین محتوای دیدگاهبه نوعی به کسب مشروعیت دینی و مردمی پی برده
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[ که در 7ار و در سطح روابط]در چهار عرصه بروز کرده است در سطح افکار، رفتار، ساخت

گر تأثیر اسالم در افکار خیزش علیه نظام سلطه قابل مشاهده است. در سطح افکار، شعارها، نماین

ها موجبات تغییرات ساختاری باشد که باعث تغییر رفتار گسترده مردم شده است که اینمردم می

ر نتیجه به تغییر روابط با در حکومت، سیاست، اجتماع و فرهنگ را فراهم آورده است و د

گر خواهد انجامید. بیداری و خیزش علیه نظام سلطه سه ویژگی عام و یک کشورهای سلطه

. چند مرکزی)مبتنی بر یک 2. فراگیری 1های عام عبارتند از: ویژگی خاص و کلیدی دارد. ویژگی

که تعیین کننده « یدین مدار»[ ویژگی خاص و کلیدی دیگر عبارتست از 8. تداوم]3نقطه نیست( 

 آینده تحوالت در جهان به خصوص جهان اسالم، خواهد شد.

 عوامل تأثیرگذار در خیزش علیه نظام سلطه جهانی از دیدگاه رهبری. 2

قبل از اینکه بخواهیم عوامل تأثیرگذار خیزش علیه نظام سلطه را از دیدگاه رهبری بررسی 

های رهبری کامالً در راستای راهبردها رسد که دیدگاهمیکنیم، یادآوری این نکته ضروری به نظر 

های امام و ادامه دهنده های امام خمینی)ره( قرار دارد و به عنوان مکمل و مبین دیدگاهو دیدگاه

باشند. از اینرو در این بخش راهبردهای امام خمینی)ره( به عنوان راه امام خمینی)ره( می

اظ شده است و در عین حال، تالش شده است مباحث مفروضات اساسی دیدگاه رهبری لح

  جدید مورد بررسی قرار گیرد و از تکرار مباحث، خودداری شده است.

  بینی تأثیرگذار بر خیزش اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبریجهان. 2-1

  نگرش نسبت به اسالم)خدا محوری( الف.

ری اسالمی باز کرده است. گفتمان اسالم یکی ای به روی بیداهای تازهنگرش به اسالم اصیل، افق

خوشبختانه امروز در سطح منطقه، »کند: ها را در بیداری اسالمی ایفا میترین نقشاز کلیدی

گفتمان اسالم، گفتمان پیروی از معارف اسالمی و احکام اسالمی و شریعت اسالمی، شده گفتمان 

توجه به سه شاخص معنویت، عقالنیت و  [ اسالم تحول آفرین در دیدگاه رهبری با9«]غالب.

شود و نیز با توجه به اصول و مبانی خود با اسالم متحجر و اسالم لیبرال عدالت ارزیابی می

کنیم. اما منظور ما از اسالم چیست؟ اسالمِ ما ما از اسالم دفاع می»کند: های اساسی پیدا میتفاوت

سوی دیگر، در اصول و مبانی کامًلا متفاوت است. ما سو و اسالم لیبرال از با اسالم متحجر از یک

؛ کنیم و هم آن را. اسالم ما اسالمی است متکی به معنویت، عقالنیت و عدالتهم این را رد می

کنیم؛ روح و نظر نمیاین سه شاخص عمده در آن هست. ما از معنویت به هیچ عنوان صرف
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[ 10...«]گیریم زار کار ماست؛ عقل را به کار میترین اباساس کار ما معنویت است. عقالنیت مهم

نوع نگرش به اسالم، در ایجاد رویکرد تحولی نسبت به انسان و جامعه، به شناخت و معرفت 

انجامد که از نظر زیر بنایی با آنچه به عنوان معرفت در غرب اتفاق افتاده است در تضاد نوینی می

زندگی بشر، به عالم طبیعت و به عالم وجود، نگاهی است نگاه اسالم به انسان، به علم، به »است. 

گذارد. این نگاه، زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی که معرفت نوینی را در اختیار انسان می

پنداشتند، آغاز شده می در غرب نبوده. تحقیقات علمی در غرب، در ستیز با آنچه آن را دین

های کلیدی تغییر بری اسالم تحول آفرین، به عنوان یکی از عامل[ از دیدگاه مقام معظم ره11...«]

 و تحوالت آینده و از جمله بیداری و خیزش علیه نظام سلطه خواهد بود.

  نگرش نسبت به انسان)تحول فردی اساس تحول و خیزش( ب.

دگاه [ از دی12باشد.]شناسی اسالمی یکی از مبانی و ارکان فلسفه نظام سیاسی اسالم میانسان

های فکری و علمی یک جامعه، باید در خدمت تعالی انسان باشد: رهبری برجستگی

های ذهنی و فکری و علمی باید در خدمت تعالی انسان قرار های یک جامعه در زمینهبرجستگی»

 اساسی هایتفاوت بیان به انسان به نسبت اسالمی –[ ایشان با تبیین نگاه فلسفی 13«]بگیرد.

ی موجود اسالمی نگاه و الگو در انسان... »: پردازندمی انسان به نگاه در غربی و اسالمی نگرش

است هم طبیعی و هم الهی؛ دو ُبعدی است؛ اما در نگاه غربی، انسان یک موجود مادی محض 

مندی از لذائذ زندگی دنیاست، که محور پیشرفت و جویی، بهرهجویی، کاماست و هدف او لذت

اند بینی اسالم، ثروت و قدرت و علم، وسیله؛ انسان سودمحور. اما در جهانتوسعه در غرب است

[ از دیدگاه رهبری، نگرش اسالم به انسان از دو زاویه قابل بررسی 14«]برای تعالی انسان...

ای از . نگاه به انسان به عنوان یک کل و مجموعه2. نگاه به انسان به عنوان فرد 1باشد: می

  [15ها.]انسان

شود گفت ی کوتاه میدر یک جمله»... فرمایند: ایشان در توضیح نگرش اولیه اسالم به انسان می

این راه، عبارت است از مسیر خودپرستی تا خداپرستی. انسان از خودپرستی به سمت خداپرستی 

حرکت کند ... مسئولیت فرد انسان در این نگاه، این است که این مسیر را طی کند. یکایک ما 

ی هر فردی به عنوان یک فرد این است که در این راه خاطب به این خطاب هستیم ... وظیفهم

ای دیگر در نگاه کالن، در زاویه»[ نگرش ثانویه اسالم به انسان عبارتست از: 16...«]حرکت کند 

ی ی خدا در زمین معرفی شده؛ یک وظیفههمین انسانی که مخاطب به خطابِ فردی است، خلیفه
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ی مدیریت دنیا. دنیا را باید آباد کند ... یعنی ی به او واگذار شده و آن عبارت است از وظیفهدیگر

انسان در این نگاه دوم، وظیفه دارد استعدادهای درونی انسان را استخراج کند؛ خرد انسانی، 

های عجیبی که در وجود روان انسان گذاشته شده، که حکمت انسانی، دانش انسانی و توانائی

[ نگرش اسالم به 17...«]کند. این هم نگاه کالن است. انسان را به یک موجود مقتدر تبدیل می

انسان)نگاه خرد و نگاه کالن( در زمینه سازی ایجاد تحول و تغییر و تکامل، دارای نقش اساسی و 

ه ای برای تحول اجتماعی باسالمی، مقدمه -باشد.)همان( بیداری و تحول فردی تأثیرگذار می

ها علیه نظام سلطه یکی ها و انقالبآید. که بیداری اسالمی نمود بارز آن است. خیزشحساب می

است. که عزم « سنت الیتغیر الهی»شود که برای بشر اسالمی محسوب می -از نتایج تحول انسانی 

 [18انسان رقم زننده تمامی تحوالت و خیزش علیه نظام سلطه خواهد بود.]

  جامعه)تحول اجتماعی( نگرش نسبت به ج.

یداری وی بسدر اندیشه مقام معظم رهبری بعد از اینکه فرد خود را متحول کرد قدمی اساسی به 

 اجتماعی برخواهد داشت. تحول اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری دارای شرایط و

یل به تحلهای خاصی است. اگر بخواهیم بیداری اسالمی را تشریح و تبیین کنیم باید ویژگی

های و واژگانی ایشان از تحول، رکود، ثبات و آنارشیسم)هرج و مرج(، دقت کرد. ویژگی

  ز دیدگاه مقام معظم رهبری عبارتند از:اهای جامعه متحول شاخص

  [19. ضرورت تحول اجتماعی و عدم مقابله با آن]1

  [20«]ل، رکود است.ی مقابل تحونقطه»... .تحول در مقابل رکود اجتماعی قرار می گیرد.2

گیرند.)یعنی رکود را ها این دو را باهم اشتباه می. فرق رکود اجتماعی با ثبات اجتماعی بعضی3

کنند. بعضی فهمند و اشتباه معنا میها را غلط میبعضی این»کنند.( همان ثبات اجتماعی لحاظ می

اجتماعی خوب است. بعضی خیال  کنند. رکود، بد است؛ ثباترکود را با ثبات اجتماعی اشتباه می

  [21«]کنند که رکود یعنی ثبات اجتماعی.می

ها تحول را با آنارشیسم و هرج و مرج طلبی اشتباه . فرق تحول اجتماعی با آنارشیسم) بعضی4

تحول را هم بعضی با آنارشیسم و هرج و مرج و هر چی به هر چی بودن، اشتباه »گیرند. می

اند، با هر ای که طرفدار ثبات اجتماعیموجب شده است که یک عده کنند. این اشتباهاتمی

زند. از طرف دیگر، کسانی که تحولی مخالفت کنند؛ به خیال اینکه این تحول، ثبات را به هم می

ی شکنی و زیر سؤال بردن همهکنند هر تحولی به معنای ساختار شکنی و شالودهخیال می
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 [22«]هاست.اصالت

اسالمی( اساس تحول و  -ها)هویت ملی ها و اصالتاجتماعی با حفظ ریشه طلبی. تحول5

  [23پیشرفت در جوامع اسالمی به واسطه تعالیم اسالمی صورت می پذیرد.]

بنابراین تحولی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در کشورهای اسالمی به وجود آمده است در 

ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منجر خواهد  نتیجه به تحولی اساسی در زمینه نگرش به تمام

پذیرد. که در آن معنویت، معرفت الهی، انسان دوستی شد که با نگاه نو به اسالم اصیل صورت می

  .و عواطف بشری با نگاه اسالمی پایه و اساس پیشرفت در جوامع اسالمی را تشکیل خواهد داد

  بریطه جهانی از دیدگاه مقام معظم رهعوامل موثر در خیزش و بیداری علیه نظام سل. 3

  خواهی دین باورانهگرایی و تعالیتوسعه . 3-1

ای در کنندهروند بیداری اسالمی در کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده که فصل تازه و تعیین

[ از دیدگاه رهبری تعالی، پیشرفت و شکوفایی امت 24سرگذشت امت اسالمی گشوده است.]

عقاید عمیق و دیر پای مردم است، جز در سایه شریعت اسالمی به دست اسالمی که جزء 

بستگی دیرین مردم است و ی عمیق و دلبرافراشتن پرچم اسالم که عقیده»... آید: نمی

ی شریعت اسالمی ای که جز در سایهبرخورداری از امنیت روانی و عدالت و پیشرفت و شکوفائی

الگوی پیشرفت نظام اسالمی، توسعه و رفاه مادی، همراه با  [ و نیز در25«]به دست نخواهد آمد

معنویت، عدالت، برادری، محبت و عطوفت بین قشرها و پر شدن شکاف بین فقیر و غنی در 

های مهم پیشرفت و تعالی کشورهای اسالمی از دیدگاه رهبری [ شاخصه25افتد.]جامعه اتفاق می

  عبارتند از:

ی به پیشرفت، نباید توسعه»رایج غربی نیست و با آن فرق دارد:  . پیشرفت، توسعه به معنای1

با همان  -ی غربی مفهوم رائج غربی تداعی بشود ... آنچه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه

  [26]«... نیست –ها مختصات و با همان شاخص

 شرائط ؛ندارد مطلق معنای یک پیشرفت»: ندارد واحدی الگوی جوامع همه برای پیشرفت. 2

ی، شرائط طبیع شرائط سیاسی، جغرافیای شرائط جغرافیائی، شرائط تاریخی، شرائط - گوناگون

  [26«]گذارد.های پیشرفت، اثر میدر ایجاد مدل -انسانی و شرائط زمانی و مکانی 

مبانی معرفتی ». تأثیرگذاری مبانی بینشی و معرفتی از جمله مبانی معرفتی اسالمی در پیشرفت: 3

نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هر جامعه و هر ملتی، مبانی معرفتی، مبانی فلسفی  در
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گوید چه نوع پیشرفتی مطلوب کننده است و به ما میای دارد که آن مبانی تعیینو مبانی اخالقی

  [27«]است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است.

و تعالی با تکیه بر تعالیم اسالمی دارد:  ای برای پیشرفت. امت اسالمی، ظرفیت گسترده4

های جهان اسالم برای توسعه و عزت و اقتدار، امروز بیش از گذشته آشکار شده و ظرفیت»

بازیابی مجد و عظمت امت اسالمی، امروز در سراسر جهان اسالم، انگیزه و خواست جوانان و 

و نیات پلید آنان برای امت اسالمی،  فرزانگان شده است. شعارهای منافقانه مستکبران، رنگ باخته

  [28«]بتدریج، آشکار شده است.

باشد که خواهی دین باورانه، یکی از الگوهای در دسترس جوامع اسالمی میمدل توسعه و تعالی

  آید.یکی از عوامل انگیزشی علیه نظام سلطه به حساب می

  وری(دموکراسی و استبداد فردی)دیکتاتیانه)سلب اعتماد از لیبرال ساالری دین گرامردم. 3-2

ساالری دینی را به دنیا از دیدگاه رهبری، جمهوری اسالمی، توانسته اندیشه سیاسی نوین مردم

های فکری و اعتقادی عرضه کند که نشات گرفته از فلسفه سیاسی درست و متکی به زمینه

یاسیِ نوئی به دنیا عرضه کرده ی سجمهوری اسالمی یک اندیشه» باشد:مستحکم و قابل اجرا می

های ی درست، متکی به زمینهی سیاسی نو، متکی به فلسفهساالری دینی. این اندیشهاست: مردم

ساالری دنیا مردم[ »29«]فکری و اعتقادیِ مستحکم و از لحاظ عملی قابل اجرا و پیشرونده است.

های عار مطلوب در میان همه ملتساالری دینی یک عنوان و شدینی را نمی شناخت؛ امروز مردم

ساالری دین گرایانه به دنبال ترسیم نظم نوین و جدیدی است که بر پایه [ مردم30«]اسالمی است.

اسالم سیاسی اصیل متاخذ از اسالم ناب محمدی شکل خواهد گرفت. از دیدگاه رهبری این نظم 

سالمی یک جامعه بزرگ است. نوین منحصر در یک کشور نخواهد ماند. به خاطر اینکه جامعه ا

داند که اگر الگوی باشند. و نظام سلطه میکه در اصول و مبانی با جمهوری اسالمی مشترک می

نظام اسالمی بتواند صدای خودش را به دنیا برساند. این الگو در نقاط دیگری از جهان هم 

نظم اسالمی و حرکت  تأثیراتی بر خالف میل آنها خواهد گذاشت که عصبانیت نظام سلطه را از

  [31اسالمی به دنبال دارد.]

 ساالریاینکه ما امروز مردم»باشد: ساالری دینی از دیدگاه رهبری دارای دو ویژگی خاص میمردم

. یکی نقش و جایگاه مردم در 1[: 32«]کنیم ... ما فهمیدیم دو چیز معتبر استدینی را مطرح می

های انقالب کرده و آزاد شده، یکی از مهمترین اول آنکه ملت»انتخاب نظام و حکومت 
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هایشان حضور و نقش قاطع مردم و آرائشان در مدیریت کشور است، و چون مؤمن به خواسته

است؛ یعنی حاکمان با رأی مردم برگزیده « ساالری اسالمینظام مردم»اسالمند، پس مطلوب آنان 

ها در انتخاب نظام ها و ارزشمانها و آر. نقش اسالم در ترسیم هدف2[ 33«]شوند.می

های این انتخاب و این حرکت را اسالم باید برای ها و آرمانیکی اینکه هدف»ساالری دینی: مردم

ها و اصول حاکم بر جامعه، اصول مبتنی بر معرفت و شریعت و ارزش[ »34«]ما ترسیم کند.

های دموکراسی غربی به ریشه ساالری دینی مطلقا[ از دیدگاه رهبری، مردم35«]اسالمی است

باید مراقب بود که این با دموکراسی لیبرال غربی اشتباه نشود. دموکراسی غربی »ارتباطی ندارد: 

ها و خطوط اصلی ساالری اسالمی که متعهد به ارزشالئیک و در مواردی ضدمذهب با مردم

ساالری سیستم مردم [ مشارکت سیاسی در36«]اسالمی در نظام کشور است، هیچ نسبتی ندارد

  شود:دینی به عنوان یک تکلیف و مسئولیت الهی و نه صرفاً به عنوان یک قرارداد تلقی می

که مبنای  -دینی  ساالریدینی با مبنای دمکراسی غربی متفاوت است. مردم ساالریمبنای مردم»

[ 37«]قرارداد نیست. صرفًا یک -ی از حق و تکلیف الهِی انسان است انتخابات ماست و برخاسته

دینی یعنی چه. این یک راه  ساالریمردم»دارند: ساالری دینی چنین بیان میایشان در تعریف مردم

های دور از های مستبد از یک طرف، و دموکراسیها و نظامسوم است. در مقابل دیکتاتوری

های مردم را که دلدینی است؛ این است  ساالریمعنویت و دین از یک طرف دیگر، این مردم

ساالری دینی، آزادی، عدالت و [ مردم38«]کشاند.ها را به وسط صحنه میکند و آنمجذوب می

گیرد و با پشتوانه ایمان و مسئولیت حق جویی و نیز کرامت حقیقی انسان را از تعالیم اسالمی می

حقیقی  ساالریردمجوئی است. ماسالم دین آزادی و عدالت و حق»کند: دینی آن را مطرح می

[ »... 39...«]شود ی ایمان و مسئولیت دینی مطرح میدینی است که با پشتوانه ساالریهمان مردم

دینی به معنای کرامت حقیقی انسان و حرکت عموم مردم در چهارچوب دین خدا و  ساالریمردم

ی ل خودساختههای اقتصادی و اصوهای کمپانیهای جاهلی و خواستهنه در چهارچوب سنت

ترین و تأثیرگذارترین عوامل ساالری دینی یکی از مطرح[ مردم40«]ساالران است.نظامیان و جنگ

شود. که چالشی بنیادین برای نظام سلطه فراهم آورده در ترسیم آینده امت اسالمی محسوب می

  است.

  خواهی دین باورانهآزادی -3-3

کند با پشتوانه ایمان و مسئولیت دینی مطرح ح میساالری دینی آن را مطرآزادی که مردم
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گری و گری و اباحیها را از افتادن در وادی مادیخواهی دین باورانه، انسان[ آزادی41شود.]می

[ 42دهد.]کند و به تقابل و تضاد خدا پرستی و مردم گرایی پایان میدور افتادن از معنویت مبرا می

های متصلب و مبتنی بر اراده فردی و دیکتاتوری را سو، حکومت آزادی خواهان دین باور، از یک

های مستبد و ورشکسته با نظام سلطه و گر همدستی دولتتابند و از سویی دیگر، نظارهبر نمی

توانند نسبت بین لیبرال دموکراسی تبلیغی باشند. زیرا، نمیتأثیرپذیری آنان از لیبرال دموکراسی می

های رهبری یت آنان از رژیم های دیکتاتوری را، حل کنند. از اینرو دیدگاهنظام سلطه و نیز حما

گیری و ترسیم آزادی به شکل دین خواه و متاثر از مبانی انقالب اسالمی، نقش اساسی در شکل

  خواهی دین باورانه، از دیدگاه رهبری عبارتند از:های آزادیرا، ایفا می کند. ویژگی

باشد.)رابطه بین آزادی قابل جمع می« اسالمی»وه مختلفی که دارد با قید . آزادی به توجه به وج1

این آزادیِ اسالمی است؛ هم آزادی اجتماعی است، هم آزادی معنوی است و هم »و اسالم(: 

 .[43«]آزادی فردی با قید اسالمی و با فهم و هدایت و تعریف اسالم است.

»... باشد(: نیست.)آزادی و معنویت قابل جمع می . آزادی با توجه به مبانی اسالمی دین ستیز2

[ 44...«]و معنویت انسان، و قرآن کتاب رحمت و ِحکمت و عدالت است  آزادی اسالم، دین

کنند که یده ممسلمانان به شکل فراگیری اقدامات نظام سلطه، در مبارزه با مظاهر دینی را مشاه

 و دموکراسی دروغین آنان شده است.باعث رویگردانی مسلمانان از شعارهای آزادی 

سمت  .حرکت مثبت به1. حرکت جوامع بشری بر مبنای آزادی به دو شکل قابل ترسیم است. 3

به  [ حرکت به سمت اوج، یعنی جامعه45. حرکت منفی به سمت نزول و سقوط]2عروج و اوج 

شد رای آزادی به خواهی نزدیک شود و در فضسمت دین، اخالق دینی، رفتار دینی و نیز عدالت

های عظیم [ حرکت به سمت تنزل، یعنی: حرکت به سمت شکاف46علمی و صنعتی برسد.]

اشاعه  شا واقتصادی و در جهت سوء استفاده کردن از آزادی، جامعه به الابالیگری، فساد و فح

  [47المللی، منفعل شود.]گران بینخالف، بپردازد و در برابر مستکبران و متجاوزان و غارت

ت. یکی خواهی دین گرایانه که به شکل منطقی و صحیح در دنیای اسالم فراگیر شده اس. آزادی4

ح مطر« دیآزا»و « استقالل»از تبعات انقالب اسالمی بوده که در شعارهای انقالب، به صورت 

رائت ا قبو « آزادی»هایی همچون [ از اینرو نظام اسالمی توانست با باز تعریف مجدد واژه48بود.]

های اسالمی باز کند که این رویکرد به ها و جنبشجدید اسالمی آن، رویکرد جدیدی را بر ملت

  [49صورت عینی الگویی برای دیگر جوامع و از جمله جوامع اسالمی شده است.]
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  طلبی دین مدارعدالت . 3-4

، محسوب خواهی دین مدارانه، یکی از عوامل آشکار خیزش علیه نظام سلطه جهانیعدالت

گانه حکومت های هفتهای مهم نظام اسالمی و از شاخصشود. عالوه بر آن، یکی از شاخصمی

[ رابطه عدالت و اسالم از نکات کلیدی 50باشد.]نبوی از دیدگاه رهبری، مسأله قسط و عدل می

های سه گانه مهم برای جامعه اسالمی شود. عدالت یکی از شاخصاندیشه رهبری محسوب می

شود سه گذاری میای که بر اساس اسالم هدفباشد. مقام معظم رهبری برای تشخیص جامعهمی

[ روح و اساس جامعه و 51. عدالت]3. عقالنیت 2. معنویت 1کنند: شاخص عمده ذکر می

[ عقالنیت نیز به عنوان مهمترین ابزار تحقق 52حکومت اسالمی باید بر اساس معنویت باشد.]

[ به 54«]یک مسئله محوری و اصلی»[ عدالت نیز به عنوان 53شود.]گرفته می امت اسالمی به کار

شود. از سویی دیگر، [ امت اسالمی محسوب می55«]هدف اصلی»آید. که به عنوان حساب می

[ در نتیجه 56های انقالب برای بشریت بوده است.]یکی از مهمترین پیام« خواهیندای عدالت»

اعث تأثیرپذیری عدالت خواهان و ملل مسلمان و مظلومین عالم در خواهی باینکه ندای عدالت

[ از دیدگاه رهبری 57«]ما از انقالب شما این درس را آموختیم»گویند: دنیا شده است. که می

 [58ای چهار مرحله را طی کرده است.]خواهی دین مدارانه پروسهعدالت

  [59. احیای هویت اسالمی]1

  . بازگشت به اسالم2

  بیداری مسلمانان .3

  . بازگشت به نهضت اسالمی4

[ 60خواهی که معلم آن امام خمینی)ره(]در طی خیزش علیه نظام سلطه، سه مرحله از عدالت

باشد، طی شده است. مرحله چهارم بازگشت به نهضت اسالمی علیه نظام سلطه خواهد بود که می

تر آن آینده نزدیک»... تعبیر رهبری:  تر مهدوی خواهد شد. و بهای برای جامعه بزرگمقدمه

  [61«]خواهد شد.

  ضدیت با استبداد . 3-5

های خاورمیانه بوده است. از سویی استبداد و دیکتاتوری یکی از فراگیرترین مشکل حکومت

های دست نشانده و ساالری، از حکومتدیگر، نظام سلطه علی رغم شعار دموکراسی و مردم

های آنان از کند. یکی از عوامل خیزش علیه نظام سلطه حمایتیبانی میاستبدادی حمایت و پشت
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ها دیگر در این دوران مشکلشان این نیست که با یک ملت»های دیکتاتوری بوده است: رژیم

ای از اند، مشکلشان این است که این دیکتاتور عقبهاند، با یک آدم مستبد مواجهدیکتاتور مواجه

کنند دارد. آنها هستند که دارند منافع این کشور و ملت را پایمال و نابود میالمللی های بینقدرت

[ 63[ از دیدگاه رهبری انقالب اسالمی معرفت سیاسی جدیدی را به دنیا ارائه کرده است.]62...«]

استبدادِ »ورزد: معرفت سیاسی که با ابتناء بر اسالم اصیل، با استبداد به شکل مطلق آن مخالفت می

[ بیداری اسالمی واقعیتی 64«]رأی، با هر نامی و از سوی هرکس، از نظر اسالم ممنوع استبه 

سخن از بیداری اسالمی، »های استبدادی شده است: غیرقابل انکار است که منجر به سقوط مهره

سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تأویل و تفسیر نیست؛ سخن از یک واقعیت 

های بزرگی را پدید آورده ها و انقالبسوس است که فضا را انباشته و قیامخارجِی مشهود و مح

  [65«]ی دشمن را ساقط کرده و از صحنه بیرون رانده است.های خطرناکی از جبههو مهره

المللی همان اندازه مخالف است که با استبداد نظام، حکومت و جامعه اسالمی، با استبداد بین

المللی همراه با [ برخوردهای سیاسی و فرعونانه استبداد بین66ت.]داخلی کشورها مخالف اس

[ 67ظلم و استکبار ورزی باعث شعله ور شدن مخالفت علیه نظام سلطه استبدادی گردیده است.]

ای برای مبارزه با سیستم ها همه باعث بیداری جامعه بشری شده است و موجب درک آگاهانهاین

ی بشری به حدی رسیده است که معنای استبداد امروز جامعه»د: المللی خواهد شاستبداد بین

[ 68«]کند.بار را بر دوش خود حس میفهمد و سنگینیِ این بار سیاه و خسارتالمللی را میبین

ها به صورت های فرو خفته نخواهد بود. مخالفتها دیگر به صورت قلبی و بغضاین مخالفت

ای علیه نظام سلطه، بروز خواهد د بود که در هرجا و منطقهعملی و دارای ویژگی فراگیری خواه

این مخالفت هم فقط مخالفت قلبی نیست؛ نه، مخالفتی است که در مقام عمل و هرجائی »... کرد: 

[ بیداری اسالمی که منجر به 69...«]که اقتضاء پیدا کند، بروز خواهد کرد؛ ظهور پیدا خواهد کرد 

د نظام سلطه گردیده است، منحصر در کشورهای شمال آفریقا و مخالفت گسترده علیه استبدا

این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش »منطقه غرب آسیا نخواهد ماند: 

های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که یکسره خواهد آمد که همین ملت

ریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند کرد. این بیداری های فرهنگی و اقتصادی آمتسلیم سیاست

  [69...«]حتمی است. 

  های گوناگونی علیه نظام سلطه بروز کرده است.ضدیت با استبداد به شکل
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های دست نشانده نظام سلطه که به وجود آورنده خیزش علیه آنان های استبدادی حکومتویژگی

  شده عبارتند از:

  [70انه]. عملکرد دین ستیز1

 [71. دولت ورشکسته سکوالر]2

  [72. اعمال خشونت و سرکوب منتقدین و مخالفین]3

ها باعث از دست رفتن مشروعیت پذیری این حکومتهای ضدمردمی، استبدادی و سلطهویژگی

  [73آنان و سقوط آنان گردیده است.]

  یابیهویت .3-6

باشد. دالیل مهم خیزش علیه نظام سلطه مییابی فرهنگی یکی از از دیدگاه رهبری هویت

. مشی رهایی از تحقیر که با انقالب اسالمی ایران، 1های اخیر دارای دو بعد مهم است: خیزش

  . بازگشت به هویت اسالمی2شروع شده است. 

  الف.مشی رهایی از تحقیر

ود. غرب با انگیزه های طوالنی توسط نظام سلطه تحقیر شده باز دیدگاه رهبری امت اسالمی سال

تسلط بر کشورهای مسلمان به تحقیر هویت سایر ملل و از جمله هویت اسالمی کشورهای 

مسلمان اقدام کرده بود و به شکلی کشورهای مسلمان را دچار از خود بیگانگی کرده بود. از 

تا  سویی دیگر با این عمل، مسلمانان را از صحنه سیاست و عمل و مجاهدت خارج کرده بودند.

[ 74اندازی به منابع کشورهای اسالمی خالی از مسلمان متعهد به اسالم باشد.]عرصه برای دست

هایی را که رهبری برای رهایی امت اسالمی از تحقیر بیان کرده اند عبارتند ها و شاخصهویژگی

 از:

  [75های اشتراک و وحدت]. نیازمندی امت اسالمی به مایه1

  [76عزت و عظمت.]. نیازمندی به احساس 2

  [77. بهره گیری از متن دین شریف اسالم و قرآن کریم برای تجدید هویت]3

از دیدگاه رهبری دنیای اسالم و امت اسالمی به اهمیت هویت اسالمی خودش واقف شده است 

امروز دنیای اسالم به هویت خود واقف شده است. »و باید از این ظرفیت کمال استفاده را بکند: 

باید  -که در متن دین شریف اسالم و قرآن کریم وجود دارد  -ی عناصر عزت امت از همهاین 

گیری از سه شاخص فوق، رهایی از تحقیر، در چند بخش مهم اتفاق [ با بهره77«]استفاده کند.
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  افتد:می

ملت دار یک وقتی به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ریشه». رهایی از تحقیر در باور و اعتقاد 1

  [78«]کنند، جای به میدان آمدن است.شود و آن را تحقیر میاهانت می

ملی و سیاسی یک ملت مورد  آن وقتی هم که هویت»... . در بخش هویت ملی و سیاسی 2

  [79...«]گیرد، جای به میدان آمدن است مناقشه قرار می

کنند از ی یک ملت احساس میبرگزیده آن وقتی هم که نسل». در بخش دانش و علم و فناوری 3

  [80«]اند و باید عالجی بکنند، جای به میدان آمدن است.ی دانش عقب ماندهغافله

آن وقتی هم که احساس »های زندگی مطلوب و عادالنه( . در بخش اجتماعی)در خطر بودن پایه4

رمیم و یا استوار های یک زندگی مطلوب و عادالنه در کشور احتیاج به تالش دارد تا تبشود پایه

  [81«]شود، جای به میدان آمدن است.

های فکری و فرهنگی دنیا برای تسخیر آن وقتی هم که جبهه»فرهنگی  -. در بخش فکری 5

 ی خود جدا کنند و بهآیند تا ملتی را از سابقه و فرهنگ و ریشهها با ابزارهای فوق مدرن میملت

  [82«]جای به میدان آمدن است. راحتی آن را زیر دامن خودشان بگیرند،

 

یک تحول بنیادین در این »باشد: گیری میاز دیدگاه رهبری یک تحول بنیادین در حال شکل

گیرد، این نشانه بیداری امت اسالمی است ... این حرکت، ی اسالمی و عربی انجام میمنطقه

رکت به سمت هاست؛ حرکت امت اسالمی است، حرکت با شعار اسالم است، ححرکت ملت

ی الهی، این حرکت هاست و طبق وعدهی بیداری عمومی ملتاهداف اسالمی است؛ نشان دهنده

  [83«]قطعاً و یقیناً به پیروزی خواهد رسید.

  . بازگشت به هویت اسالمی4

یابی فرهنگی در خیزش کشورهای مسلمان علیه گر هویتعنصر مکمل و کمک کننده و هدایت

باشد. از دیدگاه رهبری دو خصوصیت مهم در این تحوالت وجود می« سالما»نظام سلطه عنصر 

[ از 84ها که دو عنصر اساسی است.]. سمت و سوی دینی این حرکت2. حضور مردم 1دارد: 

اسالم با »شود: ها هویت اسالمی آن روشن میها و انقالبدیدگاه رهبری، با نگاهی به این قیام

ی توحیدی و منطق عدالت و خویش و با مطرح شدن اندیشه هویتبیداری مسلمانان و بازیافت 
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های بازگشت [ ویژگی85«]ای از شکوفائی و عزت خویش را آغاز کرده است.معنویت، دور تازه

  به هویت از دیدگاه رهبری عبارتند از:

  [86. بازیافت هویت با مطرح شدن اندیشه حاکمیت توحیدی با منطق عدالت و معنویت]1

 [87حساس هویت و تشخص برای مسلمانان و حتی سایر اقلیت های مذهبی]. ا2

  [89«]متحد اسالمی گیری هویتشکل»[ همراه با 88. بازسازی امت قرآن و تمدن نوین اسالمی]3

ای ای براز دیدگاه رهبری امت اسالمی در درون خودش)قرآن و احکام اسالمی( ظرفیت گسترده

 ریخی قراری بسیار عظیم تامت اسالمی ما، امروز در مقابل یک تجربها»زندگی سعادتمندانه دارد: 

کنیم. امت اسالمی در درون خود، کنیم؛ به خودِ امت اسالمی نظر میدارد. به دیگران نظری نمی

آن دارد. ی بشر را در قرقرآن را دارد، احکام اسالمی را دارد، خطوط روشن زندگی سعادتمندانه

اسالمی، در مقابل این موج  هویت به با بازگشت به خود، با بازگشت تواندامت اسالمی می

 [90...«]های زندگی بشر بایستد؛ اگر همت کند. امت اسالمی باید همت بکند ی بنیانمخربِ همه

  شرایط کنونی جهان اسالم -5

ی هالمی منطقاسی امروز دنیای اسالم حقّاً و انصافاً گرفتار است. شما نگاه کنید وضعّیت کشورها»

لیبی؛  گیرید تامن بخود ما را، از پاکستان و افغانستان بگیرید تا سوریه و لبنان و فلسطین، و از ی

های زیادی دارند: ی غرب آسیا و شمال آفریقا، امروز گرفتاریاین کشورهای اسالمیِ منطقه

خبر دارند و یهای از خدا بهگرفتارِی ناامنی دارند، گرفتاری برادرکُشی دارند، گرفتاری تسلّط گرو

های استکباری قدرتهای بزرگ و در رأس آنها آمریکا ی اینها هم گرفتار نقشهپشت سر همه

 -د خواههستند که به اسم حفظ منافع خودشان وارد میدانها میشوند و هر کاری که دلشان می

های نابِکار از گروه د،گناه را میکُشننجام میدهند؛ یعنی انسانهای بیا -همان شهوت و غضب 

  [91]«حمایت میکنند. 

کشورهای اسالمی، امروز با توطئه مواجهند؛ این را میفهمیم یا نه؟ امروز نه علیه شیعه، نه »

[ علیه اسالم توطئه است. چون قرآن مال اسالم علیه ایران، نه علیه فالن مذهب خاص، ]بلکه

که تشیّع « یَجعَلَ اهللُ لِلکفِرینَ عَلَی المُؤمنینَ سَبیالًلَن » است؛ آن مرکزی و کانونی که فریاد میزند 

ای که مردم نیست؛ آن قرآن است، آن اسالم است؛ لذا با آن مخالفند. با هر مرکزی، با هر حنجره

را و ملّتها را بیدار کند مخالفند؛ با هر دستی که با استکبار در بیفتد مخالفند و آن دست دست 

  ی اسالم است؛ ]لذا[ با اسالم مخالفند.حنجره اسالم است، آن حنجره
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نشینند فکر [؛ انواع و اقسام. میهای برخورد با اسالم و دشمنی با اسالم هم متنوّع ]استشیوه

  [92]«میکنند، راه پیدا میکنند برای نفوذ کردن، برای ضربه زدن.

و خونریزی و ویرانی و  ی جنگکه مایه-آمیز آمریکا در این منطقه امروز سیاستهای شرارت»

از یک سو، و جنایتهای رژیم  -ماندگی و اختالفات قومی و مذهبی استآوارگی و نیز فقر و عقب

ی شقاوت و خباثت که رفتار غاصبانه در کشور فلسطین را به نهایتِ درجه-صهیونیستی 

فلسطینیان و اهانت مکرّر به حریم مقدّس مسجداالقصی و لگدکوب کردن جان و مال  -رسانیده

ی شما مسلمانان است که باید در آن بیندیشید و تکلیف ی اّولِ همهمظلوم از سوی دیگر، مسئله

  [93]«اسالمی خود را در برابر آن بشناسید.

ی غربی و غزّه و در و در کرانه -در عراق و شام و یمن و بحرین-آور در منطقه حوادث گریه»

های بزرگ اّمت اسالمی است که سَرانگشت ا، گرفتاریبرخی دیگر از کشورهای آسیا و آفریق

ی استکبار جهانی را در آن باید دید و به عالج آن اندیشید؛ مّلتها باید آن را از دولتهای خود توطئه

  [94]«بخواهند و دولتها باید به مسئولیّت سنگین خود وفادار باشند.

  عوامل بحران زا -6

ها ترین تروریستده میکنند که آن قدرت و آن دولتی که از خبیثامروز در دنیا همه دارند مشاه» 

وجود آورده و هنوز هم حمایت کرده است و اینها را به -یعنی از همین داعش و امثال اینها  -

ظاهر میگوید در مقابل اینها است، دست از حمایت اینها برنمیدارد، آمریکا است رغم اینکه بهعلی

کسانی که در منطقه دست به دستِ آمریکا دارند و پشتیبانی میکنند، کمک پیمانان آمریکا. و هم

های جّرار خبیث هستند. دار تروریسم و تروریستمیکنند، همکاری میکنند، اینها هستند که طرف

 -یعنی دولت جعلی صهیونیستی  -آمریکا دولتی را که رسماً اعتراف میکند به تروریست بودن 

  [95]«حاً حمایت میکنند؛ دارد حمایت میکند؛ صری

ها ادّعا میکنند میخواهند با تروریسم مبارزه کنند، امروز آمریکایی» مقام رهبری جمهوری اسالمی: 

وجود آوردند؛ داعش را چه های جرّار تروریستی را خود اینها بهترین گروهکه خطرناکدرحالی

اند. عش نقش و سهم اصلی را داشتهوجود آورد؟ خودشان اعتراف میکنند که در ایجاد داکسی به

را چه کسی به جان عراق و سوریه و  -از قبیل داعش  -های خُرد و ریزودرشت دیگر گروه

ها و این ابزارها و این دالرهایی که در جیب این انسانهای ی نقاط انداخت؟ این گلولهبقیّه

آید؟ این کسانی که به دستور آید؟ این پولها از کجا میکش میرود، از کجا میجنایتکار و آدم
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های تروریستیِ جرّار خطرناکِ منطقه را پشتیبانی میکنند، چه کسانی سیاستهای آمریکا گروه

هستند؟ آیا تردیدی وجود دارد در اینکه دست استکبار در ایجاد تروریسم و در ترویج 

قش را داشته است؟ در ی ما بیشترین نها و در کمک به آنها و پشتیبانی آنها در منطقهتروریست

ی ی نقاط این منطقه که انسان نگاه میکند، این سَرانگشت خبیث دشمنان را در تولید حادثههمه

  [96]«تروریسم مشاهده میکند.

ی ساحل غربی مورد جور در غزّه و در منطقهدولت جعلی صهیونیست را که فلسطین را آن» 

؟ چه کسی حمایت میکند؟ چه کسی جادّه را برای فشار قرار داده است، چه کسی پشتیبانی میکند

ایستد؟ قدرتهای غربی هستند که در رأس آنها هم آنها صاف میکند؟ چه کسی پشت سر آنها می

وقت در شعارهایشان، اظهارشان این است که ما با تروریسم مخالفیم، ما با داعش آمریکا است؛ آن

این جاهلّیت است؛ این همان جاهلّیتی است که  مخالفیم؛ و دروغ میگویند، خالف واقع میگویند.

 [97] «امروز در دنیا وجود دارد.

شناسیم، تا آنجایی که ما می -ی زمانها اسالم آمریکایی در زمان ما و در زمان امام و در همه» 

دو شاخه بیشتر ندارد: یکی اسالم سکوالر، یکی  -جور باشد ممکن است در آینده هم همین

وجود  ی اسالم، در دنیای اسالمبینید هردو نمونه....... امروز که شما نگاه میکنید، میاسالم متحجّر

دارد، هردو هم مورد حمایتِ قدرتهای قلدر دنیا و مورد حمایت آمریکا است. امروز، هم جریان 

 منحرف داعش و القاعده و امثال اینها مورد حمایت آمریکا و اسرائیلند، هم بعضی از جریانهای به

ی از عمل اسالمی و فقه اسالمی و شریعت اسالمی، مورد حمایت آمریکا نام اسالم و بیگانه

  [98]«است.

 عوامل برون رفت -7

  وحدت  -7-1

جود سخه ودنیای اسالم یک نسخه امروز دارد و آن اتّحاد است. در درون کشورها هم همین ن» 

  [99]«دارد؛ ملّتها باید متّحد باشند.

سلمانها ی اوّلِ اولویّت برای دنیای اسالم قرار دارد، وحدت است. ما مدر درجه آنچه امروز» 

ها را، ه مسلمانند کخیلی از هم دور شدیم؛ سیاستها در این زمینه، تالش متأسّفانه موفّقی انجام داد

 [ 100]«های مُسلم را از یکدیگر جدا کنند. امروز به وحدت احتیاج داریم.دلهای گروه
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 نقاط عالم، به امّت اسالمی بیندیشند، به وحدت اسالمیی مسلمانان در اقصیاید همهامروز ب» 

مصلحت  شد. بیندیشند؛ اگر ما به اّمت اسالمی فکر کردیم، منافع کشورهایمان هم تأمین خواهد

ی کند؛ رگیردشمن این است که ما را از هم جدا کند، به یک کشور حمله کند، از کشور دیگری یا

 [ 101] «من در این است، ما نباید بگذاریممصلحت دش

  مقاومت -7-2

ن تسلیم ن قرآما تجربه کردیم؛ ما مّلت ایران تجربه کردیم. در مقابل دشمنان اسالم و دشمنا» 

تر شد؛ بیش نشدیم، مقاومت کردیم؛ خدا به ما نیرو داد. هرچه بیشتر مقاومت کردیم، نیروی ما

ی عالج دنیای اسالم ین همان نسخهاما به آینده بیشتر شد. های ما بیشتر شد؛ امید توانایی

  [102]«است.

  شناخت دشمن و اتخاذ مواضع دفاعی و هجومی -7-3

ن را ها را باید اوّل شناخت، اوّل باید دست دشمهای استکبار باید مبارزه کرد. این نقشهبا نقشه» 

ه ریزی کنیم و با اهداف دشمن مبارزنامهنشینیم برکار میخواهد بکند؛ بعد ببخوانیم، بدانیم چه

م است وقت الزکنیم. فقط هم حالت دفاع و انفعال نیست. مبارزه اعم است از دفاع و هجوم؛ یک

در  وقت هم الزم است در مواضع هجومی قرار بگیرد؛انسان در مواضع دفاعی قرار بگیرد، یک

ست استکبار که دشمن اساسی و اصلی های ای با برنامههردو حالت هدف عبارت است از مبارزه

ای که غرب آسیا ی اسالمی، بخصوص در این منطقهدر این منطقه؛ و هم در کلّ منطقه

 [103]«است.

 . نتیجه گیری8

عالوه بر اینکه در راستا و ادامه دهنده راهبردهای  )مدظله العالی(مقام معظم رهبری راهبرد 

امام خمینی)ره( بوده است با ارائه موضوعات جدید و با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، 

های ایشان، نقش اساسی در روند رویکرد نوینی از کارآیی اسالم سیاسی را نشان داد. دیدگاه

و تغییری که تأثیر بسزایی در خیزش علیه نظام کند تحول تحول و تغییر فرد و جامعه ایفا می

سلطه جهانی داشته است. عوامل موثر در خیزش علیه نظام سلطه جهانی از دیدگاه ایشان عبارتند: 

ساالری دین گرایانه، که باعث رویگردانی و . مردم2خواهی دین باورانه گرایی و تعالی.توسعه1

خواهی دین . آزادی3علیه استبداد فردی شده است.  سلب اعتماد از لیبرال دموکراسی و مبارزه

یابی فرهنگی که باعث حرکت به . هویت6. ضدیت با استبداد 5طلبی دین مدار . عدالت4باورانه 
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سمت رهایی از تحقیر شده است و از سویی، باعث بازگشت به اصول اساسی اسالم گردیده 

باشد که ه یعنی رهبری امت قابل ارزیابی میاست. همه این عوامل، در کنار دو عامل تعیین کنند

. امت اسالمی با قیام امام خمینی)ره( گامی 1ای در آینده جهان ایفا کرده است: نقش تعیین کننده

. نقش تعیین کننده 2ای عاری از سلطه و اقتدارگرایی مستکبرانه برداشت. اساسی به سمت جامعه

ان یکی از متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر خیزش علیه دیگر، تداوم انقالب اسالمی ایران، به عنو

 صورت پذیرفته است. )مدظله العالی(ایخامنهامام نظام سلطه جهانی بوده است که توسط 

 

 منابع و ماخذ . 9
ص:  ،1386 [. محمدی، منوچهر، بازتاب جهانی انقالب اسالمی، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1]

516 
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  علل واگرایی بین ایران و جمهوری آذربایجان

 "نظریات امنیت منطقه ای"در پرتو 
 

   گیالن، دانشگاه سیاسی علوم احمد جانسیز، استادیار

 گیالن دانشگاه الملل بین روابط ارشد ، دانشجوی1مهرداد عله پور

 گیالن دانشگاه الملل بین روابط ارشد معصومه میرزایی، دانشجوی
 

 چکیده

ل هویت عوام پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقالل جمهوری آذربایجان از آن، بنا به دالیلی چون

رقراری بجمهوری اسالمی ایران درصدد امنیتی، مقامات  بخش مشترک، اهمیت اقتصادی، ژئوپلتیکی و

د برخی ا وجوبرابطه حداکثری با این جمهوری تازه استقالل یافته برآمدند، اما باید اذعان داشت که 

ش زای ل چالفرصت ها برای ارتقای سطح روابط دو کشور، در عمل روابط تهران ـ باکو تحت تأثیر عوام

ه نوبه ن عوامل بو با فراز و نشیب هایی همراه بوده که ای در سطح مطلوبی قرار نداشته  داخلی و خارجی

شور شده کن دو خود تهدید های فرا روی دو طرف را افزایش داده و منجر به تعمیق و تشدید واگرایی میا

ه با ب واست. با توجه به این موارد سؤالی که نگارندگان پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی 

انس جود تجوامنیت منطقه ای در صدد پاسخ به آن برآمده اند این است که با کارگیری نظریه مجموعه 

 ایران و کشور جمعیتی، وابستگی ژئوپلتیکی و جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی میان دو

ینکه ات؟ و جمهوری آذربایجان، چرا روابط دو کشور به جای همگرایی و همکاری رو به سردی نهاده اس

ه به چ وجه به مقدورات و محذورات پیش روی هر یک، فضای حاکم بر روابط دو کشور در آیندهبا ت

ر از سمت و سویی در حرکت است؟ طبق یافته های پژوهش حاضر مناسبات حداقلی میان طرفین متأث

ن ایرا سالمیاتبعات سیاسی ـ ژئوپلتیکی بحران قره باغ و عدم وجود استراتژی مدون و هدفمند جمهوری 

ه و مداخل نیستیدر قبال این بحران، مناسبات راهبردی جمهوری آذربایجان با ایاالت متحده و رژیم صهیو

 روسیه جهت محدود کردن دامنه فعالیت ایران در منطقه قفقاز جنوبی بوده است.

 ژئوپلیتیک: ایران، جمهوری آذربایجان، اسراییل، واگرایی، واژگان کلیدی

                                                                                                                                             
1 Email: mehrdadalipour1992@gmail.com  

mailto:mehrdadalipour1992@gmail.com
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 مقدمه  -1

ده، وردار بوبرخ ه از دیرباز در عرصه روابط بین الملل از اهمیت بسیار باالیییکی از مباحثی ک

ه چالش بگاه نمقوله صلح و امنیت و چگونگی دستیابی به آن است. البته باید توجه داشت که نوع 

ش اهیت چالو م امنیت و راه کارهای مقابله با آن در هر منطقه منبعث از برداشت بازیگران درگیر

ن و یگراتی حاکم بر آن منطقه می باشد، به نحوی که بر اساس دو عامل)برداشت بازهای امنی

یز و جانسماهیت چالش ها( بازیگران درصدد رفع چالش ها و برقراری امنیت خود بر می آیند )

 (.266، 1395دیگران؛ 

قه نطمده، در همین راستا از جمله مناطقی که طی چند دهه اخیر درگیر چالش های امنیتی بو

ومیک، اکونحساس و استراتژیک قفقاز است. این منطقه به رغم اهمیت و جایگاه ژئوپلتیک و ژئو

رایش گعی، به لحاظ مناقشات قومی و سرزمینی، بی ثباتی سیاسی و عدم توسعه اقتصادی و اجتما

ات و هدیدهای سیاسی متعارض و فقدان ساختار امنیتی همکاری جویانه در منطقه، همواره با ت

از باید دانست (. در رابطه با منطقه قفق150، 1393لش های امنیتی مواجه بوده است )حضی نیا؛ چا

قرار  رانیکه این منطقه در مرز میان دو تمدن اسالمی و مسیحی و سه فرهنگ رومی، ترکی و ای

گروه  50مساحت ایران، محل زندگی بیش از  ¼گرفته است. منطقه مذکور با مساحتی در حدود 

ب ر کتاو زبانی و پیروان سه دین یهود، اسالم و مسیحیت است. ساموئل هانگتینتون دقومی 

( 76، 1389خوانده است )کوالیی؛  "برخورد تمدن ها"برخورد تمدن ها این منطقه را روی خط

ماهیر جحاد اما نکته ای که در رابطه با این منطقه باید مدنظر داشت این است که فروپاشی ات

برای کشورهای منطقه قفقاز جنوبی  1991ین ابرقدرت جهانی در سال شوروی و غروب ا

، ستاننویدبخش استقالل و سرآغاز تحولی بزرگ بود. در این راستا استقالل سه کشور ارمن

ای هآذربایجان و گرجستان که جز حیات خلوت روسیه به شمار می آمدند می توانست فرصت 

، 1393 ه در برداشته باشد )نورمحمدی و شربتی؛بی شماری برای کشورهای منطقه و فرا منطق

126.) 

با توجه به دگرگونی های مذکور و فرصت های به وجود آمده، جمهوری اسالمی ایران نیز به 

عنوان یک قدرت منطقه ای، درصدد برقراری رابطه حداکثری با جمهوری های تازه استقالل یافته 

ی اسالمی ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که برآمد و در این راستا پس از استقالل، جمهور

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای نواستقالل قفقاز و آسیای مرکزی را به رسمیت 
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شناخت؛ زیرا مقامات جمهوری اسالمی به خوبی پتانسیل موجود در این منطقه را شناسایی کرده 

ی که می توانست یکی از عوامل و براساس شباهت های فرهنگی، تاریخی و دینی دو جمهور

تسهیل کننده ارتباط طرفین باشد خواهان برقراری رابطه با جمهوری های تازه استقالل یافته 

شدند. اما با این وجود، پاره ای مسائل و مالحظات سیاسی درکنار نقش منفی و مداخله جویانه 

کامل روابط دو کشور تا حد  بعضی قدرت های خارجی به مثابه متغییر بازدارنده مانع از توسعه

 (. 150، 1393تکمیل نهایی ظرفیت ایران شد )قلی پور؛ 

یم . رژاز جمله عوامل مداخله گر خارجی می توان به حضور اسراییل در منطقه اشاره کرد

ستای ر راصهیونیستی با توجه به عمق کم استراتژیک در محدوده جغرافیایی اسالم و همچنین د

رکزی و ای مم های مؤثری برای ارتباط با دیگر مناطق برداشته است که آسیتأمین منافع خود گا

بطه اسراییل با ( البته باید توجه داشت را86، 1390قفقاز از جمله این مناطق می باشد )فیروزی؛ 

ه برد. کشورهای منطقه قفقاز، به خصوص جمهوری آذربایجان دو سویه است و جنبه تکمیلی دا

ه بی و سو جمهوری های تازه استقالل یافته، به دلیل سرگشتگی سیاس بیان عمیق تر، از یک

ژیم ین رامنظور نجات از اقتصاد بیمار خود به رژیم صهیونیستی روی آوردند و از سوی دیگر 

ا ری هبرای خروج از بن بست سیاسی و اعمال فشار بر ایران به گسترش روابط با این جمهو

می توان به  طور کلی رابطه جمهوری آذربایجان و اسراییل را( به 150، 1393)قلی پور؛  پرداخت

 کوه یخی تشبیه کرد که نوک آن از آب بیرون زده است. بدین توضیح که گرچه جمهوری

ر کرده یل برقراسرایآذربایجان به ظاهر تشابهی با اسراییل ندارد اما در عمل بیشترین رابطه را با ا

فلیس توله لتی اسراییل از جمهوری آذربایجان بواسطه خط است؛ به نحوی که بیشترین نفت واردا

 د. ی شوـ باکو انجام می شود و اینکه تسلیحات نظامی آذربایجان از سوی اسراییل تأمین م

ه چالش لی بحال با توجه به موارد فوق الذکر، مقاله حاضر به دنبال آن است با نگاهی اجما

هد سخ دن و جمهوری آذربایجان به این پرسش پاهای صلح و امنیت میان جمهوری اسالمی ایرا

ی و اریختکه با وجود تجانس جمعیتی، وابستگی ژئوپلتیکی و جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، 

 وایی مذهبی میان دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، چرا روابط دو کشور به جای همگر

 ریک،هورات و محذورات پیش روی همکاری رو به سردی نهاده است؟ و اینکه با توجه به مقد

 فضای حاکم بر روابط دو کشور در آینده به چه سمت و سویی در حرکت است؟ 
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ای  نطقهبرای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، ابتدا به مباحث نظری پیرامون نظریات امنیت م

 رز نظاپرداخته می شود، سپس به اختصار پیشینه ای از روابط ایران و جمهوری آذربایجان 

 تأثیرات بی وگذرانده می شود و در ادامه سیاست های اسراییل و آمریکا را در منطقه قفقاز جنو

 متقابل آن را بر امنیت جمهوری اسالمی ایران مورد واکاوی قرار می دهیم.

عات ز تبایافته های این پژوهش نشان می دهد که مناسبات حداقلی میان طرفین متأثر      

ی سالمسیاسی ـ ژئوپلتیکی بحران قره باغ و عدم وجود استراتژی مدون و هدفمند جمهوری ا

م رژی وایران در قبال این بحران، مناسبات راهبردی جمهوری آذربایجان با ایاالت متحده 

بوده  نوبیجاخله روسیه جهت محدود کردن دامنه فعالیت ایران در منطقه قفقاز صهیونیستی و مد

وند ردر  است و اینکه انرژی و امنیت دو موضوع محوری و مهمی هستند که آینده منطقه قفقاز

 تحوالت مربوط به این دو موضوع شکل می گیرد.

 چارچوب نظری: امنیت منطقه ای -2

منیت اظریه نپژوهش، به مثابه پشتوانه نظری این تحقیق، چارچوب نظری مورد استفاده در این 

 منطقه ای باری بوزان است.

ی به وقطبدبا فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد، ساختار نظام بین الملل از وضعیت 

فی را شگر سلسله مراتبی تک قطبی تغییر شکل داد که این مهم به نوبه خود تحوالت و تأثیرات

یافتن  همیتابین الملل به همراه داشته است. از جمله این تحوالت می توان به  در عرصه روابط

 ورویشنقش مناطق در مباحث امنیتی اشاره کرد تا جایی که جمهوری های به جای مانده از 

 سابق در قالب مناطق و مجموعه های امنیتی جدید ظهور و بروز پیدا کردند.

درگیر  سرد اطق نواستقاللی است که در دوران پساجنگدر این رابطه قفقاز جنوبی از جمله من

عه این توس ومسائل امنیتی شد، به نحوی که طی سالیان اخیر معمای امنیت تأثیر زیادی بر رشد 

 ویکی منطقه استراتژیک در مقایسه با سایر مناطق داشته است. توضیح اینکه محیط ژئوپلت

بالکان  نه وناطقی همچون آسیای مرکزی، خاورمیاژئواستراتژیکی قفقاز جنوبی و ارتباط آن با م

اشد بی بسبب شده است تا تأمین امنیت همواره یکی از نگرانی های اصلی کشورهای قفقاز جنو

 (.180، 1393)وثوقی و همکاران؛ 

با توجه به این تحوالت، طی سالیان اخیر تالش های گسترده ای جهت تببین این سری 

مهمترین گام ها در مسیر تبیین نظری مطالعات منطقه ای در بعد تحوالت صورت گرفت. یکی از 
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امنیتی از سوی نظریه پردازان مکتب کپنهاگ به ویژه چهره شاخص آن بری بوزان برداشته شد. 

فروپاشی جهان دوقطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بین المللی، بوزان را بر آن 

را طرح نماید تا قادر باشد تبیین بهتری از تحوالت  "منطقه ایمجموعه امنیتی "داشت تا نظریه 

پیچیده پس از جنگ سرد ارائه دهد. نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای نظریه ای روش شناسانه با 

سطح تحلیل منطقه ای برای تجزیه و تحلیل مسائل امنیت بین المللی است. این روش ـ نظریه به 

ن مبنا و چارچوب خود، در واقع نظریه محیط شناسی امنیتی نیز علت انتخاب سطح تحلیل به عنوا

بوزان مجموعه امنیتی منطقه ای را با این تفاسیر (. 277، 1392محسوب می شود )عبداهلل خانی؛ 

مجموعه ای از واحدها که فرآیندهای اصلی امنیت، عدم امنیت و یا »اینگونه تعریف می کند: 

مرتبط است و مسائل امنیتی آنها به صورت منطقی نمی تواند  هردو آنها به گونه ای با یکدیگر

 «.جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یا اینکه حل و فصل شود

 به طور کلی شاخص های مجموعه امنیتی مد نظر بوزان به شرح زیر می باشد:

از  منظور آن است که تغییر و تحوالت بین المللی در هریک وابستگی متقابل امنیتی؛

د می توان نیتیواحدهای مجموعه، بردیگر واحدها نیز تأثیر می گذارد، همچنین وابستگی متقابل ام

 مثبت)ایجابی( و یا منفی)سلبی( باشد.

ستی منظور از دوستی این است که روابط میان دولت ها از دو الگوی دوستی یا دشمنی؛

که در  است عی تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشد و منظور از دشمنی نیز روابطیواق

 آن سوء ظن و هراس حاکم باشد.

د و از ی آیمجموعه امنیتی از دولت هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند پدید م مجاورت؛

 جزء به کل و یا از بیرون به درون شکل می گیرد.

 واندمنظور این است که مجموعه امنیتی منطقه ای نمی ت گر مؤثر؛وجود حداقل دو بازی

دو  توسط تعدادی کشور ضعیف از یک منطقه شکل بگیرد. اما شکل گیری آن با حضور حداقل

، 1389)داداندیش و کالجی؛  قدرت منطقه ای مؤثر و چندین کشور ضعیف امکان پذیر است

 (.80ـ81

چنین گفت که در قفقاز جنوبی وجود منافع مشترک  با توجه به موارد فوق الذکر می توان

اقتصادی، سیاسی و ژئواستراتژیک، دولت ها را مجبور می سازد تا سازوکارهایی را برای برقراری 

امنیت منطقه ای جست و جو نمایند و در این رابطه جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قدرت 
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و مناطق مجاور خود قابلیت نقش آفرینی دارد، در منطقه ای که در مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی 

پی آن است که در تحوالت این منطقه حساس قدرت مانور خود را باال برده و منافع مدنظر خود 

 (.103، 1388را دنبال کند )وثوقی؛ 

 ایران، جمهوری آذربایجان؛ از همگرایی تا واگرایی -3

 زرگیی درنظر می گیرد که بازی ببرژینسکی منطقه اوراسیا را همچون صفحه بزرگ شطرنج

ده بب شدر آن جریان دارد. در این بازی بزرگ، نبود ابتکار عمل در سیاست خارجی ایران س

جوادی دد )است که روابط دو جانبه تهران با همسایگان قفقازی با وضعیت پیچیده ای مواجه گر

ی در گی سیاست خارج(. در این راستا موضوعی که موجب پیچید217؛ 1394ارجمند و فالحی، 

ه منطققفقاز می گردد تحت فشار گذاشتن دولت های منطقه، توسط قدرت های منطقه ای و فرا

کا، روسیه، ( که مهمترین این بازیگران را می توان آمری49؛ 1391ای است )خلیلی و همکاران، 

 جمهوری اسالمی ایران، اسراییل و ترکیه نام برد. 

ر منطقه تن دک قفقاز جنوبی اینکه این منطقه به دلیل قرار گرفدر رابطه با منطقه استراتژی

گاه نیک، حساس و راهبردی اوراسیا، امروزه به دالیل ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونوم

اریخی تیاد جهان، قدرت ها، بازیگران منطقه ای و بین المللی را به خود جلب کرده و اهمیت ز

ه اهمیت وافر ب(.  بنابراین با توجه 356؛ 1393لبی و دیگران، خود را دوباره بازیافته است )مط

الی، ان شمسیاست ملی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با منطقه قفقاز و همسایگمنطقه مذکور 

 یر آن برتأث همکاری و حضور فعال در منطقه است؛ چون اوالَ موقعیت ژئوپلتیکی ایران و همچنین

ای ی آسیدر مقام پل ارتباطی که دو منطقه پراهمیت جهان یعنکشورهای منطقه، این کشور را 

؛ 1393ران، )زیباکالم و دیگمرکزی، قفقاز و خلیج فارس را بهم متصل می کند، قرار داده است 

نه که هرگو نحوی این منطقه از جنبه امنیتی برای ایران حائظ اهمیت فراوانی است؛ به( و دوماَ 90

نی در ونه ناامهرگ ننده ای بر ایجاد تهدید علیه ایران دارد همچنان کهناامنی در آن تأثیر تعیین ک

 اید توجهته بالبایران نیز در مقابل برای امنیت و ثبات در قفقاز پیامدهای منفی خواهد داشت. 

زه داشت که این نوع تأثیرپذیری دوسویه بیشتر منبعت از اشتراکات فرهنگی بین دو حو

 (.545؛ 1393)ذکی و قلی زاده،  جغرافیایی ـ سیاسی می باشد

اما در رابطه با منطقه قفقاز باید گفت که جمهوری اسالمی ایران به لحاظ تاریخی، روابط 

سیاسی پر فراز و نشیبی را در رابطه با کشورهای این منطقه تجربه کرده است. یکی از مهمترین 
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ایران و جمهوری آذربایجان را کشورهای این منطقه جمهوری آذربایجان است. به طورکلی روابط 

 می توان به سه دوره تقسیم کرد:

 (1918: 1920ـ ایران و جمهوری دموکراتیک آذربایجان )1

 (1920:  1991ـ دوره اتحاد شوروی ) 2

 (.63؛ 1392( )عباسی و موسوی، 1991ـ دوره استقالل از شوروی )به بعد : 3

الت تحو اید گفت که دوره اول مصادف بادر توضیح شرایط حاکم بر هریک از ادوار مذکور ب

 1917 مهم در عرصه منطقه ای و بین المللی همچون؛ پایان جنگ اول جهانی، انقالب اکتبر

ه ثبات دور روسیه، نابودی امپراطوری عثمانی و نابودی سلسله قاجاریه در ایران بود. در این

یاسی، ات سن انتظار وجود مناسبچندانی در منطقه قفقاز وجود نداشت و به همین دلیل نمی توا

 اقتصادی، تجاری و فرهنگی اصولی میان دو طرف داشت. 

وی ساز  اما در دوره دوم مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان در چارچوب اتحاد شوروی و

ینی و ای دمسکو ـ تهران تنظیم می شد. در این دوره هم همانند دوره پیشین با وجود پیوند ه

ا یی تملت هیچ گونه ارتباطی بین مردم دو سوی مرز وجود نداشت و واگرا فرهنگی میان دو

هنین آرده حدی بود که حد مرزی بین دو جمهوری آنچنان کنترل شده بود که به اصطالح به آن پ

 می گفتند.

خوردار ی بردر دوران پس از جنگ سرد، ایران در مرزهای شمالی از موقعیت ژئوپلتیکی ویژه ا

ب شد ه موجکآن وجود نداشت اما در این بین مسائلی میان طرفین نمود پیدا کرد شد که قبل از 

اگرایی مت وسروابط دو جمهوری آذربایجان و ایران که دارای اشتراکات بالقوه زیادی بودند به 

 سوق دهد.

اعث ود بخدر مقام ارزیابی می توان استدالل کرد که برخی عوامل داخلی و خارجی به نوبه 

ه ست کی یک ساختار واگرا در روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان شده اساخت یاب

 مهمترین آنها عبارتند از:

ا بط بمسئله پان ترکیسم در جمهوری آذربایجان، تأکید ایران بر اسالم و مذهب در روا

، کشورهای همسایه، مسئله صدور انقالب و ارزش های آن از سوی جمهوری اسالمی ایران

یجان و ذرباه قره باغ و طرفداری ایران از ارمنستان، گرایش های غرب گرایانه جمهوری آمناقش

 تهدید امنیت ایران و دخالت عوامل خارجی از جمله آمریکا و اسراییل.
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  مسئله پان ترکیسم در جمهوری آذربایجان: -4

و  ندهراین عامل یعنی وجود گرایش های ملت باورانه در جمهوری آذربایجان عاملی بازدا

 ایران و وابطمنفی بر سر راه همگرایی و روابط دو کشور بوده و به گونه ای عمل کرده است که ر

ین یر اجمهوری آذربایجان با آن سابقه مشترک تاریخی، سرزمینی، فرهنگی و مذهبی تحت تأث

ی و افراط (. نمونه عینی59؛ 1393مسأله دوستانه نبوده است )ارجمند، رضازاده و حضرت پور، 

. وی کرد این مورد را می توان در زمان ریاست جمهوری ابوالفضل ایلچی بیگ به خوبی مشاهده

رتیب تدین پس از روی کار آمدن به شکل رسمی تمامیت ارضی ایران را مورد تهدید قرار داد؛ ب

 ،"ینمهرشب خواب تبریز را می ب "که در تلوزیون رسمی جمهوری آذربایجان بیان داشت که 

اد نبال اتحدن به پس از استقالل آذربایجا". "ارم حتی با زانو هم شده روزی به تبریز برومآرزو د"

ی پیش جای . و حتی نقطه اوج تمایل های شدید ترکی ایلچی بیگ تا"با آذربایجان ایران هستیم

 بایجانسخن راند که مقصود ار آذر "جنوبی"و  "شمالی"آذربایجان  "اتحاد مجدد"رفت که از

ز ند امامی استان های آذری نشین شمال غربی ایران بود. با رفتن ایلچی بیگ هرچجنوبی ت

ان جری شعارهای ملی گرایانه توسط حیدر علی اف و پسرش الهام علی اف کاسته شد؛ اما اصل

 (.214؛ 1393همچنان به قوت خود باقی است )جوادی ارجمند و فالحی، 

 شورهای همسایه به خصوص جمهوریتأکید ایران بر اسالم و دین در روابط با ک -5

 آذربایجان: 

رهبران ایران در روابطشان با جمهوری آذربایجان به صورت آشکاری بر اسالم تأکید دارند. 

توضیح اینکه بعد از استقالل جمهوری آذربایجان بسیار ادعا می شد که ایران تالش کرده است تا 

انقالب اسالمی خود را به این کشور صادر کند و تاکنون برای این هدف خود در جمهوری 

میلیون ها دالر هزینه کرده است. ایران برای تبلیغات دینی در جمهوری آذربایجان، از  آذربایجان

روحانی هایی که در ایران آموزش دیده اند بهره می گیرد، اما در مقابل جمهوری آذربایجان که 

خود را یک نظام غیر دینی می داند تبلیغات و فعالیت های ایران بر روی شیعیان آذربایجان را 

دی برای حاکمیت خود به حساب می آورد و هرچند وقت یکبار نارضایتی خود را نشان می تهدی

دهد. مثال های فراوانی از تالش ایران برای نفوذ در آذربایجان وجود دارد. برای نمونه روزنامه 

صدای اسالم که در جمهوری آذربایجان چاپ و توزیع می شود، توسط ایران حمایت می شود و 
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ر که برای مناطق تالشی نشین جمهوری آذربایجان برنامه دارد از نزدیکی زیاد آنان با یا شبکه سح

 (.61؛ 1393ایران صحبت می کند)جوادی ارجمند و همکاران، 

  اظهار تمایل به صدور انقالب و ارزش های آن به کشورهای همسایه: -6

های شوررای برخی کاین مورد پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران، به یک منبع نگرانی ب

نان به سلمامنطقه تبدیل شد. این امر به ویژه در مورد کشورهایی که دارای جمعیت بزرگی از م

 ن بهویژه  شیعیان بودند، مصداق داشت. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری آذربایجا

ن دولت ای رعنوان کشوری با اکثریت شیعه، بسیار نگران بود و تهران را به برانگیختن شورش د

 (.125؛ 1391جدید متهم می کرد )عطایی، 

 گرایش های غرب گرایانه جمهوری آذربایجان و تهدید امنیت ایران:  -7

ی کردن لمللاز نظر ایران امنیت در منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه ایجاد شود. بین ا

ه دست بای  مسائل در منطقه به حل آن کمکی نخواهد کرد. ایران مایل به تنظیم معادالت منطقه

به  ب راکشورهای منطقه است و حضور و نفوذ قدرت ها و ساختارهای فرامنطقه ای از جمله غر

ی منطقه م منیتر حوزه امنیتی متناسب با واقعیت های قفقاز ندانسته و آن را برضد صلح واویژه د

است به  یراناداند. اما نظر مقامات جمهوری آذربایجان نقطه مقابل نظر مقامات جمهوری اسالمی 

نحوی که جمهوری آذربایجان امنیت خود را در محور پیوستن به غرب و ساختارهای 

ست که لی اروپایی ـ آمریکایی( به ویژه ناتو جست و جو می کند. و این درحایوروآتالنتیکی)ا

 ین زمینهادر  ایران در محور پیوستگی منطقه ای و دوری از محور آمریکا حرکت می کند. بنابراین

 (. 76؛ 1388جمهوری آذربایجان با سمت وسوی حرکت ایران موافق نیست )صیدی، 

 :ط ایران و جمهوری آذربایجانعوامل خارجی مؤثر بر سردی رواب -8

 ـ ایالت متحده آمریکا: 1

مکیندر قسمتی از سرزمین قلب می باشد.  "هارتلند قلب زمین"قفقاز جنوبی بر اساس نظریه 

به شدت مورد توجه  1991این منطقه به واسطه اهمیت ژئوراهبردی و ژئواکونومیک خود پس از 

را  21آمریکا که قرن  (.96؛ 1391نائب پور، غرب و در رأس آن آمریکا قرار گرفت )محسنی و
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قرن منابع کمیاب برای انرژی می دانست، دو منطقه از جهان، خلیج فارس و دریای خزر را جدا 

خواهند بود. بنابراین به  21کرده و اعالم کرد که این دو منطقه تأمین کننده انرژی جهان در قرن 

ست. نقطه عطف روابط دو طرف مربوط به سال همین دلیل خواستار کنترل بر این دو منطقه ا

و قرارداد بهره برداری از منابع میدان های نفتی آذری ـ چراغ ـ گونشلی و اخراج ایران از  1994

این قرارداد بود که سبب نگرش سیاسی و امنیتی شدن روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان از 

 (.87-88؛ 1391شده است )کوالیی و اصولی،  1995سال 

  ـ رژیم صهیونیستی:2

ی استااز زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی رژیم صهیونیستی با ابتکار سیاسی مهمی در ر

رد این ز واگسترش روابط دوستانه با جمهوری های تاره استقالل یافته در آسیای مرکزی و قفقا

 نافعماهداف و منطقه شد. سیاست استراتژیک این کشور در منطقه مذکور که در جهت پیشبرد 

ه بنگاهی »با عنوان « دیوید بن گوریون»سیاست خارجی تل آویو است، یادآور سیاست پیرامونی 

ری است. این حضور همچنین تضمین ضرورتی است به منظور اینکه جمهو« ماورای حصار عرب

به  ووند شهای قفقاز و آسیای مرکزی با کشورهای مسلمان خاورمیانه علیه تل آویو متحد نمی 

وجه به ت(. با 85؛ 1390اصطالح به کشورهای مخالف رژیم صهیونیستی نمی پیوندند )فیروزی، 

وی، اهیر شورد جماین موارد کارشناسان مسائل امنیتی در ایران بر این باورند که با فروپاشی اتحا

ر ی دنیستتهدیدات امنیتی جدیدی علیه ایران در مرزهای شمال پدید آمده که حضور رژیم صهیو

ان، در ایر منطقه، یکی از آنهاست. باید توجه داشت که حضور فعال رژیم صهیونیستی در مرزهای

مهوری جیرا واقع تهدیدی امنیتی فراوانی برای جمهوری اسالمی ایران به همراه خواهد داشت؛ ز

ذر، ور آپآذربایجان به منطقه ای حائل بین ایران و رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد )قلی 

 (.150ـ 151؛ 1393

 مناقشه قره باغ و موضع گیری ایران:  -9

ره باغ است ناگورنو ق یکی از بهبودناپذیرترین و پایدارترین مناقشات شوروی سابق مناقشه

(. بحران مذکور دارای ابعاد منطقه ای و بین المللی شده و دورنمای آن 266؛1385)امیری،
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فروپاشی شوروی سابق به عنوان یک چالش و پس از  1991نامشخص است. این بحران در سال 

اساسی میان دو جمهوری تازه استقالل یافته آذربایجان و ارمنستان مطرح شد، تا جایی که دو 

؛ 1392کشور را در مسیر جنگ و نبردهای خونین قرار داده است )زهرانی و فرجی لوحه سرا، 

ف درگیر در مناقشه، آتش بس (. البته باید توجه داشت که طی سالیان اخیر میان دو طر108

و یا به « نه صلح و نه جنگ»شکننده ای برقرار شده است اما با این وجود هنوز وضعیت مبهم 

در این منطقه جریان دارد )بیگدلی و « هم صلح و هم درگیری های پراکنده و روزانه»عبارتی، 

 (.86؛ 1394علی بابالو، 

های  هدیدتاسالمی ایران باید توجه داشت که  در رابطه با بحران قره باغ و امنیت جمهوری

ر ، خطاین مناقشه برای ایران، گذشته از سیل آواراگان جنگی و تحریک احساس های قومیتی

ناتو  ویکا مداخله قدرت های دیگر بود. به نحوی که ادامه این مناقشه سبب حضور نیروهای آمر

نکته  (.87؛ 1391ه است )کوالیی و اصولی، در کنار مرزهای ایران به بهانه ایجاد صلح و ثبات شد

ران یکی ی ایقابل توجه در مورد مناقشه قره باغ این است که گرچه در این بحران جمهوری اسالم

از طرف های منازعه نیست اما جهت گیری جمهوری اسالمی و حمایت ضمنی آن از کشور 

وری واگرایی میان جمه مسیحی نشین ارمنستان به عنوان رقیب جمهوری آذربایجان موجبات

 آذربایجان و جمهوری اسالمی را فرآهم آورده است.

ز یت اتوضیح مطلب اینکه، در بحران قره باغ جمهوری آذربایجان ایران را متهم به حما

ن کشور درصد زمین های ای 20ارمنستان کرده است. آذری ها مدعی اند که تنها دلیل اشغال 

حریک تبا  ، اقتصادی ایران از ارمنستان است. مقامات آذریتوسط ارمنستان، حمایت های سیاسی

د چنین ت خواحساسات افکار عمومی در رسانه های خود در مورد روابط ایران با ارمنستان به مل

ا تفکر بانی القا می کنند که ادعای حمایت معنوی از مسلمانان ادعایی بیش نیست و مقامات ایر

هوری با کمک به ارامنه از قدرت گیری آذری ها در جمشووینیسم فارسی تالش می کنند که 

ی و افضلآذربایجان در کوتاه مدت و از اتحاد آذری های جهان در بلند مدت جلوگیری کنند )

 .(255؛ 1393دیگران، 
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یت جمع اما صرف نظر از ادعا های مقامات ترک، واقعیت امر این است که ایران با داشتن

سیاست  ن بهرایت بحران قره باغ به درون مرزهای خود و دامن زدچندین میلیون آذری زبان از س

ی های قومی پان ترکیستی از سوی کشور جمهوری آذربایجان احساس خطر کرده و تمام سع

 خود را خواهد کرد تا از تشدید بحران قره باغ جلوگیری کند.

ایجان ذربمهوری آحال با توجه به مطالبی که از نظر گذشت می توان مدل تحلیلی رابطه دو ج

 (.145و ایران را به ترتیب زیر ترسیم کرد )قلی زاده وکفاش جمشید؛ 

 فرصت ها و چالش های عمق بخشی جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان

 

 

 

 فرصت ها چالش ها

 تاریخی

 فرهنگی ـ مذهبی

 جغرافیایی

 اقتصادی

 حاکمیتنوع  بازیگران منطقه ای

 ایدئولوژی بازیگران منطقه ای

 بسترهای عمق بخشی موانع عمق بخشی

 محیط داخلی محیط خارجی
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 نتیجه گیری -10

ور طبه  در این نوشتار تالش شد تا با مروری بر مفهوم امنیت از دیدگاه مکتب کپنهاگ و

از خاص نظریات امنیت منطقه ای که از سوی باری بوزان مطرح شده موضوعات امنیتی قفق

ار ی قرجنوبی که جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین کشورهای آن بشمار می رود مورد بررس

سالمی اوری ر تحوالت روی داده در این منطقه استراتژیک را بر امنیت جمهگیرد و چگونگی تأثی

 ایران مورد واکاوی قرار دهیم. 

ی و همانطور که از نظر گذشت جمهوری اسالمی ایران  به طور طبیعی از فرصت های عال

یق عمده ای برای عمق بخشی در جمهوری آذربایجان برخوردار است. پیوندها و روابط عم

ختیار ادر  ، تاریخی، مذهبی و جغرافیایی بین مردم دو کشور امتیازات بزرگی هستند کهفرهنگی

مل عقام مجمهوری اسالمی ایران قرار دارد. با این حال روندهای موجود نشان می دهد که در 

ی ر پاره ادلکه هیچ یک از این فرصت ها نه تنها از حالت بالقوه به حالت بالفعل درنیامده اند ب

یابی ارز کارکردی معکوس پیدا کرده و به پارامترهای تهدیدزا بدل شده اند. در مقام موارد

، با یجانمجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی سبب شده اند که روابط ایران و جمهوری آذربا

در بررسی  وجود پیوند های فوق الذکر نه تنها مطلوب نباشد بلکه به سمت واگرایی حرکت کند.

 أکیدتاین روابط متشنج شش عامل مسئله پان ترکیسم در جمهوری آذربایجان،  فهم علت های

وی ساز  ایران بر اسالم در روابط با کشورهای همسایه، مسئله صدور انقالب و ارزش های آن

 گرایانه غرب جمهوری اسالمی ایران، مناقشه قره باغ و طرفداری ایران از ارمنستان، گرایش های

یل در سرایاتهدید امنیت ایران و دخالت عوامل خارجی از جمله آمریکا و  جمهوری آذربایجان و

وهش منطقه مشخص و به نقش هریک از آنها در روابط این دو کشور پرداخته شد؛ نتایج پژ

 وخته حاضر بیانگر آن است که به مرور زمان این علت ها و عوامل به تقویت یکدیگر پردا

ا ریران اشده اند و در مجموع منافع ملی جمهوری اسالمی موجب پیچیدگی روابط بین دو کشور 

 ا جمهوریعد بتحت الشعاع خود قرار داده اند. البته باید توجه داشت که روابط کم و بیش نامسا

الزم،  رادهآذربایجان، بیش از آنکه به دلیل مخالفت عوامل خارجی باشد، با نبود اشتیاق و ا

همه  مالتقعی و نیز کاربرد روش های نرم و مؤثر در تعادیپلماسی حرفه ای و ابتکار عمل وا

 جانبه از سوی جمهوری اسالمی ایران ارتباط دارد.
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ید ه کار بام رابه طور کلی پس از تبیین چگونگی پیدایی دالیل واگرایی بین طرفین، در مقا    

 گفت که جمهوری اسالمی ایران برای موفقیت برنامه های عمق بخشی خود در جمهوری

شته خود ی گذآذربایجان نیاز مبرم به بازنگری و بازاندیشی در سیاست ها، تصمیمات و راهبردها

 لی ایرانفع مدارد زیرا روندهای موجود عالئم نگران کننده ای از مخاطرات و تهدیدات علیه منا

 را نشان می دهد که شایسته توجه و آینده نگری هوشمندانه است. 

 منابع و مآخذ -11
ربایجان با رویکرد تبیین روابط ایران و جمهوری آذ(. »1393ـ افضلی، رسول؛ سیدی اصل، سید محمد؛ محمودی، ابوالقاسم. )

 .237 – 264، صص 2، شماره 7مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره «. سازه انگاری

 279ص ، ص53شماره  مجلس و راهبرد، «.ارزیابی روابط ایران و جمهوری آذربایجان در قرن بیستم(. »1385ـ امیری، مهدی. )

– 239. 

ارس در پرتو نظریات روابط ایران و کشورهای حوزه خلیج ف(. »1395ـ جانسیز، احمد؛ عله پور، مهرداد؛ میرزایی، معصومه. )

 .265 – 287یازدهمین همایش ملی خلیج فارس. صص «. "امنیتی"

ایران و  بررسی علت های سردی روابط(. »1393، سعیده. )ـ جوادی ارجمند، محمد جعفر؛ رضازاده، حبیب؛ حضرت پور

 .57 – 80، صص 1، شماره 7مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره «. جمهوری آذربایجان

فقاز جنوبی )با قبررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در (. »1394ـ جوادی ارجمند، محمد جعفر؛ فالحی، احسان. )

 .211 – 228، صص 2، شماره 8مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره «. ی آذربایجان( تأکید بر ارمنستان و جمهور

، بیست و هشتم فصلنامه سیاست خارجی، سال«. معادالت قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی(. »1393ـ حضی نیا، ناصر. )

 .149 – 172، صص 1شماره 

وپلتیک ایران و ه پژوهی سیاست خارجی: کد/ ژنوم های ژئآیند(. »1391ـ خلیلی، محسن؛ حیدری جهانگیر؛  یاری، منیر. )

 .31 – 78، صص 3مطالعات آینده پژوهی، سال اول، شماره «. همسایگان

ا استفاده از محیط بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطفه ای ب(. »1389ـ داداندیش، پروین؛ کوزه گر کالجی، ولی. )

 .73 – 108، صص 56، شماره راهبرد«. امنیتی منطقه قفقاز جنوبی

جمهوری  –ن بررسی و تحلیل موانع ژئوپلتیکی مناسبات اقتصادی ایرا(. »1393ـ ذکی، یاشار؛ ولی قلی زاده، علی. )
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 .61 – 80، صص 2مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره ششم، شماره «. و زمینه های واگرایی
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عاصر لمللی ابرار مین اانتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ب«. نظریه های امنیت(. »1392ـ عبداله خانی، عبداهلل. )
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 .101 – 116، صص 1شماره 
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کی جهان اسالم و تحول هندسه جهانی قدرت با یحران های ژئوپلیتب

 تأکید بر نقش جمهوری اسالمی ایران

 ، مدرس دانشکده امنیت دانشگاه امام حسین)ع(1حسن جباری

 دانشگاه امام حسین)ع(علوم انسانی و قدرت نرم  حسین عباسی، مدرس دانشکده

 

 چکیده
اسالمی  مهوریبا پیروزی انقالب اسالمی در دوران دوقطبی جهان و اعالن شعار نه شرقی  و نه غربی ج

که  1991المللی، یک فضای جدیدی حادث گردید اما عمال رقابت دو قطبی تا سال ایران در روابط بین

م نمود نظ اعالمشت و از این زمان بود که فضدامه دافروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروی واقع شد ا

 استفاده با و تحلیلی - توصیفی روش با تحقیق در اینتحت حاکمیت واحد آمریکا خواهدر دنوین جهانى 

بحران های  قشن که؛ سوال این به پاسخگویی با گردیده تالش اسنادی و ای کتابخانه اکتشافی مطالعات از

 هچگون نتحول هندسه جهانی قدرت با تأکید بر نقش جمهوری اسالمی ایراژئوپلیتکی جهان اسالم و 

 نوشتار رواین از. نماید تصویرسازی را بودن چندقطبی قالب در قدرت هندسه در موجود روابط است؟

 هایبحران به جهانی، و ایمنطقه قدرت هندسه در ایران اسالمی انقالب جایگاه تیین ضمن به حاضر

 .دهد می نشان پژوهش این از آمده دست به پردازد. نتایجقدرت می جهانی هندسه تحول و ژئوپلیتکی

 و داد قرار الشعاعتحت آسیا غرب منطقه در را غرب و آمریکا هژمون ایران، اسالمی انقالب پیروزی

 باشد داشته بروز و ظهور المللیبین عرصه در توانست "شرق" و "غرب" هایوابستگی از مستقل کشوری

. شود ایفرامنطقه حتی منطقه، کشورهای سایر برای الگویی اسالمی جمهوری دهه سه گذشت از بعد و

 عنوان اسالمی مهوریج بروز و ظهور با را جهانی قدرت هندسه تغییر آغاز المللیبین مسائل کارشناسان

ا سه جهانی قدرت بهندکی جهان اسالم و تحول یبحران های ژئوپلیت حاضر به نوشتار رواین از .کنندمی

  .پردازد می تأکید بر نقش جمهوری اسالمی ایران

ت ی، هندسه قدر، بیداری اسالمی، نظم جهانی، انقالب اسالمژئوپلیتیکهای بحران :یدیکل گانواژ

 جهانی 

                                                                                                                                             
1. Email: hjacir@gmail.com 

mailto:hjacir@gmail.com
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 مقدمه -1

ها، ر طرححیاگانقالب اسالمی ایران به عنوان یک انقالب ایدئولوژیک، نه تنها در بعد ملی، ا

بوده، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به  ها و نظریات خاصی برای حکومت و دولتبرنامه

 از ار ایران انقالب آنچهم، دارای افکار و نظریات خاصی بوده است و شمولی مکتب اسالجهان

 زمانی .باشد یم آن افزارگرایانۀ نرم های جنبه و بعد فرهنگی است، ساخته متمایز انقالب ها سایر

 نظیر نقالب هاا مادی ابعاد گرنظاره حداکثر جهانیان این انقالب، عصر هم دیگر انقالبهای در که

 داعیۀ اب انقالبی چنین وقوع بودند، مسکن و معاش و تأمین آزادی کسب و استبداد از رهایی

 که داد شانن را هاانقالب سکۀ دیگر روی باشد، داشته را بسیج همگانی قدرت که دینی و مذهبی

برسد.  یروزیپ به و باشد استوار نیز دین مادی غیر و معنوی پایۀ قدرت بر تواند می انقالب یک

 حاکمیت نقر بیستم، قرن در که بود تعجب جهانیان باعث و نمودمحال می زمان آن در که امری

 دنیا زا ای در گوشه ناگهان به سیاست، و اجتماع صحنۀ از دین قرن دوری تکنولوژی، و علم

 که وریکش در آن هم کند اعالم اسالم انقالب برای را خود انقالب از هدف مصلح دین، مردی

 تبلیغ کمال و تمام را غربی تمدن مظاهر و غربی بود وفرهنگ غرب از کامل تقلید دنبال به آن شاه

 پنهان ها دهدی از زمان آن تا که است انقالب نرم افزاری بعد کایتح همان کرد. این می اجرا و

 این کرد. از ارآشک را خود انقالب ها به مطالعات مربوط در ایران انقالب اسالمی با و بود مانده

 سخت رتبرقد توانست که بود نرم پایۀ قدرت بر انقالبی ایران، انقالب که گفت توان رو می

 اثبات به تجهیزات سخت قدرت بر را مذهبی ایمان نرم برتری قدرت و ید آ فائق دنیای استکبار

 تأکید نکته همین بر ایران اسالمی انقالب از خود تحلیل در فرانسوی فوکو فیلسوف میشل. رساند

 بلمقا در و داند می خشونت آمیز و سخت قدرت مظهر را آن سرکوب و قدرت شاه و کندمی

 نرم بۀجن دهد،می شکل را عمومی ارادة و است شده ایجاد اسالم پایۀ بر که مردم را قدرت

 میان ای رزهمبا که است این است، کرده زده شگفت مرا ایران در آنچه»اند.  قدرت می خو افزاری

 این خشد،می ب اهمیت حال عین در و زیبایی هااین همۀ به آنچه  ندارد وجود متفاوت عناصر:

 و ها حسال با که قدرتی و مردم تمام میان رویارویی :دارد وجود رویارویی یک که فقط است

یافت،  درنگ یب توان می را نکته این برویم، دور خیلی نیست کند. الزممی تهدید مردم را پلیسش

 (.56- 58: 1379)فوکو، « دارند قرار ها مسلسل دیگر، سوی در و مردم اراده ،کل سو یک در
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انایی به معنای تو ی و جهانیامنطقه قدرتهندسه توان تجلی تحقق انقالب اسالمی ایران را می

ز اایران  . انقالب اسالمیبیان نمودبدون تهدید و یا پرداخت هزینه محسوس کشورها نفوذ در 

 نتیجه یم بههای غیرمستقروش رهگذر تبیین اندیشه و آرمان عدالت خواهانه خود درصدد برآمد با

های شدلخواه و مطلوب یعنی بیداری اسالمی دست یابد: تأیید ارزش های انقالب توسط جنب

ن به ساالری دینی، استقبال ملل مستضعف و افزایش اشتیاق آنابخش، اشاعه الگوی مردم آزادی

الملل، توان متقاعدسازی دیگر ملل از زاویه توانایی آفرینی جمهوری اسالمی در صحنه بیننقش

ادن به ترجیحات و اولویت های آنان، جلب و جذب جهان اسالم به شخصیت شکل د

ان اسالمی ایر ساختار سیاسی و اعتبار اخالقی جمهوریتحوالت ها، ، فرهنگ، ارزشانقالبرهبر

خاطبان مهای سنتی برای انتقال پیام انقالب به گیری از توان اطالعاتی و ارتباطاتی رسانهو نیز بهره

 تأثیر انقالب اسالمی در تحولست که توان در زمره مواردی دانعف را میمسلمان و مستض

 دهد.ساختار سیاسی و تحول هندسه جهانی قدرت قرار می

اش در ادوار معاصر، آن است که به رغم تأثیر های پیرامونیهای ایران و حوزهیکی از ویژگی

ه بر آن ب ترتباین تأثیر و آثار م متقابل و کم و بیش مستمر این دو حوزه بر یکدیگر، کم و کیف

توان آن را به خوبی در مناسبات ایران شناسی نشده است که برای نمونه مینحوی شایسته، معرفت

دو بیران از امی و منطقه و جهان در دو سده اخیر مالحظه کرد. این مسئله در رابطه با انقالب اسال

العاده منطقه برای رغم اهمیت فوقوالً، علیپیروزی تاکنون صادق بوده است؛ به این معنی که ا

ها و آرمان ای را ازژئوپولیتیک ایران، این حوزه با توجه به تحوالت سیاسی فراوانش، سهم شایسته

دور عث صتأثیرات حداکثری انقالب دریافت نکرده است؛ ثانیاً، فقدان نگرش پژوهش محور، با

، خود ان پس از انقالب شده و این به نوبهنظریات و احکام کلی در باب سیاست خارجی ایر

های فکری و علمی گردیده است. این در حالی است که منطقه متضمن ضایعاتی در عرصه

گاه سیاست الجیشی، تکیهپیرامونی به دالیلی همچون اهمیت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و سوق

ز آنکه مرهون عمل یاسی آن بیش اای بوده و تحوالت سطقههای جهانی و منخارجی قدرت

 های بازیگران بیرونی قرار داشته است.بازیگران درونی منطقه باشد، تحت تأثیر سیاست

 نقش»شود تا به طور مشخص به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که: در این نوشتار تالش می
بدین « است؟ چگونه قدرت جهانی هندسه تحول در ژئوپلیتکی هایبحران ایران، اسالمی انقالب

انقالب »گیرد که: منظور، این فرضیه، با نگاه توصیفی ـ تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار می
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ای و جهانی، های نظری و عملی بر تحوالت ساختار سیاسی هندسه قدرت منطقهاسالمی در جنبه

 قالب در قدرت هندسه در موجود روابطو « تأثیرات آشکار و محسوسی بر جای گذاشته است

 ایران اسالمی انقالب تبیین جایگاه به حاضر نوشتار رواین از. نماید تصویرسازی را بودن قطبیچند

-می قدرت جهانی هندسه تحول و ژئوپلیتکی هایبحران به جهانی، و ایمنطقه قدرت هندسه در

 پردازد.

 و گردآوری اطالعات تحقیقروش  -2

اده شده است و تالش تحلیلی استف -در تدوین این مقاله از روش تحقیق توصیفی 

هش به سوال اصلی پژو اسنادی و ای کتابخانه فیاکتشا مطالعاتگیری از شود که با بهرهمی

 پاسخ داده شود.

 هااطالعات و داده -3

 تعریف انقالب 

و  تقلبوشدن، برگشتن، تحول  انقالب، از نظر لغوی به معنای حالی به حالی شدن، دگرگون

تبدل، تغییر کامل و مشخص در چیزی و یک چرخش دورانی است. این، واژه اساساٌ از 

د و ی کرمکه برحرکت دورانی و منظم و قانونمند ستارگان داللت  هاصطالحات اختر شناسی بود

می، مفهوصرف نظر از تحوالت و چالشهای چارچوب به کار میرفت .تا قرن هفدهم، در همین 

ی به تماعاج در زمینه های گوناگون فردی و توسعه معنایی پیدا کرده و انقالب واژه ی امروز

اوت از متف معنای مطلق تحول و دگرگونی به کار می رود و مقصودی را افاده می کند که کامالٌ

و  ینیانی آن است. درجامعه شناسی، انقالب به معنای یک تغییر ریشه ای و بسریشه اخترشنا

د موجو نارضایتی از وضععمیق در جامعه و ساختهای اجتماعی به صورت ناگهانی و همراه با 

 (48: 1383عمرانی درگاهی، علی، ) .است

یا  و «بهتر را با اراده خود خراب کردن، برای رسیدن به وضع وضعی» انقالب را شهید مطهری 

 ال تأکیدتعریف می کند. در عین ح« تراکم برای برقراری نظمی متعالیحواژگون کردن وضع » 

همان، ) ند.راجتماعی ندارند، بلکه ریشه در سرشت انسانها دا می کند که انقالبها خصلت صرفاً 

1381 :48) 

 مفهوم صدور انقالب 
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ی که م ی صدور انقالب یکی از پیامد های هر انقالب بزرگ تاریخ معاصر بوده استپدیده

 وها  ترش آرمانهای انقالبی خود اقدام به صدور ارزشتوان گفت: هر ملتی برای حفظ و گس

ر صدو یآرمان های انقالبی خود می کند. درمورد جمهوری اسالمی ایران می توان گفت ایده

ول شمجهان د بهانقالب از دو انگیزه ی مهم ناشی شد؛ یکی انگیزه ی تبلیغ دینی بود که از اعتقا

ز گری اترویج آن به سراسر جهان نشأت می گرفت و دیبودن دین اسالم و احساس وظیفه برای 

ه بود. کرد حقارت ها و سرکوب هایی ناشی می شد که تمام تاریخ معاصر ایران را از خود آکنده

ه سرعت بب، ی صدور انقالبنابراین با پیروزی انقالب اسالمی و توجه امام خمینی )ره( به ایده

گی در همیش هم و کاربردی  و در نهایت به یک راهبردی فکر به یک سیاست ماین ایده از مرحله

 (461: 1388نوازنی، بهرام، جمهوری اسالمی تبدیل شد. )

ه شمول، این است کی صدور انقالب در انقالب های جهانجمله دالیل ظهور پدیدهاز

بر  رار دهد.تحت تأثیر ق تحوالت سیاسی در کشورها، به نسبتی می تواند کشورهای همسایه را نیز

ی ر نحوهبدگرگونی، تأثیر مستقیمی  این اساس، شعارهای انقالبی یک ملت برخاسته و خواستار

ای به های، عددنبال بروز چنین پدیده گذارد و بهزندگی و نیز حکومت کشورهای همسایه می

ن و آیند تا با سرکوب آدرصدد بر می خیزند ومخالفت با انقالب در کشور مادر، برمی

نقالبی نیز اکشور متبوع خود شوند. کشورهای  های آن درش، مانع نفوذ افکار و اندیشهشعارهای

های گوناگونی  پردازند و به اتخاذ روشبه اقدام می برای حفظ دستاوردهای انقالب خود، متقابال

 (51: 1383)امرایی، حمزه،  .ورزندانقالب مبادرت میبرای صدور

 تعریف هندسه قدرت جهانی

ه انرژی ک وها واست و ایجاد موازنه قوا و ایجاد نیر شدهدرت در دنیا بر اساس فلسفه ای بنا ق

ای هوزه می تواند برای جهان مبانی و شیب اقتدار را تعریف کند بر اساس علم، فناوری و ح

 .اقتدار نرم است

ه ک ه استدر دوران جنگ سرد سالح، نیروی نظامی و قابلیت های سخت افزاری مالک بود

 ست که درایزی چاکنون اینها دیگر قابلیت ندارند و هندسه قدرت فعلی جهان متاسفانه بر پایه آن 

 .دوران جنگ سرد اعتبار خودش را از دست داده است
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اید ند بدر سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان کشورهایی که بمب اتم در اختیار دار

ه ماهیت قدرت تغییرکرده است و درفضای حوزقدرت اول دنیا شناخته شوند در حالی که 

 .گفتمانی قدرت در جهان امروز، از سمت قدرت سخت به سمت قدرت نرم حرکت کرده است

ه جموعبی بدیل یکی از قدرت های منطقه ای و جهانی، دنیای اسالم است. دنیای اسالم م

 هتنگ هشتند. کشورهایی است که فضای ژئوپلوتیکی و ژئواستراتژیکی بسیار ممتازی دار

از  انان نتواننداختیار مسلمانان است و چرا مسلم در نفتی بزرگ میادین و منابع و نفت استراتژیک

ت دولس . )شمای و فرهنگی خودشان استفاده کنندها به نحو حوزه فکری و اندیشهاین ظرفیت

 (یهمایش بین المللی نقش دنیای اسالم در هندسه قدرت جهان ،1392، محمود: آبادی

افراد  «جهانی شدن»گونه تعریف کرده است: چگونه آقای دورین مسی هندسه قدرت را این

بنابراین پذیرش یا رد عمده فروشی از فرآیندهای مرتبط با جهانی شدن  متفاوت تاثیر می گذارد.

 1 .شوندنامیده می "قدرت هندسه"تواند به رسمیت شناختن آنچه او نمی

 فرآیند انقالب اسالمیاهمیت هندسه قدرت در 

ر می دحال با توجه به تهدیدات دشمنان استکبار، اهمیت هندسه قدرت نظام جمهوری اسال

ه ای و جهانی مشخص می گردد، شایستفرآیند انقالب اسالمی در سطوح تحلیل داخلی، منطقه

زیه و تجالذکر مورد است ابعاد تأثیرگذاری اقناعی و ایجابی انقالب اسالمی در سه عرصه فوق

 ه رویکرددد کتحلیل قرار گیرد تا ضمن تبیین و تشریح ماهیت گفتمانی انقالب اسالمی، معلوم گر

 وتمدنی انقالب اسالمی موجب می شود، که این انقالب بتواند حرکتی مستمر، تدریجی 

 کارای که توجه افریزی شده با استفاده از ذوق و سلیقه و هنر را ساماندهی کند به گونهبرنامه

به تجزیه و  عمومی و نخبگان و ملت ها را به تفکر و مبانی خود جذب نماید. در پی این منتخب،

دسه آفرینی انفالب اسالمی در تحول ساختاری و کارکرد و تحول هنتحلیل موانع فراروی نقش

 رتقایاشود و در نهایت راهکارهایی برای جهانی قدرت در فرآیند انقالبی اسالمی پرداخته می

 گردد.  ای و جهانی ارایه میجایگاه و نقش انقالب اسالمی در هندسه قدرت منطقه

 انقالب اسالمی در هندسه جهانی قدرت همنشاء و پیشین

                                                                                                                                             
1. Doreen Massey 
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ای ه رماناسالمی ماحصل آ انقالببا بررسی تاریخ انقالب اسالمی می توان گفت که در عمل 

ص( و حمدی )مبرگرفته از مفاهیم اسالم ناب ها نیز است، اما از طرفی این آرمان سالمجهانی ا

 فرهنگ متعالی شیعه است.

انقالب اسالمی در بستر و شرایطی از تاریخ بشری اتفاق افتاد که فرد هالیدی از آن به معمایی 

؛ 1364متناقص و میشل فوکو به روح جهان بی روح و امید جهان ناامید تعبیر کردند )هالیدی، 

 (.1379فوکو، 

زدگی در ایران و جهان گرایی و غربی در آن زمان روح غفلت، سرسپردگی، غرببه طور کل

اسالم حاکم گشته، دین و معنویت در دنیا به طور اعم و در ایران به طور اخص از بین رفته بود. 

ترین بحران است. رژیم سلطنتی شاه به تعبیر شهید مطهری در جهان معاصر بحران معنوی بزرگ

های قدرت، امریکا و صهیونیسم و تقویت بنیان سیاسی و وابستۀ خود با جهت تحکیم روابط

بود. تأکید بر  تضعیف اسالم و نهادهای مختلف مرتبط با آن را در دستورکار خود قرار داده

های دینی گرایی در راستای تضعیف باورها و آموزهزدگی و بزرگداشت باستانگرایی و غربغرب

هجری شمسی و جایگزینی تاریخ  تا جایی که حتی اقدام به تغییر تاریخ و نهادهای دینی بود

نتیجۀ وضعی و طبیعی شرایط زمانی و مکانی یاد شده حاکمیت روح رکود و . شاهنشاهی نمود

جمود بر ایران و جهان اسالم و جهان سوم بود که امکان تغییر و دگرگونی آن نزدیک به صفر به 

گرانه، گیری از شرایط حاکم نظمی سلطهگر با بهرههای سلطهنظر می رسید. در واقع قدرت

سکوالریستی و تقریباً تغییرناپذیر به لحاظ فرهنگی، سیاسی و نظامی حاکم کرده بودند، جمله 

عرب پیری دیدم که بر گردة خر خود  در جوانی شرق را»مبنی بر اینکه:  "آندرو مالرو"معروف 

(. حاکی از چنین بستر و 21، ص1365)آندرو مالرو، « فته بودرپایان اسالم فرو به خواب بی

 .وضعیتی بوده است

 ؟1جهانی قدرت در هندسه تحول بروز گیریشکل ضرورت

 جوامع اجتماعی و فرهنگی گوناگون الیه های در اطالعات و دانش گسترشبا  امروزه

 آن بر حاکم مدیریت و موجودیت نظم که یافته اند دست دانایی و آگاهی سطحی از به امروزین

 جدید منظومه یک به نیل یا و ارائه تالش در و دنبال به اکنون کشیده و نقد به سالهاست به را

 جوامع بین در را اجتماعی فرهنگی، مبادله و تعامل سطح بیشترین بتواند که ایمنظومه .باشندمی

                                                                                                                                             
1. http:// sndu.ac.ir/sites/default/files/admin/4.pdf 
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 صلح، عدالت، به متوازن و همگون نیل در عاملی را جدید منظومه جهان، هایو ملت کرده تسهیل

 که آنچه .باشند پایبند آن محصوالت و فرآیندها اصول، به و برشمرده و همزیستی اخالق آزادی،

 در فهم را ها ملت تواندمی که کارکردهاست این شناسی جامعه کندمی جلوه مهم میان این در

 .نماید یاری است، جهانی قدرت جدید منظومه رکن پنج برپایی به مربوط آگاهی و یکپارچه

 ناخت،ش حوزه در باید را آن متعاقب عالمانه هایالعملعکس و آگاهی این ظهور بسترهای

 مدیریت از شینا هایکاستی و جوامع اداره اصلی محورهای در هاملت استنباط و برداشت، ادراک

 افزایش لدنبا به اساس براین هاملت  امروز .دانست طلبان سلطه خاص و اهداف منافع و قدرت

 دجدی هاینشانگاه و تعقیب اهداف دیگر سوی از و سو یک از خود بیداری و آگاهی سطح

 یا و بروز تحول شواهد امروز که بوده روندها این تعقیب از حاصله دانایی و فهم براساس

  .کرد مشاهده جهان مناطق از بسیاری در توانمی را آن بر مبتنی مطالبات

بین  تعامل و توازن عدم است قرارگرفته گوناگون مکاتب نقد گرداگرد در امروز نظم که آنچه

گرفتن  نادیده و اصول این پیگیری در جهانی و ایمنطقه ملی، واحدهای در سیاسی برتر بازیگران

را  آن بایستی حتماً  که است آن انسانی آحاد و جهانی جامعه تاکید مورد کلیدی اصول جابجایی و

عقالنیت،  اصل سه دادن جای ضمن که برد پیش به قدرت هندسه تغییر و تحول معرفت دایره در

و  خدمتگزار مسئول بازیگران تقویت و انسان منزلت و عزت سطح افزایش به مصلحت و حکمت

 صلح آزادی عدالت، استقرار بر پایداری و سازی پیاده را خود کلیدی مسئولیت که خیرخواه

باشد. )عصاریان،  والهی انسانی وتعالی تکامل برای بشری جوامع وهمزیستی ظلم نفی اخالق و

 (خبرگزاری تسنیمحسین: 

 (موقعیت ژئوپلیتیک ایرانایران و منطقه )سیاست جغرافیایی نگاهی به 

غرافیایی بر روابط کشورها در نظر در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک، نقش عوامل محیط ج

مشی سیاست خارجی و گیری خطلهای مؤثر در شکشود. بدون تردید یکی از متغیرگرفته می

ای و ابعاد مختلف آن است. همچنین مباحث استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور، محیط منطقه

ای که از آن است. به گونهامروزه نقش هر کشور در سیاست جهانی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی 

دیدگاه جغرافیدانان سیاسی، قدرت هر کشور به شدت از ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی آن 

پذیرد. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، وضعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی را تأثیر می

است که همواره در معادالت المللی کرده بین   داراست. این موقعیت، ایران را تبدیل به کشوری 

http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
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گرایی سازگار نیست و دهد. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران با انزواای به آن میجهانی نقش برجسته

کند. )خلیلی، منشادی و گذاران توصیه میگرا و فعال را به سیاستنوعی سیاست خارجی برون

هاى سیاسى براى ایجاد تنشموقعیت خاص ایران، همواره بستر مناسبى را  (89،90، 1390: آزموده

آورده است. در گذشته، ژئوپلیتیک ایران به  و نظامى و به مخاطره افتادن امنیت ملى آن فراهم

گرفت، اما با پیروزى سبب عواملى، مانند منابع خام یا موقعیت گذرگاهى، مورد توجه قرار مى

ب در منطقه بود به انقالب اسالمى و سقوط شاه، ایران که یکى از متحدین امریکا و غر

ها را آماج حمالت تبلیغى خود قرار داد. ها در منطقه تبدیل شد و منافع آننیرومندترین دشمن آن

: نیا فاضلی. )کندرو، غرب از جانب ابعاد جدیدى از ژئوپلیتیک ایران احساس خطر مىاز این

ک و در رأس آن ژئوپلیتیک ترین این موارد، عوامل اعتقادی و ایدئولوژی یکی از مهم (21، 1385

باشد. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز جهان اسالم و در قلب جهان شیعی می -اسالمی

تشیع، واقع شده است که در ترکیب با عوامل و عناصر ژئوپلیتیک مهم دیگری چون ژئوپلیتیک 

ر حساس را در خود ی موقعیت ژئوپلیتیک بسیاانرژی، ژئوپلیتیک دسترسی و ژئوپلیتیک سلطه

های جهانی و بیند. این موقعیت باعث شده است تا تحوالت ایران در مرکز توجهات قدرتمی

های ملی، چرخه و ی تاریخی ملت ایران و پتانسیلکشورهای منطقه باشد که در ترکیب با سابقه

 .سیکل تغییرات، موقعیت ژئوپلیتیک بسیار سریعی را برای آن به دنبال داشته است

ظرفیت و « ایدئولوژیک -فرهنگی»و « انرژی»، «ژئوپلیتیک»جمهوری اسالمی ایران از سه بعد 

ی نظم المللی را دارد. افزون بر آن، ایران، خود زمانی تشکیل دهندهتوانایی تأثیرگذاری بر نظام بین

ر همسایگی المللی بوده است. از نظر ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی ایران به نحوی است که دبین

جنوب خلیج فارس( قرار دارد. قرار )ی نفوذ امریکا های مهمی چون روسیه و حوزه قدرت

اند، به طور طبیعی، جایگاه های بزرگ، منافع حیاتی برای خود قائلگرفتن در مناطقی که قدرت

گ های بزر دهد. از نظر اقتصادی شاهراههای بزرگ افزایش میکشور را در تعامل میان قدرت

گذرند و بر این اساس، ایران با تجاری جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران می

که با برخوردای از بخش قابل پانزده کشور همسایه دارای مرز آبی و خاکی است، ضمن این

ی قهتوجهی از انرژی جهان، داشتن تسلط ژئوپلیتیکی بر بیش از نیمی از ذخایر انرژی دنیا در منط

خلیج فارس جایگاه مهم در میان کشورهای صادرکننده نفت )اپک( و نهایتاً، نقش بالقوه ایران در 

تأمین امنیت اقتصادی و انرژی به عنوان سوخت سیاست در جهان برجستگی خاصی دارد. به 
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های بزرگ، مانع تقویت و نقش دلیل اهمیت و حساسیت این موقعیت ژئوپلیتیکی است که قدرت

 (48-47 ،1390:ایزدی و خلفی. )باشندالمللی مینی یک ایران ناهماهنگ با نظام بینآفری

 ژئوپولیتیک جهان اسالم؛ عوامل واگرایی درونی

ورت صدر  جهان اسالم، گرفتار رفتارهای واگرایانه معدودی از کشورهای اسالمی گردیده که

همی قش منسالم و هم گرایی آن تغییر رفتارهای سیاسی و اقتصادی می توانند در وحدت جهان ا

ثمارگر است وداشته باشند. وجود شرایط واگرایی در جهان اسالم، مطلوب قدرت های فرامنطقه ای 

ر جهان دهای واگرایی بوده و برای تداوم آن تالش خواهند کرد. عوامل متعددی در پیدایش زمینه

رد دموکراسی، رویک. انستی دتوان مبحث دموکراسکه مهمترین آن را می اسالم، دخیل هستند

 وغالب در شیوه حکومتی اکثر کشورهای دنیاست. دموکراسی، مقوّم رابطه ملت، حکومت 

ز کند. ایند ممسرزمین است و تأثیرات این سه پدیده بر هم دیگر را تعدیل و در عین حال، قانون

احث شود که از مبکنار هم قرار گرفتن سه پدیده ملت، حکومت و سرزمین، کشور تشکیل می 

به  زمینمهم در جغرافیای سیاسی است. ملت از راه انتخابات، ارادة خود را برای ادارة سر

 و حکومت، مجری عالیق و خواست( 36 ،1379:مجتهدزاده، پیروز) حکومت منتقل می کند

 .شهروندان است

های  جغرافیای سیاسی جهان اسالم از ساختار ناهمگونی برخوردار است. هنوز حکومت

مردمی در بخش اعظم آن شکل نگرفته و مردم ساالری، هم چنان در پرده ابهام است. انتخابات در 

برخی از این جوامع، بیشتر به کاریکاتور انتخابات شبیه است تا انتخابات واقعی و در برخی دیگر 

مل گیرد. این مسئله، ناشی از عدم تکااز کشورهای اسالمی، انتخابات فرمایشی صورت می

دهی سیاسی فضا براساس مبانی حقیقی جغرافیاست. تعدادی از کشورهای اسالمی از سازمان

دم پس از پایان جنگ دوم روند و تاریخ تشکیل آنها سپیدهواحدهای سیاسی جوان به شمار می

های گذشته، تالش مهمی برای حاکمیت مردم بر سرنوشت جهانی است. در این کشورها طی سال

-شده های جزئی هم به علت وجود موانع اساسی به شکست منتهیرفته و تالششان صورت نگ

مند بودن مند نیست. به جای قدرتاند. رابطه حکومت با محیط و مردم در این کشورها قاعده

گیری دهی سیاسی مناسب فضا و شکلشهروندان و تأثیر آنها در حکومت و در نتیجه، سازمان

ین کشورها حکومت ها تمام قدرت را در دست دارند و برای جغرافیای سیاسی حقیقی، در ا

کنند. در حقیقت، نبود نهادهای قوی، مستقل و پایدار، به رسیدن به اهداف خود تالش می
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صاحبان مناصب، امکان می دهد تا اهداف شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و فساد را 

اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ( 98 ،1384 :انبدیع، برتر)به شیوه حکومتی برقرار سازند. 

ای است و با اهداف اکثریت مردم این نوع حکومت ها عمدتاً بر پایه مناسبات و تصمیمات سلیقه

گردد عمدتاً بر پایه خواست و عالقه رهبران و )منافع ملی( تعارض دارد. تصمیماتی که اتخاذ می

 .حاظ نمی شودمردان است و معموالً منافع ملت، لدولت

اند. در ای شکل گرفتهها بر اساس ساختارهای قبیلهدر برخی از کشورهای اسالمی، حکومت

ا هقبیله نتیجه، برخی از قبایل در این کشورها قدرت زیادی دارند. در شبه جزیره عربستان،

رایسدل، و د آالسرایر)دهند. ولت و چگونگی تعیین مرزها را تحت تأثیر قراراند ساختار دتوانسته

احدهای در نتیجه این شرایط، موازنه بین عناصر تشکیل دهنده و( 1373،59 :جرالد اچ بلیک

ه شیوه بدهی سیاسی فضا سیاسی وجود ندارد و ساختار سیاسی آنها معیوب بوده، قادر به سازمان

ه بی ابیمطلوب نیستند. درآمد این وضعیت ناکارآمدی، رویکردهای اداره سرزمین و عدم دست 

 کی ازباشد وعدم توسعه یافتگی نیز باعث انزوای اقتصادی، اجتماعی وسیاسی شده، یتوسعه می

 .آوردفراهم می زمینه های واگرایی را

 العالی( در مورد هندسه قدرتای )مدظلهنظرگاه امام خامنه

رود یمظار شرایط گیتى حساس و جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخىِ بسیار مهم است. انت»

ت. حول اسکه امروز در دنیا هست، وضعیت تی وضعیت «که نظمى نوین در حال تولد یافتن باشد.

 جدید است. اگر بخواهیم در ىجدید و هندسه شکل اوضاع جهان در حال تبدیل به یک

 بعد اوضاعِ شبیه اًکنیم، تقریب پیدا این براى مثالً در حدود یکى دو قرن نظیرى نزدیک هاىگذشته

 ادىسیاسى و اقتص ىالملل اول، البته در جهت عکس آن است؛ آن روز هم هندسهز جنگ بینا

ع کردند؛ ها استعمار را شروىباروپا که کرد. یا قبل از آن، در دورانى اساسى و بنیادى تغییر دنیا

 که امروز دنیا عوض شد. تحوالتى عمومى جدیدى در دنیا به وجود آمد، شکل وضعیت یک

ن دو دنیا؛ البته در جهت عکس آ عمومى شود، از این جنس است؛ جنس تغییرشکلیمشاهده م

بخشى از  نبی بین شرق و غرب، یا عمومى هاىىیکه زدم؛ در جهت تبادل قدرت و توانا مثالى

بهمن  10) یم.رومی پیش داریم اىکه به سوى تحوالت تازه دنیا با بخش دیگر. پیداست هاىملت

1391) 

 ی(العالای )مدظلهامام خامنه نظم جهانی از منظر رهبر معظم انقالب ماهیت تغییر



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

3٨2 

 

توان از فرمایشات رهبر معظم انقالب در خصوص نظم جهانی و تغییرات آن، آنچه می

له گردد تا زمینه برای بحث اصلی مقابرداشت کرد به طور فهرست وار در این قسمت نقل می

 فراهم گردد. 

 است تغییر حال رد طلبی سلطه ضد به محوری سلطه ماهیت نظم از -1

گر های سلطههای اخیر، قدرتی مقابل نظام سلطه قرار دارد که در قرننظم آرمانی، در نقطه

ست د از خود را قطعاً آل(مخالف دولت ایده) غربی و امروز دولت زورگو و متجاوز اتوپیایی

نند. های خود تجدیدنظر کد در سیاستخواهد داد و سایر کشورهای زورگو نیز مجبور خواهند ش

منظور از  ( «1391 :هریورش 9اند و هستند. )هقراول آن بودآمریکا مدعی و مبلّغ و پیش

المللی غیرمستقل و نهادهای اقتصادی المللی کشورهای زورگو، نهادهای بینهای بیندیکتاتوری

ی ، سقوط خواهد کرد و چهرهقدرتی نوین جایگاه ابرتحده در هندسهمالمللی است. ایاالت بین

د در ند شاتوپیایی خود را قطعاً از دست خواهد داد و سایر کشورهای زورگو نیز مجبور خواه

 (1391بهمن  10). های خود تجدیدنظر کنندسیاست

 است تغییر حال در محوری اسالم و یمحور مذهب به محوری لیبرالماهیت نظم از  -2

ى یهدو پا که نحو مستقر در دنیا حاکم بودحدود هفتاد سال به بیان شدکه  ،آن نظم قبلى»

امروز  کهى عملى، یعنى نظامى و سیاسى. ى فکرى و ارزشى، و یک پایهاساسى داشت: یک پایه

 دگى،بیهو احساس: اول پایه به مربوط هایچالش، است تزلزل شده و هردو پایه دچار چالش

 به میل. است غرب جوانها( در بین در )بخصوص مردم آحاد بین در روحى ناامنى احساس

 خشونت و زور از ىاستفاده به بردن پناه غربى، شعارهاى با عملى هاىتعارض بُروز است، مذهب

  سرکوب و

ز دین ستیزی و اخالق گریزی و سکوالریسم به معنویت گرایی در حال ماهیت نظم ا -3

 تغییر است

درت جه به خداى متعال و استمداد از قت است از توى بزرگ و واضح این دوران عبارنشانه

به  یعنی روند ه است،یک پیچ تاریخی جلو بشریت گذاشته شد»ى به وحی. الیزال الهى و تکیه

ش ی پیدر گذشته به سمت مادیگرای "سمت مادیگرایی بود و یک پیچ به سمت معنویت داده شد

کمیت نها حااسالمی و شهدا این بود که نه ترفت ولی یکی از برکات حضرت امام)ره(،انقالب می

 (1391بهمن  10«. )دین را در جامعه برپا کردند بلکه جهان را به سمت خدا پیش بردند.
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 ال تغییر استند قطبی در حچ به قطبی تکماهیت نظم از  -4

وجهى است که در آن،  ظام چندننویدبخش یک  انداز تحوالت جهانى،خوشبختانه چشم

با  وهاى متنوع ها و تمدنرهنگفاى از کشورها و ى قدرت، جاى خود را به مجموعهقطبهاى سنت

هه دهند. اتفاقات شگرفى که در سه دهاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى و سیاسى مىخاستگاه

دهد که برآمدن قدرتهاى جدید با بروز ضعف در ایم، آشکارا نشان مىاخیر شاهد آن بوده

یخىِ تار بوده است. شرایط گیتى حساس و جهان در حال گذار از یک پیچ قدرتهاى قدیمى همراه

 (9/6/1391رود که نظمى نوین در حال تولدیافتن باشد. )بسیار مهم است. انتظار مى

 یتغییر تبادالت قدرت فعل-5

هاى دنیا هاى عمومى بین شرق و غرب یا بین بخشى از ملتدر جهت تبادل قدرت و توانایى»

 (1391مرداد  22«)رویم.اى پیش میگر، پیداست که به سوى تحوالت تازهبا بخش دی

 طق ارتباط و سلطهتغییر در من -6

مروز اهان وجود یک نظم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی مبتنی بر نظام سلطه در ج»

ی مخاب که در تالش برای از بین بردن قدرت انتخاب انسانها و یا جهت دادن این قدرت انت

 «باشد

 نتغییر مدیریت غربی جها -7

دیریت مو  نمودنظم جهانى استقرار پیدا که گذرد می حدود هفتاد سال از جنگ دوم جهانى

 .دى بودنکه هردو غرب سوسیالیستى و لیبرالیستى هایخاصى درآمد. نظامکنونی وعالم به شکل 

ا فت. آسیقرار گراین دو قدرت در اختیار تاکنون و مدیریت جهان  ندحاکم بر مدیریت جهان شد

ن ر طول ایدى اینها و آفریقا و آمریکاى التین و مناطق گوناگون دنیا تحت نفوذ و هیمنه و اراده

 شهریور 13بیند که این نظم در حال تغییر است. )هفتاد سال حرکت کردند. انسان بروشنى می

1393) 

ی نوین جهانی، توجه به رهای هندسهبر اساس بیانات رهبری یکی از فاکتو توجه به خدا: -8

ى بزرگ و واضح این دوران عبارت است از توجه به خداى متعال و خداوند متعال است.نشانه

جوانان و »، 1391: بیانات مقام معظم رهبری) ى به وحیاستمداد از قدرت الیزال الهى و تکیه

برخی از کشورها غرق در لذایذ قابل دسترسی در:بشر امروز، که به علت سیاست  بیدارى اسالمی(

هایی برای آورد چنین سیاستنماید. رهمادی شده است، در درون خود نوعی خأل را احساس می
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های اخالقی و معنوی درونی است یا غرق ماندن در امور بدون ارزش گراییبشر امروز یا پوچ

 مادی و ظاهری.

 ن تنها راهرهبری بر توجه به خدا به عنواران و هاست که جمهوری اسالمی ایاما در مقابل، دهه

ها در پی بازگشت به ، بسیاری از ملتجهانی قدرت ی نویناند. در هندسهدرمان تأکید نموده

های غربی، موج های دولتخداوند، دین و مذهب هستند. اعتراضات درونی و بیرونی به سیاست

ا و هدیدهتخود بدون ترس و واهمه از بیداری اسالمی و استقالل و تأکید ملت ایران بر حقوق 

 گاه واقعیی نزدیک است که خداوند و امور دینی به جایغیره، بیانگر تغییر وضع موجود در آینده

 خود بازخواهد گشت.

موج بیداری اسالمی اکنون کشورهای عربی را درنوردیده  بازگشت به دین و مذهب: -9

گرچه کشورهای غربی سعی دارند با فشار و نفوذ، یابد. ای آن افزایش میاست و هر روز گستره

ناپذیر است که خواست و این موج را از مسیر اصلی خود منحرف نمایند، اما این واقعیتی اجتناب

توان منحرف کرد. به همین علت، مقام معظم رهبری، با حساسیت ها را به راحتی نمیی ملتاراده

به این امر واقف بودند که کشورهای غربی اگر بتوانند ای از پیچ تاریخی سخن گفتند، زیرا ویژه

ی خواهند جهت دهند، ارادهمردان کشورهای دستخوش تحول را آن گونه که میی دولتاراده

ها آن گونه که امروز هست باقی خواهد ماند و در آینده غالب خواهد شد. ایشان به صراحت ملت

ت گذاشته شد یعنی روند به سمت مادیگرایی بود و یک پیچ تاریخی جلو بشری»اعالم نمودند که: 

در گذشته به سمت مادیگرایی پیش می رفت ولی یکی از  "یک پیچ به سمت معنویت داده شد

برکات حضرت امام)ره(،انقالب اسالمی و شهدا این بود که نه تنها حاکمیت دین را در جامعه برپا 

 1«.کردند بلکه جهان را به سمت خدا پیش بردند.

نگار و محقق آمریکایی طی ده برنامه متوالی روزنامه«بیل مایرز»گرایی: معنویت تأثیرات -10

پخش شد با ارائه نتایج تحقیقات خود در این زمینه اظهار داشت:  PBS که از شبکه تلویزیونی

اند و به سرعت به سوی معنویت گرایی و ماتریالیسم خسته شدهمردم در سراسر جهان از مادی»

مقام معظم رهبری همواره تأکید بر «. گردند و این بازگشت چندی است که آغاز شده استمی باز

 2 «.این قرن، قرن معنویت است» معنویت بشری دارند و در این زمینه به جد معتقدند که 

های معنوی و الهی روندی است که پس از انقالب اسالمی ایران آغاز شد. در حاکمیت ارزش

                                                                                                                                             
1. . http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18871 
2. http://www.yascms.ir/index.php?module=News&do=View&id=2172   
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های زیادی برای بازگشت امور معنوی به زندگی جمهوری اسالمی ایران گام های گذشته،سال

ی سیاست خارجی ایران را نیز بشر برداشته است. توجه به این امور، بخش مهمی از شاکله

مردان این کشورها ی شهروندان کشورهای غربی برای دولتکنندهدهد. وضعیت نگرانتشکیل می

 اند.هایی را برای بازگشت برخی امور معنوی در پیش گرفتهرنامهها بنیز مشخص شده است و آن

رکوب جهانی با سقدرت ی نوین هندسه المللی(:ها )داخلی و بینسرکوب دیکتاتوری -11

المللی، همراه خواهد شد. دیکتاتورهایی که اکنون زمام ی داخلی و بینها، در دو عرصهدیکتاتوری

ی نوین، سهدارند، در پیچ تاریخی سقوط خواهند کرد و در هند امور را در کشورهایشان در دست

المللی نیز ی بینهای داخلی، در عرصهجایگاهی نخواهند داشت. عالوه بر سقوط دیکتاتوری

نظم آرمانی، »له، المللی و نهادهایشان خواهیم بود. از منظر معظمهای بینشاهد سقوط دیکتاتوری

گر غربی )و امروز های سلطههای اخیر، قدرترار دارد که در قرنی مقابل نظام سلطه قدر نقطه

بیانات مقام ) «اند و هستند.قراول آن بودهدولت زورگو و متجاوز آمریکا( مدعی و مبلّغ و پیش

 جوانان و بیدارى اسالمی(»، 1391: معظم رهبری

لی غیرمستقل و الملای زورگو، نهادهای بینالمللی کشورههای بیناز دیکتاتوری منظور

، سقوط ی نوین جایگاه ابرقدرتالمللی است. ایاالت متحده در هندسهنهادهای اقتصادی بین

نیز  ی اتوپیایی خود را قطعاً از دست خواهد داد و سایر کشورهای زورگوخواهد کرد و چهره

، 1391: ات مقام معظم رهبریبیان) های خود تجدیدنظر کنند.مجبور خواهند شد در سیاست

 (اجالس جنبش عدم تعهد»

المللی در برابر های زورگو داخلی و بینبنابراین در نظم آرمانی مورد نظر رهبری، دیکتاتوری

المللی های جهان با چالش مواجه خواهند شد و باید اصالح گردند. بسیاری از مسائل بینملت

ی ، تیبریو گراتسیانی، رئیس مؤسسهاند. بر این اساسطی سالیان زیاد، همچنان الینحل باقی مانده

سخنان رهبرایران اثبات ناکارآمدی سازمان »است:  عالی مطالعات ژئوپلیتیک ایتالیا، اظهار داشته

 1 «ی فلسطین است.ملل درپرونده

ی ، هندسهالعالی()مدظله ایخامنه امامبرآورد  طبق هاى عمومى:تبادل قدرت و توانایى -12

ها میان کشورها خواهد بود. در نظر رهبری، ی قدرت و تواناییی مبادلهجدید جهانی، عرصه

تعهد باید نقش بیشتری را در معادالت جهانی پذیرا باشند و در کشورهای در حال توسعه و عدم

                                                                                                                                             
1. Annan, Kofi A., (2010), “Strengthening the United Nations”, Available 
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هاى در جهت تبادل قدرت و توانایى»های بزرگ سر خم ننمایند: های قدرتبرابر زورگویی

هاى دنیا با بخش دیگر، پیداست که به سوى ن بخشى از ملتعمومى بین شرق و غرب یا بی

 1«رویم.اى داریم پیش میتحوالت تازه

های های خود در عرصهکشورهای اثرگذاری مانند ایران نیز نقش مهمی در انتقال توانایی

ی نوین آرمانی، رقابت وجود خواهد مختلف سیاسی و تکنولوژیک خواهند داشت. در هندسه

الملل و قرار طلبی نفی خواهد شد. به دلیل حساسیت کنونی نظام بینی قدرتمبارزه داشت، اما

موده خواهی خود را حفظ نگرفتن در پیچ تاریخی، کشوری مثل ایران که روح استقالل و عدالت

 ای خواهد داشت.، نقش ویژهالعالی()مدظله ایخامنه اماماست، با رهبری متفاوت 

 المللیبین یآینده نظم در ایران و اسالم دنیای نقش -13

وژیک و های اقتصادی، سیاسی، تکنولاز نظر مقام معظم رهبری، دنیای اسالم به دلیل پیشرفت

تر ( نیز پیشرهی هندسه جهانی خواهد داشت. امام خمینی )ای در آیندهحتی جمعیتی، نقش ویژه

ما تا به »فرمایند: ( می282، 12ج  ،ی نورصحیفه)نمودند. ایشان در بر بازگشت به اسالم تأکید می

توانیم یماهلل برنگردیم، مشکالتمان سر جای خودش هست، نه اسالم برنگردیم، تا به اسالم رسول

در ها باید برگردند به صی فلسطین را حلش کنیم و نه افغانستان را و نه سایر جاها را. ملتقضیه

ها باید اگر برنگشتند، ملت برگشتند که اشکالی نیست و هاها هم با ملتاسالم. اگر حکومت

 «ها جدا کنند.حساب خودشان را از حکومت

بینی حضرت امام کامالً تحقق یافته است و مقام معظم رهبری شود، پیشچنان که مشاهده می

ن مچنینیز بر اساس آن، اکنون بیشترین نقش را در بازگشت مسلمانان به اسالم واقعی و ه

 نمایند.شان ایفا میوحدت

اند و مسلمانان در کشورهای ی زمین پراکنده شدهجای نقاط کرهمسلمانان جهان اکنون در جای

، مصر و شوند. کشورهای مسلمانی مانند ترکیهاروپایی و آمریکا، جزء اقلیت اثرگذار محسوب می

به دلیل  جایگاه ایران،ی تحوالت جهانی خواهند داشت. ایران بدون تردید نقش بیشتری در آینده

ماهیت نظام خود و نقش مقام معظم رهبری در وحدت مسلمانان، استکبارستیزی و 

 تر خواهد بود.خواهی، برجستهعدالت

                                                                                                                                             
1. at:http://www.un.org/largerfreedom/chap5.htm 
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 ظم جدیدی گذار از نظم کنونی به ندوره -14

روز هایی تشکیل شده است که روزبهالمللی، همان گونه که اشاره شد، از مؤلفهنظم مستقر بین

رقیبی پس از فروپاشی نظام دوقطبی تر شدن است. لیبرالیسم دیگر آن ماهیت بیرنگحال کمدر 

یچ پدر این  ی گذاررا ندارد. پایان تاریخ تحقق نیافته است و تاریخ از نو نوشته خواهد شد. دوره

 تاریخی بسیار حساس است. در این پیچ، انواع تحوالت در حال وقوع است که نویدبخش

هایی مواجه ها و چالشی گذاری همواره با سختیی نوین جهانی است. هر دورههندسهبرقراری 

های آن را تا حد ممکن تقلیل داد و به روند گذار توان چالشاست که با مدیریت صحیح می

 سرعت بخشید.

ای های برخی کشورها گردید و بسیاری برتحوالت جهان عرب که منتهی به سقوط دیکتاتوری

ی گذار است. این دوره در های این دورهجان خود را از دست دادند، بخشی از هزینهتحقق آن 

های دیگری در زینهابتدای راه قرار دارد و برای اتمام آن، باید منتظر تحوالت بعدی بود و قطعاً ه

های ها به مؤلفهی گذار حائز اهمیت است، توجه بیشتر ملتپیش خواهد بود. آنچه در این دوره

ی نوین جهانی اکنون تکمیل شده است. ی نوین است. بخشی از پازل هندسهرشده در هندسهذک

ای خواهند داشت. این دسته ی گذار، کشورهای مستقل و منتقد وضع موجود، نقش ویژهدر دوره

ی کنونی جهان را بیشتر به توانند با همسویی نظرات و تصمیمات، وضع غیرعادالنهاز کشورها می

  شند.چالش بک

 رهبر معظم انقالب در این رابطه دو راه کار مهم ارائه داده اند:

 :موجود های واقعیت درستفهم دقیق  -1

ود، کنیم، واژگونه تحلیل نشهایی که امروز مشاهده میمطلب اول این است که این واقعیت

 که هست فهمیده بشودچنانغلط تحلیل نشود، غلط فهمیده نشود، هم

 برای ایفای نقش: آماده سازی -2

آوردن دیدکار دومی که مهم است، این است که خودمان را آماده کنیم براى ایفاى نقش در پ

هم ممکن نخواهد شد مگر با آفرینى کند و اینکه نقشنظم جدید؛ کشور را آماده کنیم براى این

ى ى از همهکردن کشور؛ کشور را باید قوى کنیم. تقویت کشور متوقّف است بر استفادهقوى

 هایى که ما در داخل کشور و در بیرون کشور داریم.ظرفیّتها و توانایى

 سه موضوع هم در تقویت کشور بسیار نقش دارد:
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 ى علم و فّناورى است،الف( یکى مسأله

 ى اقتصاد است،ب( یکى مسأله

 ى فرهنگ است.ج( یکى مسأله

هاى ما، مسؤولین اند. دولتها عناصر کلیدىاین ،گذارى کنیمدر این سه بخش ما باید سرمایه

م هى جمعیّت ألهمس ما، مؤّثرین و متنفّذین ما، در هر سه قسمت بایستى فعّال بشوند و کار بکنند.

سیار بى وحدت و همدلى در کشور در شرایط حساس جهان اسالم البتّه بسیار مهم است... مسأله

 مهم و حیاتى است.

 تجزیه و تحلیل -4

  :1ثار جهانی انقالب اسالمیآ

م در و ه از طرف دیگر، انقالب اسالمی روز به روز آثار جهانی بیشتری هم در جهان اسالم

-ر عرصهددر زمینه نشان دادن آثار جهانی انقالب در حال حاضر کل جهان بر جای می گذارد. 

ت؟ با تألیف شده اسعنوان کتاب در این باب تعدادی کمی . شده استهای گوناگون کم کاری 

ن نفوذ جها این حال اسناد زیادی هست که تایید می کند انقالب اسالمی در عمق مناطق گوناگون

ار اظه کرده است. شما ببینید، امروز غربی ها از حضور جمهوری اسالمی در آمریکای التین

کن برای لانند گردکنند و با تحلیل های سطحی آن را به عوامل اقتصادی یا نظامی برمینگرانی می

دگار مان ما روشن است که حضور ایران در این منطقه بسیار مهم، یک حضور فرهنگی است و لذا

  (همایش بین المللی: 1392، رضا ،غالمی) .و اثرگذار است

 ندسهتاثیر آن بر هو  اثرات جهانی انقالب اسالمیو دستاوردهای کالن انقالب اسالمی

 قدرت جهانی

ینجا به ا. در داردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره انقالب اسالمی دستاوردهایی در حوزه

 .پردازیمچهار سطح متفاوت از این دستاوردها به شرح زیر می

 ـ تاریخی4 ـ جهانی3 ایـ منطقه2 ـ سطح ملی1

 دستاوردهای ملی

                                                                                                                                             
1.http://eheyat.com 
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ست و اکه بسیار مهم  دوجود داردر سطح ملی دو دستاورد بزرگ را برای انقالب اسالمی 

 .مرتبط با خود انقالب است، یعنی اگر انقالب نبود این دو دستاورد را نداشتیم

وضوع برای سیصدسال این مـ تشکیل یک نظام دینی کارآمد بنام نظام جمهوری اسالمی؛ 1

را  دهی حکومتجا افتاده بود که دین به تاریخ پیوسته و دین قدرت انجام عمل سیاسی و شکل

ته است. گذش ارد. بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی و امپراطوری روم مقدس، حتما دوره دینند

ره( مام)دوره جدید، دوره سکوالریزم و جدایی دین از سیاست است. انقالب اسالمی و حضرت ا

ود باطل ده باین نظریه جا افتاده را که سیصدسال مبنای اسالمی تشکیل حکومت را به چالش کشان

 م درم کرد و فرمود که ما موظف هستیم که حکومت دینی تشکیل دهیم و حکومت دینی هاعال

 زمان غیبت می تواند به وجود بیاید و موفق هم باشد. 

ه است و تا ب« نه شرقی، نه غربی» ایران، شکل سیاست خارجی سیاست خارجیخصوص در 

د و آیند و می رونها میتامروز هم این سیاست مستقل اعمال و اداره شده است. البته دول

بی از چارچوب نه شرقی و نه غر رگزنمی توانندههای متفاوتی را در پیش می گیرند ولی روش

ا آنچه . لذخارج شوند؛ زیرا سیاست خارجی ما را هم مقام معظم رهبری اداره و کنترل می کنند

و جاری  مستقل ملی حاکمکه به عنوان یک سیاست ندشعار می داد انقالبروزهای اول مردم که 

اسالمی  دستاورد دیگری که در سطح ملی داشتیم، بازتعریف منابع قدرت در انقالب .می باشد

رت ک قدبود. در گذشته منبع قدرت، منبع قدرت نظامی و اقتصادی بود ولی انقالب اسالمی ی

الیت وصل است، جدیدی را به جهان ارائه داد که این قدرت جدید، قدرت تکیه بر عنایات الهی ا

ضرت ح. شداثر گذارخداوند متعال در مسئله سیاست و اداره کشور  فقیه است. در حقیقت مجدداً

 که اگر آمریکایی ها بمب دارند ما هم خدا را داریم.  ایدفرمامام)ره( می

آن  مقابلگیری جامعه والیی در شکل جامعه مدنی؛ مقابلگیری جامعه والیی در شکل -2

اسالمی انقالب درشود. جامعه والیی که در غرب به عنوان جامعه مدنی مطرح می چیزی است که

امت والیت  -ب رهبری والیی -باشد: الفمیشکل گرفت متشکل از سه عنصر ایران در کشور 

از انقالب، ها مشهود است اینکه پس ای که در بررسی سایر انقالب. نکتهمکتب والیی -ج مدار

گیرد، ولی در انقالب اسالمی، که دولت و نظام سیاسی جای آن را میشود انقالب متوقف می

خواست این کار را بکند و در واقع مردم را از صحنه سیاسی خارج نماید، حضرت بازرگان می

امام)ره( اجازه ندادند و فرمودند مردم باید در صحنه باشند، روحانیت باید در صحنه باشد. لذا به 
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جمهوری اسالمی، یک نظام اجتماعی هم به وجود آمد که آن جامعه گیری نظام موازات شکل

 باشد.میوالیی 

امعه ر این ج، تا زمانی داست که به خواص و نخبگان جامعه والییراجعدیگر نکته بسیار مهم 

نکه از ض ایمقبولیت و مشروعیت دارند که خودشان را در درون جامعه والیی تعریف کنند. به مح

ند. دشان ببرا خواین جامعه والیی زاویه گرفتند ، سقوط آنها قطعی است. بدون اینکه عده ایی را ب

گویند ما ببگویند، خواستند  ساله، چه بزرگانی آمدند و خواستند انا الرجل 36در این دوره 

ابل این ر مقدهستیم، ما انقالب کردیم، ما هستیم که این کارها را کردیم، ولی به محض این که 

ردم را مدرصد آراء  85ایران با جامعه والیی قرار گرفتند سقوط کردند. اولین رئیس جمهور 

ل این قابم، وقتی در  و... داشت ولی مجبور شد با چادر از کشور فرار کند. حتی مرجع تقلیدش

ب یی را خووال جامعه و نظام والیی ایستاد با چه وضعیت اسفناکی فوت کرد. بنابراین باید جامعه

هیئت های  در نماز جمعه ها، و این جامعه والیی را می توان ندو تجزیه و تحلیل کن ندبشناس

  (1393 محمدی،) .نیمو حضورش را حس ک یمپیدا کن ...ها و مذهبی، عاشوراها، اربعین

 ای دستاوردهای منطقه

نقالب دی ادو دستاورد بزرگی که گفته شد، اساس استقرار نظام و کارآمدی نظام است. کارآم

ی در سطح باشد اما این تاثیر تنها محدود به سطح ملی نبود. بلکه انقالب اسالمدر این سطح می

 :ای هم اثرات عظیمی داشتمنطقه

یک  یانه کهکردند این منطقه را بنام خاورم؛ غربی ها سعی میعریف کردمنطقه را بازت -1

کار به هاضیم بع. متاسفانه هنوز هنمایندکلمه استعماری است یعنی اروپا مرکز است به ما القاء ب

ه نتهی واژرند. مبمقام معظم رهبری بکار نبردند و غرب آسیا بکار میاین کلمه را می برند. البته 

مطرح  دداً گذشته وجود داشت بنام جهان اسالم، انقالب اسالمی، جهان اسالم را مج ایی که در

ده است. ا کرکرد. جهان اسالمی که از موریتانی در غرب تا مالزی و اندونزی در شرق توسعه پید

 از لحاظ ت همیک و نیم میلیارد جمعیت دارد. در درون جهان اسالم، مرکزیت با ایران اسالمی اس

ظیمی را ات عمطرح کرد و اثر ی و هم فرهنگی، بعد در جهان اسالم، جهان تشییع مجدداً جغرافیای

ه است ذاشتاین جهان تشییع بر جای گذاشت. البته تاثیری که انقالب اسالمی بر جهان تشییع گ

نقالب از ا شیعیان قبل باشد و عبارتند از خروج شیعه از حاشیه و ورود به متنویژه و خاص می

 .ه دو دلیل در حاشیه بودنداسالمی ب
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 ،ـ تکیه بر تقیه2، ـ مسئله اقلیت بودن آنها در جهان اسالم1

ا بهای سیاسی بیرون کرده بودند ولی انقالب اسالمی به خصوص آنها را از درون فعالیت

و  دندشوارد صحنه  فتوای حضرت امام)ره( که تقیه حرام است و اظهار واجب، شیعیان مجدداً

دار نیا را واای که دنیای غرب، اندیشمندان دکلیدی و اصلی را بازی بکنند، به گونه توانستند نقش

ر دیک سمیناری  1365کردند به این فکر بکنند که این چه مذهب و تفکری است. در سال 

د بزرگ از سراسر نفر از اساتی 120ها دانشگاه موشه دایان رژیم صهیونیستی برگزار شد و یهودی

لت این شناس و ایران شناس بودند، جمع کردند تا ببینند عاسالم ق شناس، جهان را که شر

 :ودته بپیروزی و تداوم اینها چه چیز بوده است. حاصل مطالعات آنها در آن همایش، سه نک

 ـ آنها شیعه هستند و غیرشیعه نمی تواند انقالب کند؛1

 ـ اینها الگو دارند. الگوی آنها عاشورا است؛2

ند که ن هستشوند و مطمئفلسفه انتظار اعتقاد دارند، یعنی هیچ وقت ناامید نمیـ آنها به 3

 .پیروزی را در یک روزی در آغوش خواهند گرفت

خارج  در ثالًرفتند مها می؛ قبل از انقالب، تنها اگر ایرانیگرایش به تشیع بیشتر شد -2

یشترین ابیت بتبلیغات عظیم دستگاه وهشد. ولی با توجه به ازدواج می کردند. زن آنها شیعه می

دم به ز مرگرایش به سمت اهل سنت و بخصوص وهابیت بود، ولی بعد از انقالب میلیون میلیون ا

ا انجام رظیمی عخواهیم که توانسته چنین انقالب شیعه گرایش پیدا کردند و گفتند ما دینی را می

 ییع واردد به مکتب تشم زاکی زاکی می توانایی بنادهد. در نیجریه چند میلیون نفر را یک طلبه

ییع ب تشکند. در آمریکای التین کسانی که الئیک بودند، امروز با کمک دوستان به سمت مکت

یلیون نفر در سراسر دنیا به م 50روزه بیش از  33گوید بعد از جنگآمده اند. آقای رحیمیان می

را از  ر شیعهاقتداباعث تر به شیعه، امروز این گرایش بیش براین اساس،مکتب تشییع ملحق شدند. 

 شده است.لحاظ جمعیتی 

یی است هاانگفتم …؛ گفتمان شهادت، عدالت و مردم ساالری و گفتمان شیعه جهانی شد -3

ه کند، از واژیمکه به طور مطلق به شیعه تعلق دارد، اما امروز حتی آقای اوباما از عدالت صحبت 

 .بردکار میکند و آنرا بجهاد صحبت می

؛ قبل از انقالب شیعیان کاری و برخورداری از روحیه انقالبیخروج از حالت محافظه -4

به جاسوسان اسرائیل معروف بودند. امام موسی صدر به آنجا رفت و اولین حرکتی که به  لبنان
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 ایی از شیعه مظلوم و محروم در آنجا زندگیوجود آورد حرکت المحرومین بود، یعنی یک عده

های کردند ولی بعد از پیروزی انقالب اسالمی، آن شیعیان محروم و مستضعف به گلولهمی

آتشینی تبدیل شدند که پنج قدرت جهانی که لبنان را اشغال کرده بودند وادار به فرار کردند. 

 به و بود شده اشغال بیروت خود تا اسرائیل وسیله به لبنان 1356و  1378هایدانید در سالمی

ایتالیایی در آنجا حضور پیدا کرده  و فرانسوی انگلیسی، آمریکایی، نیروهای صلح پاسداران عنوان

های حزب اهلل با کامیون های موادمنفجره آن چنان بالیی بر بچه 1382و پایگاه زدند. اما در سال

د بگیرند. این سر اینها آوردند که همه آنها وادار به فرار شدند و بدون اینکه هیچ امتیازی بتوانن

محمدی منوچهر، ) .اثراتی است که انقالب اسالمی بر مکتب تشییع و جهان تشییع داشته است

 (1393: سخنرانی

 

 جهانیی دستاوردها

 ات فوق. اثربوجود آوردجهانی قدرت در سطح جهانی اثرات انقالب اسالمی یک بنام هندسه 

نیا دطبی بر به پیروزی رسید که نظام دو قاسالمی در موقعی انقالب  بوجود آمد،العاده عظیمی 

س آنها ر راحاکم بود، یعنی دنیا را به دو قطب شرق و غرب تقسیم کرده بودند. دو ابر قدرت د

ه یت هم بمنشا همه حوادث و اتفاقات جهانی یا غرب بود یا منشا شرقی داشت. در نها .بودند

های این ن صنعت نفت هم ما حمایتشروطه و ملی شدمرسیدند. حتی در مورد نهضت توافق می

کردند و دیگ پلوی انگلیس هم ها از مستبدین حمایت میدو را داشتیم، یعنی در مشروطه، روس

ی، خواهان بود. در ملی شدن صنعت نفت هم این طور بود؛آمریکا از جبهه ملپذیرای مشروطه

ای که این قانونمندی را ادثهکردند. اولین ححمایت می ها از حزب تودهانگلیس از دربار و روس

نی خمی نهضت بود که اماماین در  ،)ره(خمینی  بهم زد چیزی نبود جزء نهضت حضرت امام

نگلیس بدتر افرمودند آمریکا از شوروی بدتر و شوروی از  41ـ  42های )ره(. در همان سال

  .است و انگلیس از هر دو بدتر و همه از هم پلیدتر هستند

داری ن قدر که با مارکسیسم روس مخالف بود همان قدر هم با سرمایههماانقالب اسالمی 

غربی مخالف بود. جالب است که این دو ابرقدرت رقابت و اختالفشان را کنار گذاشتند و علیه 

پدیده نوظهور جدید بسیج شدند و این ادامه داشت. اما به هر حال انقالب بدون حمایت آنها و 

ع آنها اجتماکر مبارزه با استکبار به پیروزی رسید و توانست در مقابل بلکه علیه آنها و با ذ
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ایستادگی کند و به پیروزی برسد و تا به امروز هم به عنوان قدرت برتر بتواند در مقابل 

انقالب اسالمی  شود کههای این استکبار جهانی بایستد و حرکت کند. لذا مالحظه میتوطئه

ای که غرب داشت و مستکبرین برنامه .جهانی را تغییر دادرت قدقانونمندی جهانی و هندسه 

داشتند، ایجاد دهکده جهانی بود. دهکده جهانی که کدخدای آن آمریکا باشد و بر بقیه کشورها و 

کل جهان سیطره داشته باشند و حتی استقالل کشورها را از آنها بگیرند. ولی انقالب اسالمی آمد 

روز حضرت امام فرمود که جنگ میان آنها جنگ زرگری بر سر  آن .این مسئله را بهم ریخت

منافع است. جنگ واقعی میان مستضعفان و مستکبرین است و در نتیجه پدیده و تئوری جدیدی 

ارائه شد که حضرت امام حتی در یک فرمایشاتی فرمودند ما باید به فکر تشکیل حزب 

گران حتی ملت آمریکا فرمودند که باید های تحت سلطه سلطهمستضعفین جهانی باشیم. به ملت

برخورد، برخورد با سلطه د، ها کرقیام کنند. آقای هانتینگتون از این مطلب تفسیر به برخورد تمدن

است؛ برخوردی که انقالب اسالمی علیه سلطه جهانی شروع کرده امروز به همه جهان توسعه 

 (1393 محمدی،)پیدا کرده است. 

 تاریخی دستاوردهای 

توان با یمحال بارها فرمودند ما در یک پیچ تاریخی هستیم. العالی( ای)مدظلهامام خامنه

را  ریخینمایش فراز و فرود تاریخ تمدن بشری و اسالمی در یک حرکت سینوسی جایگاه پیچ تا

ن مشخص کرد. دنیا در تاریخ تمدن بشری معروف است به دوران قدیم، قرون وسطی و قرو

دار ین نمواس تردیدی ندارد. رقابت بین شرق و غرب و ابرقدرت ها همواره در کمعاصر که هیچ

ببینید در قرون قدیم، علم و دانش در یونان باستان و غرب بود. در شرق شود. میمالحظه می

 و، ارسطو طونخبری نبود ما حتی یک فرد دانا و اندیشمند نداریم که در آن زمان بتواند با افال

. ایران توریامپرا و روم امپراتوری بودند؛ حاکم دنیا بر امپراتوری دو. کند یبرابر …سقراط و

 پیامبر نهضت جز نبود چیزی برساند اتمام به را دوره این توانست و داد رخ که ایحادثه

تاریخی  وانست یک تحول عظیمت پیامبر عنوان به پیامبراکرم ظهور و اسالم ظهور ،(ص)اسالم

ب رخت ز غراایجاد کند. دو امپراطوری نابود شدند در اثر همین ظهور اسالم و علم و دانش هم 

 وران قرونای را شکل داد بنام قرون وسطی و در نتیجه از دبر بست و به جهان اسالم آمد و دوره

جهان  دی علم و دانش درمیال 1604میالدی تا  610وسطی که هزار سال طول کشید. یعنی از 

 اسالم بود. جهان اسالم بیشترین خدمت را به عالم علم و دانش کرد. 
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ت از سوی دیگر، یک جنگ تمام عیار بین شرق و غرب ادامه داشت. دویست سال جنگ سخ

فساد را  راب،توانستند با جنگ نرم و خدعه از طریق زن و ش و هشتصد سال جنگ نرم. اما نهایتاً

جب مو ایتاًه نهدر میان مسلمانان و فرماندهان آنها توسعه بدهند و ما را به آن سمتی بکشانند ک

 .سقوط جهان اسالم شد

 یخ است،پیچ دوم تاراروپا پیچ اول تاریخ بود و این رنسانس )ص( بعثت پیامبراکرم  شروع

ر اروپا . سی سال جنگ ده شدسکوالریسم را ترویج داد شد،رافات کلیسایی قیام یعنی علیه خ

برند بها را از بین ریتوانستند با عهدنامه وستفالی دین را کنار بزنند. امپراطو نهایتدر و انجام شد 

قرون  نهایت سکوالریسم و مدرنیزم را حاکم کردند و دوره جدیدی به وجود آمد بنامدر و 

شتند و گذا معاصر، که در این قرون معاصر غرب با تکیه بر علم تجربی، علم غیرتجربی را کنار

ر دهای عظیمی بکنند و جهان اسالم هم به خواب فرو رفت و مستعمره شد. توانستند پیشرفت

راطوری بینیم در پایان دو امپراطوری، یکی امپراطوری شوروی و دیگر امپمی این دو دوره باز

 .آمریکا حاکم بود

وم است، سکنند، این پیچ به عنوان پیچ تاریخی ذکر میالعالی( ای)مدظلهامام خامنهای که حادثه

 قرون شمسی که توانست این دوره1357میالدی یا 1979یعنی پیروزی انقالب اسالمی در سال 

 دید مشهوربه نام قرون ج ای را تعریف کند که اصطالحاًمعاصر را به اتمام برساند و قرون تازه

ست و افرمایند که دوره جدید، دوره اسالم و قرآن و تعالی اسالمی می مقام معظم رهبریاست. 

 وبینیم در این دوره جدید نیز امپراطوری شوروی از هم فرو پاشید جالب این است که می

خود  ویکا پراطور دیگر)آمریکا( در حال فروپاشی و اضمحالل است. شش سازمان اطالعاتی آمرام

ایاالت متحده آمریکا وجود نخواهد داشت  چیزی بنام 2030ها صراحتا بیان کردند در سال غربی

؛ واهد بودیه خو آمریکا از درون فرو خواهد پاشید و فروپاشی آمریکا هزاران مرتبه بدتر از روس

رد، یک و دایرا روسیه الاقل یک تاریخ تمدن قدیمی دارد، یک زبان روسی دارد، یک نژاد اسالز

مدند و آای مهاجر و دزد مذهب ارتدوکس دارد، ولی در قدمت آمریکا هیچ کدام اینها نیست. عده

ادند که یل دمردم بومی منطقه را نابود کردند و کشوری را براساس دو عنصر؛ رفاه و امنیت تشک

وره جدید شویم که این داالن هر دو آنها گرفته شده است. بنابراین ما وارد یک دوره جدیدی می

 قطعا دوره اسالم و تعالی است. 

 واکاوی نظم جدید درهندسه قدرت جهانی
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 ای و ورود به یک مرحلهدر واقع جهان به طور خیلی طبیعی در حال عبور از یک مرحله

که از  سالی 70حدود جهانی عمری در همین حدود داشتند. های نظام معموالجدیدی است. 

ها امو این نظها دوره افول این قدرت یمشاهدهو گذرد میشاهد  های نظام دو قطبیگیریشکل

ا ت اروپا تالمللی است. کما اینکه دوره حاکمیعمر طبیعی یک فرایند جامع بین تقریباًکه ، باشدمی

  ت.اس وپاشی آن مشاهده شده نیز چیزی در همین حدودهای فرزمانی که اولین نشانه

یستم بکه از اوایل قرن  باشدمیالملل هویتی در نظام بینیک دوره اغتشاش و بیی بعدنشانه 

کم دو جنگ جهانی کند و در این مقطع دستشود و تا اواسط قرن بیستم استمرار پیدا میآغاز می

-می تالمللی که به نظام دو قطبی معروف اسبه نظام جدیدی در سطح بین و االنافتد اتفاق می

در  المللی است، مخصوصاًها در سطح بینها و پارادایماین تقریبا وضع طبیعی نظامرسیم. 

 .دهدو یا حیات سیاسی ما اجازه تجربه چنین موضوعی را می هستیموضعیتی که شاهد 

، باشدمیدوره گذار  االن؛ یک نکته این است که شودتی توجه بنابراین باید به دو تا نکته مقدما

هم ضلع شرقی آن و هم ضلع غربی آن، هم  .یعنی نظام قبلی به پایان رسیده و فرو پاشیده است

های فرهنگی آن و های اقتصادی آن، هم چهارچوبهای سیاسی آن و هم چهارچوبچهارچوب

ها به پایان ها، اصول و منطق آن. در واقع همه اینارزش العالی(ای)مدظلهامام خامنههم به تعبیر 

رسیده است و این یک پارادایم پایان یافته است و ما در شرایط عبور از پادارایم سابق به پارادایم 

یعنی اگر فروپاشی  .گذردسال از آغازش می 20کم ای است که دستجدید هستیم. این دوره

شاخص این فروپاشی نظام دو قطبی ارزیابی کنیم، بعد در این دیوار برلین را به عنوان عالمت 

در این فرایند، فروپاشی و پایان  1990های بینیم که از حدود سال، میشودفرآیند به رخدادها نگاه 

ای که ما شاهد دوره پارادایم سابق آغاز شده است و دنیا در یک شرایط گذار قرار گرفته است.

ای کنیم در سطح بین المللی هستیم و اگر خواسته باشیم یک مقایسهنظمی به مفهوم کالنش بی

گذار خواهیم بود، یعنی گذار از سال آینده هم ما قطعاً در مقطع 20تا  15باید بگوییم که بین مثالً 

نظام قبلی به نظام بعدی یک دوره را سپری کرده است و هنوز نیم دوره از زمان طبیعی خودش 

-می مئسولین نظام مقدس ج.ا.ا ساله برای 20 تا 15ین یک مجال و فرصت باقی مانده است و ا

ها و و ظرفیتیم مدیریت کن کشور خود راساله شرایط  20-15که بتوانیم در این فاصله  باشد

تا بتوانیم با شروع پارادایم جدید، جایگاه نماییم مان ایجاد کشورهای الزم را در زیرساخت

دوره  20 -15این دوره الزم بذکر است که شاید بیان شود  .یمکشور را مشخص نمایبرجسته 
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باید البته انجام گیرد. ای به یک کشور کانونی تغییر از یک کشور حاشیه و نمی شود است کمی

المللی هم به عنوان و در سطح بین باشدمی همین االن کشوری با قدرت متوسطاعالم کرد ایران 

الزم برای یک قدرت جهانی ، بنابراین ابزارهای شده استای به رسمیت شناخته یک قدرت منطقه

 .باشدمیدر اختیار 

تفاهم وجود داشته باشد و درباره ماهیت تحوالت است که احتمال دارد سوء دیگرمطلب 

خره قبول هانی ارزیابی کنند، یعنی بگویند باالنظام ج ها این را یک مقطع از حیات سیاسیبعضی

ست و در در سراشیبی ا گذارند و فعالًداریم که نظامات جهانی دوران پر نوسانی را پشت سر می

ین الکه بنقطه ضعف قرار گرفته، ولی به این معنا نیست که این نظم در حال خداحافظی است، 

ا مشود، بنابراین می و دو مرتبه دوره سالمتی آغازکند نظم یک دوران بیماری دارد و آن را طی می

بینیم، بیمار ب وتاهباید به این تحوالت به عنوان یک دوره بیماری نگاه کنیم و فرد را در یک دوره ک

 .آوردنه اینکه بگوییم اساساً این بیماری او را از پا در می

که حوزه فکر است و  انکنند؛ در حوزه نخبگالش میها در سه حوزه تدر حال حاضر غربی

کنند ها که حوزه فرهنگ است و در حوزه حاکمان که سیاست است، تالش میدر حوزه توده

ینده ز مسائل آرا ا کشورمانارند دایجاد کنند و با بسترهایی که در اختیار  ایران هایی را برایبدیل

 صلب رام دو قطبی متکه به احتمال خیلی زیاد نظشود میدور کنند. در یک جمله کوتاه عرض 

اقع وگذاریم یا گذاشتیم و نظام چند قطبی منعطف را پیش رو خواهیم داشت که در پشت سر می

فصل وشان را حلتوانند مسائلوگو میها با گفتدر این نظام چند قطبی منعطف، کشورها و قطب

اهد داد، یی مشورتی خوالمللی جای خودش را بیشتر به نظام شورانظام بین رسدیکنند و به نظر م

د بزار موراوان در حالیکه در نظام گذشته قوانین حقوقی بر رفتارها و مسائل مسلط بودند و به عن

گرفتند، در نظام آینده نیز تعامل است که تعیین کننده بسیاری از ها قرار میاستفاده قدرت

 ()همان .موضوعات خواهد بود

 ائه راهکارنتیجه گیری و ار -5

گرایی، گرایی، فوق ملیای و جهانی مبنی بر عملهای رهیافت همگرایی منطقهه به مؤلفهبا توج

توان ای و جهانی، میآهنگ کننده منطقهتوسعه تعامالت، تأکید بر ارتباطات و ایجاد مرکز هم

بندی به سه گفت که اراده انقالب اسالمی و نظام برآیند آن، یعنی جمهوری اسالمی، در عین پای

، «گراییـ خاصگراییعام»و « گراییجامع»، «گراییاستقالل»هوم کلیدی انقالب اسالمی، یعنی مف
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های این رهیافت تعلق گرفته است. اما سنجش میزان موفقیت انقالب اسالمی در مقاطعی به آموزه

به ای و جهانی، در خور تأمل بسیار است. در تأثیرگذاری بر تحوالت و کارکردهای سیاسی منطقه

نظران از نگاه نظری و معنوی هم، انقالب اسالمی تالش نمود الگویی باور بسیاری از صاحب

را در منطقه و جهان ارائه کند. این الگو که  و ناسیونالیسم لیبرالیستىبدیل الگوی کمونیستی، 

برخواسته از متن دین اسالم بود، تا حدودی توانست بر بینش و فهم سیاسی جهانیان تأثیر بگذارد 

خواهی را در خواهی و آزادیرغم حضور الگوهای رقیب، انقالب ایران، حس استقاللو علی

 منطقه و جهان، وارد فاز جدیدی کند.

وص توان گفت که کارنامه انقالب اسالمی در خصتأثیرات نظری و معنوی، می در رابطه با

ای از رهر پادتأثیر انقالب اسالمی در منطقه و جهان، فراز و فرودهای بسیاری داشته است. اما 

ای های منطقههای این منطقه و جهان و مداخالت قدرتمقاطع به دلیل ضعف شناخت از واقعیت

اسالمی  نقالباکه باید تحوالت سیاسی این منطقه را بر اساس منافع آن چنان و جهانی نتوانستند

ضیه( به هایی که گذشت، از پاسخ مقدماتی )فرایران مدیریت کنند. بنابراین با توجه به تحلیل

ابل قایم را در دو حوزه چه را که به آن دست یافتهسؤال اصلی موضوع، استدراک نموده و آن

 دانیم:تفکیک می

اش در زیانقالب اسالمی به دلیل داشتن عناصر دینی از لحاظ تئوری و معنوی از بدو پیرو

ه از تأثیرات ایدئولوژیکی و معنوی مشخصی بر منطقه و جهان گذاشت. این مسئل 1979سال 

سیر مدر  انقالب اسالمی، الگویی ارائه کرد که به عنوان چراغ راهنمای مردم منطقه و جهان

اسی خواهی و استقالل طلبی قرار گرفت و از این جهت، زمینه تحوالت سیآزادی گرایی،اسالم

 چند سال بعد فراهم آمد.

ی شاهنشاهی و سلطه فراگیر ساله 2500ظهور انقالب اسالمی ایران که با برچیدن استبداد 

می را امریکا در ایران آغاز شد، در کنار احیای هویت دینی و بیداری ملت ها، فرهنگ سیاسی اسال

که برگرفته از اسالم ناب محمدی )ص( و فرهنگ متعالی شیعه است و مرکب از سه عنصر 

اصول استقالل  -جشهادت و عدالت  ایثار، فرهنگ -ب ساالری دینی مرد م -تفکیک ناپذیر: الف

، است را در ایران حاکم نمود، همان فرهنگی که حاکمیت کشورهای مستبد و جهان سوم و آزادی

الش کشانید و از دیگر شگفتی های این انقالب به چالش کشیدن ابعاد وجودی دشمن و را به چ

مقابله با استکبار جهانی به وسیله قدرت انقالب اسالمی سازنده و برپایه ارشاد، معنویت و انقالب 
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اسالمی ملت است. در ضمن عدم برنامه ریزی دقیق در زمینه صدور انقالب نه تنها باعث تحقق 

گردد. با ی انقالب نمی شود، بلکه برعکس سبب نمایاندن چهره ای ضعیف از انقالب میآرمانها

گردد که وظیفه جمهوری اسالمی ایران در حفظ و گسترش و جهت دهی این توضیح روشن می

به موج بیداری اسالمی که مهمترین دستاورد صدور انقالب اسالمی است به مراتب جدی تر از 

ین راه برای نیل به این اهداف ، تداوم هدفمند صدور انقالب و بر طرف قبل است و همانا بهتر

 نمودن موانع و نقاط ضعف آن است.

ییر . تغنظم مستقر جهانی مطلوب بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسالمی ایران نیست

گاه وضع موجود بخشی از اهداف کشورهای مذکور است. تحوالت اخیر حکایت از ارتقای جای

ره بر آن رهبر ایران همواالی( العای )مدظلهامام خامنهها دارد که ملتها و دولتنویت در میان مع

ا رقم ری هندسه نوین جهانی تأکید دارند. پیچ تاریخی کنونی حاکی از تحوالتی است که آینده

ست. المللی اهای داخلی و بینی کنونی، مبارزه با دیکتاتوریی دورهخواهد زد. وجه مشخصه

المللی و نهادهای های بیناند، اما دیکتاتوریهای داخلی سقوط نمودهبخش مهمی از دیکتاتوری

 تأثیرگذار آن، نیاز به بازنگری اساسی و انقالبی دارند.

های ها و دولتمسئله است که با خواست ملتاصالحات جزئی تنها پاک نمودن صورت

-م خامنهامااما سخن نهایی و اصلی مقاله این است که خواه همخوانی ندارد. خواه و عدالتآزادی

تنه در که یک اسالمی ایران تنها شخصیت در جهان کنونی هستند انقالب رهبر العالی(،ای )مدظله

المللی را به اند و صراحتًا نظم موجود بینهای غرب ایستادهها و زورگوییخواهیبرابر زیاده

آور است که در دنیای کنونی که افراد و کشند. برای غرب و آمریکا حیرتچالش می

ای حاضر به معامله نمایند و بر سر هر مسئلهبال میهای سیاسی تنها منافع خود را دنشخصیت

ها را های قدرتهای انسانی، سیاستایران با مفاهیم و ارزش انقالب اسالمیهستند، ایران و رهبر

 نمایند.نقد می

قالب های موجود در صدور انقالب و بهبود ایفای نقش اناگر بخواهیم در جهت رفع کاستی  

ر چند محو د برآینده منطقه و جهان، راهکارهایی را پیشنهاد کنیم، بای اسالمی در تحوالت سیاسی

 مهم تأکید نماییم:

انقالب: باید این حقیقت را پذیرفت که پیش از هر چیز، انقالب « اسالمیت»بندی به . پای1

ها انقالب به روشنی بر تعریف ایران از فرصت« اسالمیت»ایران یک انقالب اسالمی است. ویژگی 
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هدیدات و در رفتار سیاسی آن تأثیر گذاشته است. بر این اساس، سیاست خارجی ایران در و ت

ای و جهانی از زاویه ایدئولوژی گرایی، از سوی دیگر بازیگران منطقهگرایی و یا آرمانقالب عمل

اسالمی نگریسته خواهد شد. این امر با توجه به مسلمان بودن بخشی زیادی از جهان به عنوان 

 (61مرادی، منوچهر، ش : تواند با حساسیت بیشتری دنبال شود. )ل ارتباطی میعام

های حلگرایی و تأکید بر راهای: منطقه. توجه به ارشادات مثبت نظریه همگرایی منطقه2

تواند از دیگر عناصر انقالب اسالمی در قبال منطقه باشد.  البته این دیدگاه به معنای ای میمنطقه

شود تا ای موجب میالمللی نیست. نظریه همگرایی منطقهنقش برخی مجامع بیننفی پذیرش 

های چند جانبه را ایران عالوه بر تالش برای پیشبرد روابط دو جانبه با کشورهای منطقه، همکاری

عنصر مهم در عملیاتی نمودن نظریه همگرایی،  (61مرادی، منوچهر، ش : ریزی کند. )نیز پایه

های سازمانی در یه بر اساس مکتب نوکارکردگرایی است که تأکید آن بر همکاریتطبیق این نظر

که اعضای منطقه برای جلب  1«فرضیه رهاسازی و گسترش»منطقه است و سه فرضیه مهم دارد؛ 

که موجب  2«گراییهای برونفرضیه»کنند؛ ها تالش میرضایت دیگران و کاستن نارضایتی

که بازیگران برای حل  3«گراییفرضیه سیاست»شود؛ و سازمان میتحریک دیگران به پیوستن به 

 :1390حسین،  سید زاده،کنند. )سیفمشکالت، اختیاراتشان را به یک مرکز واحد واگذار می

رسد که جای عملیاتی شدن چنین فرضیاتی در تعامالت ایران و کشورهای منطقه ( به نظر می243

 خالی است.

ای و جهانی، نظریه ای و جهانی: در رابطه با تعامالت منطقهنطقه. تأکید بر ارتباطات م3

های کارل دوویچ به الملل در کنار سایر نظریات بسیار مطرح است. دیدگاهارتباطات در روابط بین

ای مورد توجه بسیار قرار گرفته پرداز اصلی در این زمینه و در سطوح جهانی و منطقهعنوان نظریه

ای و جهانی، همان طور که هاس در سطح در سطح منطقه (783: 1375ل، دوویچ، کاراست. )

های الزم در این زمینه، ریزیکند، توجه به مناطق مرزی، ارتباطات و انجام برنامهمنطقه تأکید می

آمدهای فراوان همگرایی، همگرایی در جهت کمرنگ کردن مرزهای بسیار مهم است. در کنار پی

کننده است. بنابراین، توجه به اهمیت ارتباطات واحدهای ملی تعیینمتعارف و متصلب میان 

تواند در بستر سازی تأثیر انقالب ای و همجواری مرزی میان ایران با کشورهای اسالمی، میمنطقه

                                                                                                                                             
1. spillover Hypothsis 
2. Externalization Hypothsis 
3. politicization Hypothsis 
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اسالمی بر تحوالت سیاسی این کشورها مؤثر واقع شود و همچنین در سطح جهانی سیاست ایران 

 اسالمی پیگیری شود. باید براساس صدور انقالب

دریابند  های انقالب اسالمی باید. توجه به نقش تاریخی ایران در منطقه و جهان: تئوریسین4

بوده  یرانکه بخش اعظیمی از منطقه و جهان فعلی در گردونه تاریخ، همواره بخشی از قلمرو ا

ی رهنگریخی و فاند، همچنان پیوندهای تااست که بدلیل ضعف دول گذشته از ایران جدا شده

تقیم تر، تأثیر مسخود با ایران را حفظ کرده است. مرز، تاریخ، فرهنگ مشترک و از همه مهم

یی مگراهتحوالت منطقه بر امنیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان مصادیق مفاهیم کلیدی در 

الت تواند دالیل روشن و محکمی بر مشروعیت حضور مؤثر ایران در روند تحوای، میمنطقه

 منطقه و جهان قلمداد شود.

رسد در صورتی که فضای کنش و مشارکت کنش مبتنی بر عقالنیت: به نظر می. 66س 566

دیگر  ان ومبتنی بر عقالنیت در منطقه و جهان بر فضای واکنش و تضاد غلبه کند، همکاری ایر

ای و طقهن منبازیگرابازیگران منطقه و جهان، نه تنها میّسر، بلکه در جهت تأمین منافع تمامی 

أکید ت« صدور انقالب»کرد که انقالب اسالمی بر اصل جهانی خواهد بود. اگر زمانی ایجاب می

 هفته داردرسد که انقالب اسالمی طبق عقالنیتی که در ذاتش ننماید، در شرایط کنونی به نظر می

ست اسب ایران، منا و با عنایت به مقتضیات جدید منطقه و جهان با در نظرداشت مصالح کالن

 تری را در پیش گیرد.استراتژی دقیق

ر دست. افرایندهای هویت گرایی در جهان اسالم دارای ماهیت ژئوپلیتکی و تئولوژیکی  .7

هژمونی و  جهانی، گروه های هویت گرا تالش دارند تا در برابر فرادستی، قدرت ی جدیدهندسه

می  روعش تا شرق و از شمال تاجنوب کره زمین سلطه مقاومت کنند. چنین گروه هایی از غربی

ست که اشکل گرفته و جهان  ادامه خواهد یافت؛ اگرچه محوریت جبهه مقاومت در منطقهو شود 

 .دانست« اسالم با محوریت و مرکزیت ایران اسالمی  جهانی قدرت»می توان آن را 

مورد اسالم تشیع تحوالت هویتی در جهان اسالم را باید براساس رهیافت های جهانی . 8

مالحظه قرار داد. در شرایط موجود، جلوه هایی از منطقه گرایی گسسته بین کشورهای آسیای و 

شود. بنابراین منطقه گرایی گسسته نمی تواند راهبردهای اجرایی حوزه ی آفریقا مشاهده می

ای ایجاد نماید. به همین دلیل است که هویت گرایی را برای دولت های منطقهمناسب و مؤثری 
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شود. گروه های اجتماعی به عنوان به عنوان منشأ اصلی کنش راهبردی در جهان اسالمی تلقی می

 .محسوب می شوند قدرت جهانیهندسه مرجع کنش سیاسی در ژئوپلیتیک 

اید رود لذا بچند قطبی منعطف پیش می رسد هندسه جهانی قدرت به نظام. به نظر می9

، رهنگفنخبگان انقالب اسالمی در جهان در حوزه فکری، فریختگان هنری و فرهنگی در حوزه 

لعالی(، اظلهای )مدمسئولین نظام در حوزه سیاست با تبعیت از رهبر انقالب اسالمی امام خامنه

ند ف نمایی مختلف حفظ و تالش مضاعهابندی خود را به اسالمیت انقالب اسالمی در حوزهپای

 که ایران جایگاه خود را در هندسه قدرت جهانی پیدا کنند.

ولین نظام مئس ساله برای 20 تا 15فرصت  باشد ومیدوره گذار  . با توجه به اینکه االن10

ها و رفیتظو  ندمدیریت کن کشور خود رادر این فاصله شرایط  ندکه بتوان باشدمی مقدس ج.ا.ا

گاه وع پارادایم جدید، جایبا شر ندتا بتواننمایند مان ایجاد کشورهای الزم را در یرساختز

نکنند. ایع را ض عالیهای فرصت اشتباهیو با تعبیرهای مشخص گردانند  کشور ایرانبرجسته 

مدون و  . البته برنامهردریزی کو برنامه دتوان وارد میدان شنابراین بدون ترس و واهمه میب

تواند منافع میسوق داده شود. برداشت غلط خواهد تا به این سمت های مشخصی میراتژیاست

ای هرداشت. که باید از این برا از شرایط و تحوالت دچار تهدید و آسیب جدی کندایران ملی 

جلس ا اعضای مبدر دیداری که العالی( ای)مدظلهامام خامنهمثالً ( پرهیز کرد. سوءتفاهماتغلط)

وردست، دهای ما در داخل و در منطقه و خبرگان داشتند به این نکته اشاره کردند که توانمندی

ر این بهای خود را باید شناسایی کنیم و مثل آمریکای التین زیاد است، بنابراین همه ظرفیت

  .گذاری کنیمینده را عالمتها سوار شویم و اهداف آظرفیت
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فعال در عراق سه سال  یهاشکاف کوشد،یم2006در سال  یجهان یهاارزش یمایشِموجِ پنجمِ پ یِهاداده

گسترش  یرا برا ینهها زمشکاف ینکرده و نشان دهد چگونه ا ییرا شناسا یپس از سقوط دولت بعث

عرب و شکاف -کُرد یتیاز آن دارد که شکاف قوم یتحکا های. بررسسازدیم همگرا فراافراط یهاگروه

ها به بدتر شدن شکاف یندر عراق به صورت متراکم وجود دارد، که تقاطع و تراکم ا یسن-یعهش یمذهب

 یننوشتار، دولت در عراق بدون فائق آمدن بر ا یناوضاع در عراق منجر شده است. به نظر نگارندگان ا

 .یدحل وفصل نما یا یشهرا به صورت ر ییگراموضوع افراط تواندینم هاشکاف

شکاف  ی،جهان یارزش ها یه،ثانو یلتحل یی،عراق، افراط گرا ی،اجتماع یها شکاف واژگان کلیدی:

 یقوم

 مقدمه -1

از منظر  برد.ثباتی و ناامنی گسترده به سر میکه در بی هاستمدت، عراق زدهآشوبکشور 

قابلیت ای های متعدد قومی و فرقهبا بافت اجتماعی موزاییکی و شکافاین کشور، شناختی جامعه

ساختار اجتماعی در ایجاد تنش، گسترش و انتقال آن به سایر مناطق خاورمیانه را داشته است. 

ای بوده است که های متعدد قومی فرقهگیری این کشور، مبتنی بر شکافعراق از زمان شکل

های مختلف مجدداً های رژیم بعثی برای تعریف یک هویت واحد عراقی، در زمانرغم تالشبه

ی ترین شیوهعنوان اصلیای بههای قومی و فرقهه است. پیدایش سیاست مبتنی بر هویتبروز کرد

های عمده عراق اجتماعی و سیاسی و درنتیجه تضعیف انسجام اجتماعی از ویژگی تعریف خودِ

طور که در دوران تر شدن اوضاع در این کشور منجر شده است. همانه به وخیمجدید است ک

های شکاف شدنفعالبر وضعیت این کشور و  کُردهات سیاسی شیعیان و نظام بعثی محرومی

های اجتماعی، فقدان توافق و مصالحه سیاسی بین گروهاجتماعی تأثیرگذار بوده است، امروز، 

ویژه مقاومت اعراب سنی در برابر روند سیاسی جدید در تشدید مشکالت امنیتی عراق بسیار به

عی و تشدید های اجتماتوان گفت در عراق کنونی شکافرت بهتر میبه عباتأثیرگذار بوده است. 

بست هایی که از پیش در ساختار اجتماعی عراق وجود داشته است، به بنو تراکم چنین شکاف

هایِ موجِ پنجمِ سیاسی امنیتی در این کشور منجر شده است. در این نوشتار باتوجه به داده

های اجتماعی در عراق، کوشیده بر تراکم شکاف، با تکیه2006های جهانی در سال پیمایشِ ارزش

تر و پیشایجاد نهادهای سیاسی مشروع و مصالحه سیاسی  شده است به چرایی عدم موفقیت در

نظر از نوع حکومت رسد صرفنظر میگرا پاسخ داده شود. بههای افراطراندن گروهحاشیهاز آن به

رد در ساختار سیاسی های شیعی، سنی و کُحتی متناقض گروه اهداف و منافع متفاوت ودر عراق 
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های سیاسی برای مصالحه سیاسی در این کشور و تقسیم عادالنه میان گروه عراق مانعی عمده

 کنند.ای را تائید میهای جهانی نیز چنین فرضیههای پیمایش ارزشاست که داده

 چارچوب نظری -2

ی آن تمایزات و تعارضات اجتماعی غرب که درنتیجههای ملی و صنعتی در با وقوع انقالب

ای های جدید یافت، جامعه شناسان کالسیک کوشیدند این تضادها و تعارضات را با نظریجلوه

ترین شکاف در نزد این جامعه توضیح و تبیین نمایند. عام« های اجتماعیشکاف» بهموسوم 

چون شناسی کسانی همس پدران علم جامعهشناسان تضاد زندگی سنتی و مدرن بود. بر همین اسا

ی مارکس، وبر، پارسونز و دیگران نظریات خود را درخصوص این دو شکاف عمده در زندگ

اند. با پیشرفت علوم و فناوری و با پیچیده شدن زندگی وپرداخته کردهجدید انسان غربی ساخته

ناسب با تعارضات جدید ار دگردیسی شده و متهای اجتماعی نیز دچاجتماعی نظریه شکاف

های اجتماعی در غرب بیشتر برای های شکافپردازان قرار گرفته است. نظریهمورداستفاده نظریه

 فاده قرار گرفته است.دهندگان مورداستیرأتبیین و تحلیل رفتار 

های اجتماعی هر تضاد و تقابلی را که در بطن جامعه وجود دارد های جدید از شکافدر برداشت

ادی در ه تضتوان شکاف اجتماعی نامید. در این راستا محمودی بر این باور است برای این کنمی

جب ی مویعن؛ جامعه واجد عنوان شکاف گردد باید پایدار و ماندگار و همچنین ساختاری باشد

بندی در ساختار جامعه شود و نوعی عدم تعادل و توازن را در بافت بندی و گروهگسست، صف

های اجتماعی به آن دسته از ( به عبارت بهتر شکاف22: 1387ب شود. )محمودی، جامعه موج

بندی و گسست در جامعه شود بلکه تنها موجب صفهای اجتماعی قابل اطالق است که نهتقابل

 شدت دشوار سازد.ها اگر نگوییم غیرممکن، بهها و ائتالف بین آنشدن گروههمچنین نزدیک

ترین بعد آن نظری فراوانی قرار گرفته است اما مهم تأمالتورد موضوع شکاف اجتماعی م

های متخاصم های متقاطع یا حداقلی، متراکم یا حداکثری و شکافبندی آن به شکافتقسیم

های جنسیتی، بندیهای طبیعی در جامعه مانند تقسیمبندی شکافباشد. براساس این تقسیممی

عات سیاسی قرار نگرفته باشد، غیرفعال تلقی شده و از نظر که در کانون منازسنی، نسلی مادامی

یابند های اجتماعی تنها زمانی اهمیت میاز حیث سیاسی شکاف»سیاسی اهمیت چندانی ندارد. 

ها را از اهمیت سیاسی و نمادین برخوردار سازند ها آنکه منافع سیاسی نخبگان، احزاب و جنبش

( درواقع مسئله زمانی 272: 1390)نیوتون و دث، «. ل گیردها شکدهی در پیرامون آنو سازمان
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چه اما آن؛ گردداصطالح متراکم میبار شده و بههای اجتماعی بر همشود که شکافپدیدار می

های دهد شکافاصطالح رادیکالیسم سوق میبار و یا بههای زیانی نزاعجامعه را به ورطه

شی از اختالف بر سر موضوعات هویتی، اعتقادی و های تخاصمی ناباشد. شکافمتخاصم می

ایدئولوژیک هستند. ازآنجا که طرفین درگیر حفظ منافع و یا موجودیت خود را در گروی حذف 

 (202: 1383پذیرد. )تاجیک، ین درجه خود صورت میباالتربیند، درنتیجه نزاع به طرف دیگر می

ی و مایر لگوی سه سطحی بارتولینن نوشتار از اهای اجتماعی در ایبرای استفاده از نظریه شکاف

که قادر  ایم. بارتولینی و مایر معتقدند که هر شکاف اجتماعیمنزا و بروکز سود جسته و همچنین

 حضور دارد: زمان در سه سطحطور همبه شکل دادن رفتار سیاسی باشد به

 دارند.های این سطح ریشه در ساخت اجتماعی که مؤلفه 1سطح اول تجربی

کند. در این های ستیز آمیز آگاهی بروز میهای آن در شکل صورتمؤلفه 2سطح دوم هنجاری

های مورد های یک شکاف برای ساخت و پرداخت آن صورتهای اجتماعی از زمینهسطح گروه

 کنند.منازعه آگاهی استفاده می

هایی د، نهادها و سازمانصورت تعامالت افراهای این سطح بهمؤلفه 3سطح سوم کالن و نهادی

براساس این نظریه منزا و  (Menza,Brooks, 1999:P 32) .شودچون احزاب سیاسی متجلی می

 دهند:های اجتماعی را در سه سطح موردبررسی قرار میبروکز نیز شکاف

های اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی یک جامعه معین دارند. : شکافساخت اجتماعی    

های اجتماعی هم درصورت ثبات کند، شکافآرامی تغییر میاخت اجتماعی بهازآنجا که س

هایی از ساختی اجتماعی باعث ایجاد گروهساخت اجتماعی بادوام خواهند بود. تقسیمات درون

های های مشترک دارند. منزا و بروکز چند دسته از شکافشود که منافع و منزلتمردم می

 سیتی.های دینی، طبقاتی، قومی، زبانی و جنعبارت است از شکاف دانند کهاجتماعی را مهم می

های سطح قبل است. در این : این سطح منصه و میدان ظهور شکافیابی گروهیستیز و هویت   

یابی گروهی شرط الزم کنند. هویتمیدان اعضای گروه خود را در ستیز با دیگران تعریف می

ه شکاف اجتماعی است. بدون تشخیص قلمروهای برای تبدیل تقسیمات ساخت اجتماعی ب

                                                                                                                                             
1. empirical 
2 normative 
3 Macro- institutional 
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های اجتماعی فرصت و مجال ظهور در منازعات سیاسی یعنی در سطح نهادی و گروهی، نابرابری

 سازمانی را نخواهند داشت.

 زیرا؛ : این سطح مبین سومین شرط پیدایش یک شکاف اجتماعی استسطح کالن سیاسی    

آیند آشکارا برخاسته از حساب میکه معرف این سطح بههای اجتماعی احزاب سیاسی یا جنبش

هایی از جمعیت جهت اقدامات اند و ابزارهایی برای بسیج بخشستیزهای ساخت اجتماعی

بر حسب میزان و نوع نظام سیاسی هر جامعه های این بخششوند. طبیعتاً مؤلفهسیاسی قلمداد می

 (66 -65متفاوت خواهد بود )بشیریه و قاضیان، 

ه بپردازان شکاف اجتماعی کسانی چون زوکرمن وریگان کرایس بر همین سیاق سایر نظریه   

بندی باال در یک ای با تقسیماند که تا اندازهسطوح متفاوت درگیر در شکاف اجتماعی اشاره کرده

 (64و 63گیرد. )بشیریه و قاضیان، راستا قرار می

کند می راهمفو بروکز ابزاری تحلیلی برای پژوهشگر  الگوی سه سطحی بارتولینی، مایر، منزا   

های اجتماعی در یک جامعه را سنجید. در این توان وضعیت شکافکه با استفاده از آن می

های رادیکال؛ ازجمله داعش، وضعیتی ویژه دارد. دلیل ظهور انواع گروهخصوص کشور عراق به

های وهاما درخصوص گر؛ بلیت بررسی دارداین وضعیت با استفاده از این الگوی سه سطحی قا

گرایی باید احتیاط پیشه نمود. براساس نظریه انگاری و تقلیلگرا برای سقوط در ورطه سادهاسالم

های اجتماعی گوناگون در یک اجتماع براساس های و یا جنبشهای اجتماعی، گروهشکاف

کته توجه نمود که تقدم و اید به این نپردازند. البته بدهی خود میهای موجود به سازمانشکاف

ی علت و معلولی بین این دو بندی و ایجاد رابطههای اجتماعی و ایجاد گروهتأخر شکاف

 باشد.یک معلول میتوان مشخص نمود کدام علت و کدامسازی واقعیت است و درعمل نمیساده

ای موارد متخاصم در جوامع اسالمی شاید های فعال و متراکم و پارهبا در نظر گرفتن شکاف  

روی و ای از میانههای اسالمی را محصور شدن آن در چرخهترین ویژگی جنبشبتوان یکی از مهم

طلب و های اسالمی از ابتدا تاکنون دو گونه جنبش اصالحتندروی دانست. درحقیقت در سرزمین

 اند.ای موازی تداوم داشتهگونهادیکال بهر

رو قرار دارند که برای طلب و میانههای اصالحهای اسالمی گروهدر یکسر طیف جنبش   

ی مدنی به با استفاده از ابزارهای نرم و با توسل به جامعه جایگاهی در نظام سیاسییافتن بهدست

ی های مستبد، یا جامعهآمیزی با سد دولتکه این اقدامات مسالمتجدوجهد پرداخته و زمانی
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گر رویارو شد سرِ دیگر طیف یعنی های خارجی مداخلهو یا دولت زدهخفقانو  خفتهمدنی 

افزاری و نظامی در صدد یافتن مفری برای تحقق های رادیکال با استفاده از ابزارهای سختگروه

روی اسالمی تمایل افراد های میانهمی گروهاند. درحقیقت سرکوب و ناکاهای اسالمی برآمدهآموزه

زمان با افزایش جذبه افکار دهد و همروی کاهش میها به مسالمت و میانهدرگیر در این جنبش

سازد چه این دو طیف را از هم متمایز میشود. آنهای تندرو آغاز میرادیکال، عضوگیری گروه

ب مقدس، برخورد گزینشی با آن، مخالفت با های آن نیست. چراکه هر دو در قطعیت کتاویژگی

ی تفاوت در اشتراک نظر دارند. نقطه یر و بازتفسیر بنیادها و مبانی دینیتفسنظام سیاسی سکوالر، 

گزیند، دیگری فقط یبرمآمیز را های مسالمتکه یکی راهوسایل دستیابی به هدف است. درصورتی

 به حقانیت ابزار خشونت ایمان دارد.

. علمی است روی به تمام کشورهای اسالمی نه قابل اثبات و نهتعمیم چرخه اعتدال و میانه اما   

گرایانه آن در روانه و یا افراطیافته اسالمی فراتر از مشی میانهسازمانهای درحقیقت گروه

ین های اجتماعی متراکم هستند، بیشتر قابلیت تحقق دارد. بر همکشورهایی که دارای شکاف

های متعدد اجتماعی رنج توان این چرخه را درخصوص کشورهایی که از شکافمیاساس 

برند موردبررسی قرار دارد. در این خصوص عراق کشوری مطلوب است. درحقیقت براساس می

توان از الگوی سه سطحی ساخت اجتماعی، آگاهی و در عراق می هابحرانتنوع و گوناگونی 

های اجتماعی سود جست. براساس این در نظریه شکاف ستیز اجتماعی و سطح کالن سیاسی

های روهگاست. منافع  موردقبولی جوامع امری پذیرفتنی و همهنظریه وجود شکاف و تنوع در 

اعی به نیروهای اجتم هاشکافشود. این وپرداخته میکه ساخته هاستشکافگوناگون حول این 

و  سازد و تضادمی متأثراتوجه به نوع شکاف داده و رفتار و نگرش سیاسی آنان را ب وسوسمت

ی و ساخت یابی بندصورتتعارض اجتماعی زندگی سیاسی در هر کشوری را باتوجه به نحوه 

عیت و تکوین موجب تقسیم و تجزیه جم عمالًشکاف اجتماعی » .دهدیر قرار میتأثتحتآن، 

« های سیاسی پیدا کنندو سازمان اهتشکلها ممکن است یبندگروهگردد و این هایی مییبندگروه

 (99: 1390)بشیریه، 

 روش تحقیق -3

های طورکلی علوم اجتماعی برای تحلیل دادههای موجود در علوم سیاسی و بهباتوجه به روش 

زمانی جزء  لحاظبهجهانی از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است. ازآنجا که تحقیق حاضر 
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تحلیل رسد. نظر مییده بهفابهآید، تکنیک تحلیل ثانویه بسیار مفید می حسابتحقیقات عرضی به 

های گردآوری شده ی استفاده از روش آماری جدید جهت بررسی مجدد دادهمعنابهثانویه 

باشد درواقع این روش حاصل تحلیل نتایج سایر مطالعات است. تفاوت تحلیل ثانویه با فرا می

پردازد اما تحلیل ثانویه یک به تحلیل مجدد چندین تحقیق می تحلیل آن است که فرا تحلیل

تولید  طور مستقیم ی را بهادادهکند. به عبارت بهتر؛ مطالعه ثانویه هیچ تحقیق را مجدداً مطالعه می

 دهد.در دستور کار قرار می را ای از مطالعات اولیه وتحلیل مجموعهجای آن، تجزیهکند، و بهنمی

ترین مزیت استفاده از بزرگ ی است.های روش تحقیق کمیکتکنیک از پرکاربردترین این تکن    

های موجود ها است، چراکه اساس کار تحلیل ثانویه استفاده از دادههای ثانویه کم شدن هزینهداده

از  در دسترس است بسیاری اطالعات های ثانویه وسعت است. مزیت عمده دوم استفاده از داده

ییرات دهد تا محققان به روند تغو این اجازه را می دهد می  زمان رخ درطولعه داده این مجمو

مربوط  های ثانویه زمان دسترسی داشته باشند. سومین مزیت عمده استفاده از داده درطولپدیده 

سط تو ای که ممکن ها است که اغلب توسط افراد متخصص و حرفهآوری دادهبه فرآیند جمع

در این نوشتار باتوجه به ، اساسنیبراهای کوچک است صورت گیرد. پژوهشگران در گروه

آوری در کشور عراق جمع 2006های جهانی است که در سال های موج پنجم ارزشسنجش داده

 شده است، روش تحلیل ثانویه مورداستفاده قرار گرفته است.

 های تحقیقیافته -4

 الف( آمار توصیفی

 هبتقاطع جنسیت و مذ -1اره جدول شم

 مذهب 

 جمع اهل سنت شیعه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 48 1296 24 646 24 650 مرد جنسیت

 52 1372 21 548 31 824 زن

 100 2668 45 1194 55 1474 جمع
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ذاهبی منفر است که باتوجه به فراوانی بسیار اندک  2701ی موردبررستوصیف: مجموع نمونه 

ل همین دلیچون مسیحی و کلیمی، فقط دو مذهب عمده اهل سنت و شیعه انتخاب گردیدند و به

هل سنت ادرصد و  55ی، شیعیان موردبررسخواهد بود. در نمونه  2668ی شامل موردبررسنمونه 

ردان درصد و م 52لحاظ جنسیت نیز زنان اند. بهدرصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده 45

 ی هستند.موردبررسدرصد حجم نمونه  48

 قاطع قومیت و محل سکونتت -2جدول شماره 

  محل سکونت 

 های کردنشیناستان نشینهای شیعهاستان نشینهای سنیاستان جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 83 1865 4 90 50 1112 29 663 عرب قومیت

 17 365 13 279 1 23 3 63 کُرد

 100 2230 17 369 51 1135 32 726 جمع

  

 نفر دارای تقاطع مشترک محل سکونت و 2230نمونه،  حجمنفر  2668توصیف: از مجموع 

درصد باالترین میزان از نمونه  51نشین با های شیعهاند. در این حجم از نمونه، استانقومیت بوده

درصد قرار  17های کُردنشین با درصد و استان 32نشین با های سنیاستان ازآنپسو  اندقرارگرفته

 درصد. 17ز حجم نمونه را داراست و کُردها نیز درصد ا 83دارند. قومیت عرب 

 ب( آمار استنباطی

 زمون فرضیه تفاوت معنادار مذاهب در اعتماد به دولتآ -3جدول شماره 

میانگین  معناداری نوع آزمون

 شیعه

میانگین اهل 

 سنت

آزمون 

t 

 نتیجه

Independent 

Sample 

T-test 
0.000 5.9 3.5 38.027 

تائید 

 فرضیه

  

هستند و اهل سنت  6باشد که شیعیان دارای میانگین حدود می 10تفسیر: حداکثر اعتماد به دولت 

؛ این اختالف در میانگین سبب شده است که آزمون معنادار گردد و تفاوت 3.5دارای میانگین 
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نگرش نسبت به دولت در میان دو مذهب اصلی کشور عراق تائید گردد. بر این اساس، شیعیان 

باشند و در مقابل اهل یماست( به دولت  5مناسبی )باالتر از میانه که عدد  نسبتاًنگرش  دارای

 میانگین پائین تر از حد میانه(.ندارد )سنت نگرش مناسبی نسبت به دولت 

 زمون فرضیه تفاوت معنادار اقوام در اعتماد به دولتآ -4جدول شماره 

آزمون  کُردها اعراب معناداری نوع آزمون

t 

 نتیجه

Independent 

Sample 

T-test 
0.000 4.7 3.9 4.471 

تائید 

 فرضیه

  

: گرددیمید تفسیر: تفاوت معنادار در نگرش و اعتماد به دولت در میان قومیت عرب و کُرد تائ

های یانگینمردن آو درنظری نگاه بهتری به دولت دارند در مقایسه با کُردها. با عراقمجموع اعراب 

گردد که میانگین ، مشخص می3برای مذاهب شیعه و اهل سنت در جدول شماره محاسبه شده 

براین بایست چنین ؛ بنا3.5در برابر  3.9اعتماد به دولت در میان کُردها باالتر از اهل سنت است: 

ر تفاوت دیشه عنوان نمود که تائید این آزمون و وجود تفاوت در نگاه متفاوت اقوام به دولت، ر

وم کُرد قن با سنت دارد که هنگام تجمع در متغیر قومیت، باعث ایجاد اختالف میانگیشیعه و اهل 

های شیعه، اهل سنت و تر از این مسئله، تفاوت میانگین استانگردد. برای ارائه تصویری روشنمی

 کُردنشین نسبت به دولت در جدول زیر بررسی گردیده است.

 ( در اعتماد به دولتهااستانر محل سکونت )زمون فرضیه تفاوت معناداآ -5جدول شماره 

میانگین  معناداری نوع آزمون

 شیعه

میانگین اهل 

 سنت

 نتیجه Fآزمون  میانگین کُرد

Anova 0.000 5.9 3.9 4.7 133.36 تائید فرضیه 

 

ین کُردنشهای کشور عراق براساس اکثریت ساکنین به سه دسته شیعه، اهل سنت و تفسیر: استان

های یل همپوشانی حضور مذاهب در استاندلبهها یانگینمتقسیم گردیدند )تفاوت حاصل بر 

بندی یمتقسدهد که تفاوت معناداری در میان یممتفاوت است(. آزمون صورت گرفته نشان 

صورت گرفته نسبت به نگرش و اعتماد به دولت وجود دارد: شیعیان دارای بیشترین میانگین 
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بنابراین همچنان که در آزمون جدول ؛ گیرندیمیب ُکردها و اهل سنت قرار ترتبهز هستند و پس ا

 ی نسبت به اهل سنت در قابل دولت مرکزی دارند.ترمناسببیان گردید، کُردها نگرش  4شماره 

د سنجش ی جهانی، نگرش نسبت به دو نوع دولت نیز در کشور عراق مورهاارزشدر پیماش   

شور و کاز نگرش نسبت به دولت در این  ترشفافقرار گرفته است که برای ارائه تصویری 

 :اندشده، این دو متغیر نیز بررسی و مختلفچرایی وجود اختالف بین اقوام 

 ولتدمیانگین در نگرش به دو نوع  تفاوت -6جدول شماره 
نوع  متغیر

 آزمون

میانگین  معناداری

 شیعه

میانگین اهل 

 سنت
میانگین 

 کُرد

 نتیجه Fآزمون 

حکومت اسالمی با در 

قدرت بودن مقامات 

 مذهبی

Anova 0.000 3.8 2.1 2.7 133.85 تائید فرضیه 

دولت سوسیالیست 

 عربی
Anova 0.000 1.7 3.9 1.6 142.80 تائید فرضیه 

 

لت : سوسیالیسم عربی و دواستولت در عراق وجود داشته دقرن گذشته، دو نوع یمنتفسیر: در 

ه رش نسبت بی تحت نفوذ رهبران مذهبی بوده است. نتایج حاصل در مورد نگنوعبهاسالمی که 

سازد که چرا شکافی در میان اقوام و مذاهب نسبت به یمی مشخص خوببهاین دو نوع دولت 

 ت.دولت وقت وجود داشته اس

 اندنمودهکسب  را 5از  3.8یانگین مین دلیل همبهشیعیان از نوع دولت موجود راضی بوده و  -

ال سوسی میانگین بسیار پائینی را که نشان از نگرش نامناسب است نسبت به دولت درمقابلو 

 (.5از  1.7)میانگین  اندداشتهعربی 

ولت دنگرش شیعیان قرار دارد: باالترین میانگین برای  درمقابلنگرش اهل سنت درست  -

 (.5از  2.1( و پائین ترین نسبت به دولت اسالمی )5از  3.9سوسیال عربی )

نگرش بسیار  ( و5از  2.7) اندداشتهکُردها نگرشی در حد میانه نسبت به حکومت اسالمی  -

 (.5از  1.6نامناسبی نسبت به حکومت سوسیال عربی )

 های موجودهای اجتماعی در عراق براساس دادهوضعیت شکاف -5
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وار و ییکموزاهای متعددی است که وضعیتی براساس آنچه گفته شد، جامعه عراق دارای شکاف

 ه عامل برایمنزا و بروکز س آورده است. براساس نظریه وجودبهنه یکدست را در این کشور 

های ساخت اجتماعی است. شکافشوند. اول از همه ها مهم تلقی میشناسایی این شکاف

ییر آرامی تغاجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی یک جامعه معین دارند و اگر ساخت اجتماعی به

اما در ؛ های اجتماعی هم درصورت ثبات ساخت اجتماعی بادوام خواهند بودکند، شکافمی

ام و های اجتماعی براساس تحوالتی آرعراق ساخت اجتماعی و وضعیت بادوام شکاف

های آمیز تعیین وضعیت نشده است و نظام سیاسی همواره براساس یکی از شکافمسالمت

های دینی، شکاف توان ازر میها در این کشوترین شکافاجتماعی شکل گرفته است. از مهم

ها در این ساخت اجتماعی یاد یابی گروهو جنسیتی نام برد. در سطح دوم باید از هویت قومی

های های دینی، قومی و جنسیتی هویت خود را در ستیز با گروهقت اعضای گروهکرد. درحقی

یابی گروهی شرط الزم برای تبدیل تقسیمات کنند. هویتمعارض و متضاد با خود تعریف می

های ساخت اجتماعی به شکاف اجتماعی است. بدون تشخیص قلمروهای گروهی، نابرابری

ند خواهعات سیاسی یعنی در سطح نهادی و سازمانی را ناجتماعی فرصت و مجال ظهور در مناز

زیرا احزاب سیاسی یا ؛ داشت. سومین سطح، مبین شرط پیدایش یک شکاف اجتماعی است

اند و ابزارهایی ای آشکارا برخاسته از ستیزهای ساخت اجتماعیهای رادیکال قومی و فرقهگروه

های این شوند. طبیعتاً مؤلفهقلمداد میاسی هایی از جمعیت جهت اقدامات سیبرای بسیج بخش

 -65بر حسب میزان و نوع نظام سیاسی هر جامعه متفاوت خواهد بود )بشیریه و قاضیان، بخش

66.) 

دار آن بود، شکاف یهداعتوان گفت در نظام سیاسی سوسیالیسم عربی که صدام اساس میینبرا

اسی، شکاف آنان از مراکز قدرت سی بودن دوربهاتوجه ویژه در میان شیعیان و کردها بقومیتی به

ور و افزایش اما با تغییر قدرت در این کش؛ آمدیمحساب ای موارد متخاصم بهمتراکم و در پاره

یت های اقلیت سنی با تبدیل وضعسهم شیعیان و کردها از قدرت، وضعیت وارونه شده و گروه

رسد نظر میروی آوردند. اکنون، به ترمتخاصمهای رادیکال و روش سمتبهشکاف اجتماعی آن 

های اجتماعی در این در عراق توجه به شکاف زدهآشوباز وضعیت ناامن و  رفتبرون حلراه

 ی سیاسی است.هاحلراهکشور و تالش برای غیرفعال کردن آنان از طریق 

 گیرییجهنت -6
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کسو، و یه نموده است از احاط راآنی سیاسی که هاکشمکششرایط نامناسب فعلی عراق و 

المللی را ایجاد نموده، ینبالی این کشور که معضلی گرایی در منطقه شماطدیگر ظهور افریازسو

ینه مناسب برای چنین زمفعال هستند که  هایی در این کشوردهند که شکافیمهمه و همه، نشان 

ق های این تحقیفته. آنچه در یاداننمودهیجاد نموده و مجال چنین اعمالی را مهیا ارفتارهایی را 

ولت این دو شکاف ، د تراکمگویاست، وجود حداقل دو شکاف فعال است که با همپوشانی و 

چه به اگر ه است: نخست خودمختاری در ناحیه کُردنشین؛ که این امردمرکزی  با چالش مواجه ش

ق طلبی در مناطییجدابهبود وضعیت کردان عراق انجامیده است اما از سویی دیگر مخالفت و 

ر عراق دایی اهل سنت را سبب شده است. به نظر می رسد برای هرگونه مبارزه با پدیده افراط گر

ه های داد باید به باالنس موجود میان شکاف های فعال و غیر فعال در عراق توجه نمود. آنچه

ر نظ ت عراق ازارزش جهانی و انطباق آن با نظریه شکاف های اجتماعی نشان می دهد؛ وضعی

 چون وه های افراط گراییشکاف های اجتماعی بسیار نامناسب است و ظهور و قدرت گیری گر

ع و ی شیوچنین مدعایی را تایید می کند. به نظر نگارندگان این نوشتار، علت اصلداعش نیز 

گسترش افراط گرایی داعش، متراکم شدن شکاف اجتماعی میان گروه های سنی است که 

ی کند از مرکز قدرت و حضور در سطح کالن سیاسی محروم شده اند. بر همین احساس م

عیت ه وضاساس، برای حل این معضل که اکنون تمامی خاورمیانه را ملتهب ساخته است، توجه ب

 رایینامناسب اقلیت ها در کشورهای این منطقه برای جلوگیری از شیوع اپیدمیک افراط گ

 ضروری می باشد.
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 مهوری.ج( دهه سوم، تخمین ها و تدبیرها، جلد اول، بررسی های استراتژیک ریاست 1383تاجیک، محمدرضا )

 دق.لوی. انتشارات امام صا( صورت بندی شکاف های اجتماهی در ایران عصر په1378محمودی، اسماعیل )

اه تشارات دانشگ( مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه خلیل اهلل سردار نیا.شیراز. ان1390نیوتون، کنث؛ دث، جان ون )
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 بازنمایی/بازتولید تروریسم در رسانه های غرب
 

 بهشتی شهید ارشد و( رساله مرحله در)تهران دانشگاه دکتری ، دانشجوی1مریم جنیدی

 فناوری و علوم وزارت پژوهشی کارشناس-تهران دانشگاه سیاسی علوم فائزه قاسمی، دکترای

 

 چکیده
 ظهور دلیل به حاکمیت عنصر کردن کمرنگ با دولت، و جهانی سیاست ساختار در تحول با شدن جهانی

 یک از هویتی تکثر و مرزها سیالیت اطالعات، و ارتباطات تکنولوژی در انقالب غیردولتی، جدید بازیگران

 از یکی. است شده معنا بحران موجب دیگر سوی از و بوده همراه امنیتی جدید تهدیدات ظهور با سو

 معنا خال این پرکردن پی در آن با شناسانه شرق برخورد و بزرگنمایی با غرب که امنیتی جدید تهدیدات

 تکثر. یافتند ابراز برای بیشتری فضای هویتها خرده شدن، جهانی متن در واقع، در. است تروریسم بود،

 گفتمان. است شده همراه شدن جهانی برابر در مقاومت با ویژه به محلی هایهویت تقویت موجب هویتی

 و هویت بحران موجب هراسی واسالم رعب ایجاد هدف با اسالم از متعارض ایماژهای خلق با غرب

                                                                                                                                             
1. Email: maryamjoneidi@yahoo.com 
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 حوزه از مسلمانان طرد با تصویرسازی این آثار سو، یک از. شد مسلمان فرد ایماژینری ساحت در بحران

 موجب غرب اجتماعی فضای از شده طرد شناسانه شرق دگر این خلق دیگر، سوی از.بود همراه اجتماع

 متمایل خشونت سمت به بیشتر خود از جدیدی ایماژینری خلق برای خود ناخودآگاه در مسلمانان تا شد

 آن ظهور فرهنگی و اقتصادی سیاسی، روانی، های زمینه در باید را تروریسم هایریشه بنابراین. شوند

 و سعید ادوارد شناسی شرق و انتقادی گفتمان تحلیل از گیری بهره با تا برآنیم مقاله این در.نمود جستجو

 بررسی( آمریکا مکتوب متون)غرب های رسانه در را تروریسم با مبارزه تصویر روانکاوی از گیری بهره

 دادن قرار تاثیر تحت با شناسانه شرق تصویر این چگونه که بپردازیم موضوع این به همچنین.کنیم

) اسالم جهان مذهبی گرای افراط های جنبش در تصویر همین بازتولید موجب مسلمانان، ناخودآگاه

 .میشود( داعش

 نکاویروا انتقادی، گفتمان تحلیل استعاره، خیالی، ساحت شناسی، شرق تروریسم، واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه  -1

علیرغم مبارزاتی که طی گفتمان ضد تروریسم صورت گرفته. تروریسم تکفیری به یکی از 

گفتمان بزرگترین معضالت خاورمیانه بدل گشته که دولتها و جوامع را درگیر خود ساخته است. 

به منجر فرایندی که ی بین المللی ترسیم شد، سپتامبر، به عنوان بحران11مفهوم سازی شده پس از

ایاالت متحده در دوران پسا جنگ سرد  سیاست خارجیدر بندی ی از طریق مفصلهویت ساز

. سیاست خارجی به عنوان تالش متداوم حکومت برای ایفا نقش نمایندگی ملت درک شودمی

کند. پیوند مفهومی بین موجب آن نظم اجتماعی و هویتی را نیز ایجاب میه شود، که بمی

نه تنها در  فرایند هویت سازی سپتامبر رخ داد و11چه درپی آن انندهای بین المللی مبحران

وجود دارد،  تروریستی -غرب بلکه در ظهور و قدرت یابی گروههای تکفیریسیاست خارجی 

سازی بحران وهویت در اینجا بر این فرضیم که. که در این مقاله به دنبال کشف این پیوند هستیم

شود. زبان معنا توسط زبان منتقل میهمچنین شوند. می سازیبه عنوان پدیده سیاسی پایا مفهوم

اجتماعی، گفتمان  ایبندی شده در زمینه. مجموع اعمال مفصلشودمحسوب میجمعی  یکنش

ها درون سامان گفتمان ها با توجه به ربطی بودن و سیالیت هویت، هویت شود.خوانده می

از رابطه تحلیل انتقادی گفتمان با تئوری  گیریبهره با  شوند. در این جستار برآنیم تابرسازی می

ای که هر همچنین تاثیر و سلطه، ههژمونی که توسط ارنستو الکالو و شانتال موفه بسط یافت
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که  مینشان دهخواهیم کند، میگفتمان در تسخیر اذهان و سوبژکتیویته خود و دیگری ایفا می

ای درخلق و تغییر شکل اشکال جدید رجستهمبارزه با تروریسم نقش بهژمونیک  چگونه گفتمان

ای مکتوب در این رابطه با بررسی گفتمان رسانه کند.تروریسم با ارائه الگوی کنش به آنها ایفا می

، 2006تا 2001ایاالت متحده، با تمرکز بر مطالعه متون مجله سیاست خارجی در فاصله زمانی 

 اینکنیم. شکل گرفت، را بررسی می«دولت اسالمی عراق»زمانی که جماعت توحید و جهاد یعنی 

بلکه تحلیل گفتمان شامل  متن است؛ گرایانه،تقلیل یکند که گفتمان الزاما در معناینمی مقاله ادعا

به شود. های صوتی میوجلوه دیداریتصاویر  از جملهی انواع معنایی قابل انتقال در تحلیل همه

ابزار  مثابهخود را به زبان به  خاص مطالعه این و محدودیتی که داشتیم، دردالیل روش شناختی 

 .نمودیممحدود  مکتوب، متون به وسیله انتقال

ازده یجعه سوال اصلی این مقاله این است که چگونه گفتمان مبارزه با تروریسم برآمده از فا

قش جدید همچون داعش شد؟ یا به عبارتی نسپتامبر موجب ظهور و صعود گروههای تکفیری 

یم که شود؟ همچنین بر این فرضگفتمان مبارزه با تروریسم در شکلگیری داعش چگونه تبیین می

فضای  ها و مسلمانان خلق نمود که تحت تاثیرگفتمان مبارزه با تروریسم تهدیدی از تروریست

هنیت، ذاز  رویکرد روانکاوی الکانی بین الذهانی ایجاد شده از این گفتمان و همچنین براساس

ه از کیفی بسیاری از مسلمانان مطرود از این فضا را به سمت رادیکالیزه شدن جذب شدند، تعر

یر همین تاث خود و هویت خود ارائه نمودند در واقع بازتابی از تعریف دیگری ازآنها بود. تحت

رت فضای رعب آمیز احساس قدفضای زیست جهان معنایی رهبران تکفیری نیز بر اساس این 

 نموده و خود را در سطح دولت و فرادولتی و نه سازمان مطرح نمودند.

لیل تح در، در عصر کنونی تاکید دارد و تغییر هویت بر اهمیت، سیالیت که ایکلیشهتحت تاثیر 

شناختی و پس روشمنظر نظری، س ازآنها به ابتدا شود و ذیل نیز پاسخ داده میذیل، سواالت 

 ر سیاسیمانند سیاست و امسواالت اساسا سیاسی هستند،  اینم. پردازیتجربی مورد خطاب می

سازی کرد؟ چگونه وممفه اجتماعی را امر سیاسی وامر توان پیوند بین چیست؟ چگونه می

انکاوی رو ؟دتصور شم سیاسی را ارگزاران اجتماعی و ساختارهای اجتماعی/توان رابطه میان کمی

 ؟ چگونه قادر است تا رابطه میان هویت آفرینندگی و ناخودآگاه دیگری را توضیح دهد

 گفتمان انتقادی به مثابه روش تحلیل-2
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معنایشان  ها واعمال معنادار هستند وشود، که همه ابژهاین فرض بدیهی آغاز میبا تحلیل گفتمان 

 است که از یثباتبی یشود. گفتمان واژهمعنایی ارجاع داده میهای خاص از تمایزات به سیستم

ترین درک شود. در کلیهای تحقیقی فراوانی در نظریه زبان شناسی واجتماعی نشئت میروایت

ماعی ا اجتیبندی تمایزات در عرصه سیاسی مفصل این مقاله، گفتمان به عنوان کلیت ساختاری از

ن از طریق برخی آخطوط  و شود؛به طور سیاسی نهادینه میمر اجتماعی شود. انگریسته می

 کنش تولید، "عنوان به ار سیاست ٰ  (1985شود. الکالو و موفه)های سیاسی ایجاد میبندیمفصل

 ایعهو برای جام وندر گیریصمیمکنند. آن فضای تتعریف می "بازتولید و تحول روابط اجتماعی

ای نه، به گوکندمیکل متحول و منتشر  مثابه یکبه  جتماعی،امر ااز  یخاص یاناست که آن در مع

. این است هجامع درون های متمایزبندی سیاسی هویتمفصلبرای  ،زمینه عمومی اساسیفاقد که 

ن پذیر امکا ن به عنوان روابط هژمونیکی که به وسیله گفتمانآ از هابعد همان چیزی است که ما

ی ی خود و دیگر. این هژمونی شباهت و تفاوت نقش اساسی در هویت سازبریم، نام میشودمی

مواره کند. به طریقی بیان مثبت و ایجابی از خود و بیانه منفی و سلبی از دیگری هایفا می

به  ی رامشروعیت کنش خود و مشروعیت زدایی برای انجام هر گونه اقدام در حذف و طرد دیگر

 (2009:192دنبال دارد)نابرز،

ر طرد و که این گفتمان دناختی ش-عوامل روانیر تحلیل گفتمان مبارزه با تروریسم غالبا نقش د

بحث شرق  ،آن عالوه بربازتولید بربریت در اذهان مسلمانان ایفا نمود، نادیده گرفته شده است. 

ی یفطت. شناسی این گفتمان است که تعریف غرب از اسالم و مسلمانان را مسلم فرض نموده اس

اینجا  آفرینند،ویت میه ،معنایی های اجتماعی واینکه چگونه ساخت راجع بهمباحث وسیع  زا

انی شود که ساختار سیستم اجتماعی یا سیاسی برساخته گفتماین مطالعه متصور میمطرح است. 

تقلیل  یبخش سازنده ، که. زباناست یگفتمان برساختهتماما امر سیاسی  امر اجتماعی و؛ است

ر با تسخیهستند که  ها عناصر زندگی اجتماعیشود. گفتمانمحسوب میزندگی اجتماعی  ناپذیر

د به خودی خونیز  ها، امر اجتماعیبا تغییر گفتمانشوند، به طوری که می موجب تغییراذهان 

 یابد.می تغییر

ز لحاظ دانیم، که امی ما تنها چیزهایی تحت برخی توصیفات خاص"در گفتمان وایتبنا به عقیده 

. انتقال معنا از طریق گفتمان "خنثی نیستند کنیم،ن مراجعه میآنچه ما به آ شناختی، درهستی

؛ گیردقرار میبحث  موردگیرد، که به عنوان نیروی محرک در پس تغییرات اجتماعی صورت می
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براساس خال ای که آیند، به گونههای بین المللی قطعا در فرایندهایی از تغییر به وجود میبحران

شکاف ساختاری ملزم است  -دنکه ممکن است به طور سنجیده و آگاهانه ایجاد شده باش -معنایی

 (2009:193)نابرز،های تکه تکه ونامعین پر شودبندیبا وضعیتی از مفصل

تی است.  شود که عامل هر گونه تغییر اجتماعی یا هویبحران به عنوان بحران بازنمایی، درک می

 وو الکالو هژمونیک ارنست نظریه، این است که با پیوند تحلیل انتقادی گفتمان اینجا، ا درهدف م

که به های هژمونیک م چگونه گفتمانینشان ده و شرق شناسی ادوارد سعید(1985شانتال موفه)

گفتمان  ی غرب پس از فروپاشی شوروی به خدمت گرفته شد، همان بازتولیدسازهویتعنوان 

ههای ای دیگر و چگونه این گفتمان در نحوه کنش مسلمانان و گرواما به شیوهشرق شناسی است 

یده تحلیل متنی را ناد نظریه سیاسی غالبا شرایطی کهدر شود. همچنین تکفیری موثر واقع می

مانند، یغافل م وانشناختیر-از بینش مسایل نظری اجتماعینیز شناسان زبانو همچنین  گیردمی

 . جستار این شکاف را پر نماییم برآنیم تا با این

 سازی در تحلیل گفتمان انتقادیهویت -2.1

، تصور هژمونی آنتونیو "هژمونی و راهبرد سوسیالیست" رنستو الکالو و شانتال موفه در اثرا

کنند. الکالو و موفه گرامشی را در مسیری که زبان عنصر سازنده سیاست است، بازتدوین می

را با  -یا هژمونی -از قدرت اینظریهر روش پساساختارگرایی هستند که پیشگامان این تئوری د

ها، مخصوصا الکالو، کار میشل فوکو با حذف کنند. در تحقیق آنهویتی ترکیب می مفاهیم متمایز

در همین راستا،  گیرد.قرار میبازسازی مورد تمام عناصر غیرگفتمانی سازنده تئوری اخیرشان 

به عبارت دیگرـ  –، یا دانندمیمفهوم هویت را منحصرا برساخته گفتمانی نیز الکالو و موفه 

که کنند موفه ادعا میو الکالو همچنین (. 105:1985)الکالو و موفه،دانندمیبندی گفتمانی مفصل

های فردی هرگز به خودآگاهی کامل نایل که سوژهای گونهبه ناتمام است،  ، همانند معناهر هویت

 کند هر( بیان می2007در دیدگاه روانشناختی الکانی، همان طور که اسالوی ژیژک)شوند. نمی

 "یبخش ناپذیر شکست خواهد خورد، هویتگونه مساعی برای حل این فقدان به صورت اجتناب

باقی و ربطی هویت همواره نسبی  ."یابیمطلبیم، اما هرگز به آن دست نمینامی است که ما می

شود. همه ایجاد می یدگر خود/شود. تنها از طریق تمایز کامل یا پر نمیماند؛ آن هرگز می

از عناصر داللتی درهم مرتبط  ایمجموعههای اجتماعی با هستند، که توسط کنش ربطیها هویت

تمایز و اپوزیسیون  از طریقشان روابط باها و معنایشان را همه اصول، ارزش گیرد.شکل می
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کند و به طور هارمونی را انکار می ( ایده وجود1985ساس، الکالو و موفه)بر این ا کنند.کسب می

های تفسیری مسلط نتیجه کنند که چارچوبطبیعی هویت جمعی را محدود کرده و بیان می

. منطق باشدمیخواند، ارزی و تمایز میبین آنچه که او منطق هم ،روابط دیالکتیکی خاص

ریق ارتباط دهی تقاضاهای ناتمام متکثر، تمایزی که با این ط ارزی پری درون جامعه را ازهم

توسط تشکیل  یگریهای متمایز در تقابل با اردوگاه دهویت. دکنمی ، ایجاددر تقابل استمنطق 

طریق ارزی از اجتماعی هم آثاربنابراین  (.2009:195)نابرز،شوندبندی میارزی گروهزنجیره هم

شود؛ در نهایت می مشخص )یا رابطه ای آنتاگونیستیک(عمومیدریافت دشمن با عنصر سلبی 

و  حذف رادیکال زمینه"بیرونی وابسته است:  یکه گفتمان هژمونیک به ساخت تهدید دگرنای

. دهدل مییشکترا  نظامو آن اساس وحدت هر  "استدرونی  اختالفاتهمه و فصل شرایط حل 

های آنتاگونیست با گروهدر که  ود دارد،گروهی وج-ارزی بین بازیگران درونهم روابط پس

برند. این همان منطقی است که در گفتمان شرق شناسی هم حاکم به سر میاجتماعی دگر 

 (.1390:368است)بارسلونا،

کل ری شبنا به عقیده اشمیت امر سیاسی نیز در همین نقطه یعنی در آنتاگونیست خود و دیگ

 تابرند، ارزی به سر میاصر دگر با یکدیگر در روابط هممقابل عنصر مطرود، همه عنر دگیرد. می

ور بندی، دال مجببرای پرکردن خال معنایی در عرصه مفصل د.نکنهویت عنصر مطرود را انکار 

مبهم  غیرموجود یا یهای خالی به وسیله دالرا ایفا کند. دال دال خالی یا شناوراست تا نقش 

 بخشی به وحدتبرای تواند و می تواند داشته باشدمیاوتی شود، آن معانی متفمیتجسم م

از  ایتوانند مجموعهها محتوای ثابتی ندارند و می. آنبکار گرفته شودهای اجتماعی نابرابر جنبش

ارکرد کخاص با  یتقاضای "خالی د. هدف من این است که با دالنپایان را در برگیرتقاضاهای بی

  -تم دهی افقی به زنجیره هم ارزی ارزشمند اسکه در انسجا - مکن ایجاد شمولنمایندگی جهان

 .  (2009:196نابرز،)"مو همزمان آن را به صورت کامال گشوده، حفظ کن

نتاگونیسم عنصر بیرونی وظیفه پرکردن شکاف داخلی سوژه را دارد. هدف غایی این فرایند آ در

ک شدن هژمونیبا بنابراین . وجود دارد نظمیکه آشفتگی و بیاست در جایی  نظم و سامان آفرینی

 مندقدرتسوی بازیگر از است که  یکنش این؛ شودرا بازتولید می افرادزندگی روزمره  گفتمان

 باگفتمان  قدرت"سازد: جهان را قابل فهم میقادر است تا ، چرا که آن پذیردصورت می
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در گام  ."کندرا مشخص می اشمفهومیقلمرو گفتمان،  سازی آثار آن، هماهنگ با قدرتمادی

 کند. ها و نهادهای خاصی تولید مینهایی، گفتمان پرکتیس

 (1یافته)نمودارحول تصور هژمونی سازمان مجسم شده کهدر مجموع، طرح نظری که اینجا   

و تاثیر بر دنیای بین الذهانی و زندگی  :دال خالی، منطق هم ارزی و تمایز، و هژمونی1نمودار 

 روزمره

 

  

 

هری را چند پاره و الیه الیه تعریف میکند، چنانکه وحدت جو "یا من هویت"برایان فی 

هری و فراروایت منکر هر گونه وحدت جو(. لیوتار متفکر پست مدرن با مرگ 1385ندارد)فی،

 شود.ذاتی هویت می

 در مجله سیاست خارجی سپتامبر11بحران،هژمونی وهویت سازی بعد از . 3

هژمونی در تحلیل گفتمان انتقادی تعیین کننده است. بحث الکالو و موفه برای بررسی تجربی 

شود که مفصل بندی گفتمان است. در ذیل، بحث میسازی یک  تثبیت پایان برایتالش بی

پر کردن خال  آگاهانه و عامدانه برایتوسط حکومت امریکا  گفتمان مبارزه با تروریسم

و همچنین در توجیه و مشروع سازی سپتامبر 11از  پس هاسازی امریکاییهویتمعنایی/

تحلیل کمی )همان طور که در . دش های ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه به کار گرفتهدخالت

مقاالت مکتوب در مجله سیاست خارجی در فاصله بینیم(به بررسی شماری از بخش بعدی می

، مقاله، برآورد سیاست 3، بحث2، بازیابی داستان1بوده که عمدتا در بافت تفکر مجدد 2004تا2001

با مرحله آغازی تنها  و مصاحبه با اعضای حکومتی بوش مورد بحث قرار گرفته است. 4خارجی

در وهله  "هاتروریست" ،"تروریسم جهانی"،"تروریسم"، "ترور" گانواژاشباع شدگی متون از 

مواجه هستیم. از 2001از ابتدای ژانویه در وهله دوم  "اسامه بن الدن"و  "القاعده"نخست و 

با تروریسم در طرح مقدمه چینی برای حمله به عراق تحت عنوان فاز دوم مبارزه  2002سال

( به WMDهمراهی مفاهیم ترور، تروریست، تروریسم را با مفهوم تسلیحات کشتار جمعی)

                                                                                                                                             
1 Think again 
2 Cover story 
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مفهوم  2و شی انگاری 1ای شدنکرات و بسیار تشدید شده است. بعد از این برهه با توده

تروریسم در هم آیی این مفاهیم با اسالم و مسلمین و تحقیر و تمسخر عقاید و مذهب اسالم 

با بحث از جهانی شدن و حقوق بشر در قالب تروریسم آن را به  2003تیم. از سال مواجه هس

جنگ ارزشهای غرب و تروریستها/اسالم کشانده که همان تداوم گفتمان شرق شناسی ادوارد 

در پی رادیکالیزه کردن این گفتمان با تشدید پیوست نمودن مسلمانان  2004سعید است. در سال 

مواجه هستیم که وجهی از تقابل مذهبی، شرق شناسی و تداوم  3اراتو مسلمین به شر و شر

هربرت بحث اسالم در گفتمان ضد تروریستی دیگری تعمیم یافته  جنگهای صلیبی را در پی دارد.

بدان تعلق دارد و از آن شکل  هاتروریستمیدی است که بر جماعت مسلمینی اطالق میشود که 

بعد از این دوره شاهد آمیزش ایران، فلسطین، لبنان  (.73:،1381ز،پذیرد )جنکینگیرد و تعین میمی

و جهاد در متون تروریسم به عنوان تهدید سازی جدید هستیم که تنها تاکتیکی برای ورود به 

بحث هسته ای شدن ایران در قالب همان گفتمان مبارزه با تروریسم است. بدین معنا بدون این 

داشته باشد تنها دستاویزی برای توجیه و همراهی با سیاست که این گفتمان واقعیت بیرونی 

انتخاب  از متوندر مجموع خارجی نواستعمارگرایی و نئو سلطه گرایی ایاالت متحده شده است. 

 ، "هاتروریست"در ادامه توسط ، "تروریست"سپس  ، "ترور"ابتدا ، در طی این سالهاشده 

گاها برای بزرگنمایی با صفت جهانی به کار گرفته  کهاسترا داشته تکرار  بیشترین "تروریسم"

، "خشونت"، "امنیت"،"دفاع"، "جنگ"های در وهله بعد بیشترین تکرار دال ها با دال. شده اند

بوده است، که کاردکرد این دالها در انسجام بخشی و  "نظامی"، "میهن"،"ترس یا هراس"

 2001شود. در نوامبر /دسامبرشان تعریف میاتحادآفرینی به خاطر وجود تهدید وجودی علیه بقای

 شود.از تروریسم با استعاره بیماری سرطان یاد می 4تحت عنوان بازآفرینی جنگ

 بیشترین نرخ تکرار را داشته است؛ "مردم"که به کار رفته، اصطالح صفاتی از میان اسامی،و 

ف به هم مرتبط شوند و های مختلدهد تا گروهاجازه می ،در جامعه "مردم"اظهاراتی شبیه 

نیز انسجام  "تهدید و خطر جمعی"و  "تدافعی"همچنین صفت " یکدیگر را شناسایی کنند. 

معموال از اظهاراتی شبیه کند. بخشی را زیاد نموده و تفاوتها را درون جامعه مستحیل می

 ثیخنکمتر دالهایی که  "امنیت"و "آزادی"، "صلح"، "جنگ" ،"جهان"، "کشور"، "آمریکا"

                                                                                                                                             
1 massification 
2 reification 
3 evil 
4 Reinventing war 
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رخدادی حاکم شود. همخاص مستعد منازعه استفاده می یبرای ایجاد فضای هستند، با محتوای پر

همچنین هم رخدادی اسالم ، جهاد و تروریسم موجب  و مشتقات دفاع با دفاع غرب بر اصطالح

متون آمده صفاتی که به تناوب در کالبد شود. طرد مسلمانان به مثابه دگر نابودکننده آنها تداعی می

که همه ، دموکراتیک و عادالنه ، برابری، حقوق بشر ممه ،بزرگ ،است، عبارتند از: خوبی

پر تکرارترین صفتی که با همچنین دارند.  برای غرب و ایاالت متحده های ضمنی مثبتیداللت

است و نیز "خشونت"و  "شرارت"، "بدی"های منفی مورد استفاده قرار گرفته، صفت داللت

در تحقیر های معنایی مسلط از خوشه"جنگ با شرارت "و  "باورهای مهلک" های معناییخوشه

برای ساخت جهان در اصطالحات  "بدی"و  "خوبی"های از پیراینده همچنینهستند. اسالم 

 است.  بردهبهره نیز مانوی 

 :نمود سیمتوان تربر اساس اسامی پر تکرار مورد استفاده در مجله سیاست خارجی دو گفتمان می

ر دالهای گفتمان ایاالت متحده و هم پیمانان: خوبی، خوب، بقا، دستور کار، نش -1

شر، وق بدموکراسی،دموکراسی غربی، آزادی، برابری، دموکراسی، خوبی، تساهل، اخالقیات، حق

تدبیر، جنگ  طقی،قربانی،تمایز مذهبی، اتحاد، مردم، بردباری، اروپاییان؛ غرب، دفاع، عقالنی، من

دفاع،  (، جنگ پیشگیرانه،homeland detfenceالنی، پیروزی، دفاع موشکی، دفاع از میهن)عق

کنولوژی ن، تواکنشی، سازمان ملل، ایاالت متحده، برد، قدرت، اتحاد دیپلماتیک، برنده، دوستا

 باال، صلح سازی، مسالمت جویانه

 

جهانی، بدی، باورهای  گفتمان تروریستی مسلمانان: ترور، تروریست، تروریسم، تروریسم-2

خطرناک، تهدید، بیماری، القاعده، اسامه بن الدن، اسالم، مسلمین، دشمنان، مسئله، آسیب پذیری 

ها، مدرسین، برابری انسانی،عدم تساهل، نقض حقوق بشر، فرااومانیسم، شرارت، تئولوژیست

غیرعقالنی، دیوانگی، حمله، ، 2، افراطیون1(نابودی، خاورمیانه، محارب2003اسالم رادیکال)

رادیکالیسم، سالح کشتار جمعی، فقر، تکنولوژی پایین، خشونت، ترس، باخت، مبارزه طلبان 

 (،اهداف تخریبی، مخرب، مالها، جهاد . defiance islamicاسالمی)

                                                                                                                                             
1 militant 
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، بحث از سازمان جهانی تروریستی و دولت جهانی 1می/ژانویه  در بستر دوباره فکر کنید 2004

که القاعده ممکن است آن را تاسیس کند و معتقد شده که از زمان ظهور  2ی به میان آوردهاسالم

توان جرقه تاسیس داعش به القاعده میانه رو های مسلمان حاشیه گذاری شده اند. این نقطه را می

عنوان دولت اسالمی تکفیری شمرد. چرا که جزوه مدیریت توحش به عنوان مانیفست خشونت 

تدوین نموده و همچنین داعش نه یک سازمان اسالمی و  2004بوبکر البغدادی در سال داعش را ا

نه یک سازمان جهادی است، بلکه تنها یک سازمان تروریستی است که به دنبال تاسیس دولت یا 

باشد، یعنی همان که مقاله از آن با قلم برجسته دولت اسالمی جهانی القاعده خالفت اسالمی می

 کند.یاد می

 "ونیدشمن نسل کن"و "21در قرن  همه تهدیدات مادر"بر همین اساس تروریسم را به عنوان 

بار های مرگدئولوژیوارث همه ای "های مدرنتروریست"د که نکنند و اظهار مینکمی معرفی

ایت از غرب است، که این بر ضرورت حمحمله به تهدیدی فرامکانی و فرازمانی آماده  20قرن

دگرا نیاب یگفتمان ر اساسسرانجام، تهدیدسازی ب شدستانه و تدافعی تاکید دارد.غرب، جنگ پی

 کللکه گیرد. از این پس، تهدید مستقیما در ایاالت متنحده نیست، بشکل می "همه یا هیچ کس"

، "دهیدام میتهدید وجودی برای چیزی که شما انج"؛ آن به عنوان دهدرا هدف قرار می "غرب"

 علیه تهدید"و  "غرب به خاطر باورهای مهلکزندگی  سبکتهدید برای "؛ شودبرساخته می

ای رصت برایاالت متحده از این فدر مقاله بسط دموکراسی و دیگر مقاالت، . "صلح جهانی است

توسعه،  موکراسی،فعاالنه برای به ارمغان آوردن د و خود را کندبسط مزایای آزادی استفاده می

 سازد.می متجلیدر سراسر جهان  بازار آزاد، تجارت آزاد

کند، که نمود را آشکار می آمریکاهای تحلیل متنی گسست بین طرفداران و آنتاگونیست

شود. همان طور که تاکید شد، عنوان خطرناک و شرارت یاد میتحت  شان بعدها آنتگونیستی

ها،  به ن آنتاگونیستدر آخوانند، که می "حوریفراواژه م"شناسان انتقادی این مکانیسم را زبان

های دوگانه را طبیعی کند تا تقابلشوند. بنابراین، زبان تالش میهای مختلف واژه سازی میشیوه

 د.وشمینشان داده  2 نمودارای که در به گونه، جلوه دهند

 "جنگ با ترور": فراواژه محوری در 2 نمودار

                                                                                                                                             
1 think again 
2 militants seek to destroy the west so, “They can compose a Global Islamic State” 
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ها، گیر پیچید، نشان داده که چگونه فراواژه محوری همزمان به روابط معنایی، عالوه ب2 نمودار

 ها و توابع و روابط تقابلی مترادف

زادی ، آارزی از یک طرف بین مردم آمریکاتوجه دارد. مطابق درک الکالو و موفه درون منطق هم

طور که تحلیل کیفی گری ارتباط برقرار است. همانو تمدن و از طرف دیگر بین تیرانی و وحشی

وش بهستند. رئیس جمهور  ،دموکراسی و تمدن غرب مردم آمریکا مدافعان آزادی دهد،نشان می

 مریکاآهمزمان با تاکید بر خوبی ایاالت متحده  "دگر شرور" از گفتمان مانوی برای ساخت

 یع به دگر یا عنصرارجا اای از خوبی بالت متحده به عنوان جامعهکند. هویت ایاتفاده میاس

رس و انگر ت، به نوعی بی"تروریست"یا  "ترور". در این بافت، اصطالح است بیرونی وابسته شده

زی ارکه هر دال به تنهایی در دو منطق همشود. زمانیدر تضاد با هویت آمریکایی به کار گرفته می

های یابد، بخش اعظمی از سیاست هژمونیک به مدیریت این گونه بازنماییو تمایز نمود می

 یابد. سیاسی تعلق می

داوم توان در قیاس با قاب شرق شناسی قرار داد و نوعی هم ارزی و تهمچنین این قاب را می

 میان این گفتمان و قاب شرق شناسی را مشاهده نمود. 

 قاب شرق شناسی ادوارد سعید -3نمودار

 

ردمآمریکامهاتروریست  

ربغخاورمیانه  

لحصجنگ  

منیتاناامنی  

ظمنثباتیبی  

مدنتگریوحشی  

وبیخشرارت  

......  

 ما آنها
بربریتتوحشو  تمدن 

 قدرت ضعف
 بلوغ عدمبلوغ
 عقل احساس
 ثبات بیتباتی
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 (365:1390برگرفته از بارسلونا)

ریسم و ا ترومبارزه بدر گفتمان  ، غربحاد واقعیت بودریاردر عصر پست مدرن و رسانه به تعبیر 

ئه داده ان اراتصویری از سالم و این گفتم «دیو پلید تصاویر»پروفسور احمد تحت عنوانبه تعبیر 

ترسی (. غرب با دس1378،360،)احمدمنجر شدهبه کنارگذاشتن و به حاشیه راندن اسالم که 

 ست.ااده دانحصاری به رسانه های بزرگ و بین المللی بزرگترین خطا را در این زمینه انجام 

م مفهوهور همچنین ظهابرماس و توسط عقالنیت  که از یمختلفو تعاریف با ارائه انواع  همچنین

این در ها به تروریستبرچسب دیوانگی و غیرعقالنی صورت گرفته زدن عقالنیت انتقادی 

 تروریسم محکوم است. مبارزه با گفتمان 

است که در گفتمان ضدتروریستی آمریکایی به دشمن برچسب زده  "شرارت " واژه همچنین

. همچنین برچسب شیطان بزرگ در ه منشا آن در واژگان مسیحیت قرار داردشود، در حالی کمی

برچسب زنی، تفکر قالبی و طبقه  نیز داللت بر همین گفتمان مذهبی دارد. 2001ژوالی /آگوست

کند. نهادینه سازی را تسهیل می که شودهای اجتماعی شالوده ای برای عادت میبندی جماعت

نمادپردازی به عقیده آبنر  بیش از هر چیز نمادهایی قدرتمند هستند.کلیشه سازی یا تفکر قالبی 

کل فرایند نهادسازی را تشکیل می دهد....روابط اجتماعی به واسطه صورت بندیها  »کوهن شالوده

بر تداوم این مبارزه داللت  1اصطالح حمله فلج کننده .«ندیابو عمل نمادین تطور مییابند و ابقا می

های دوتایی در گفتمان ضدتروریستی، با ارجاع به استفاده رییس جمهور از تقدرت ساخدارد. 

صورت  ناامنی و خطرهای آزادی در مقابل هراس، خوبی در مقابل شرارت، امنیت در مقابل واژه

 پذیرد.می

یابد. روابط از اظهارات ثانوی معنا میای صطالحات آزادی در مقابل هراس به وسیله زنجیرها

ها، که تر گفتمانرا در کسب معانی وسیع طنابی است، که آن یرون گفتمان همانند نردبانتمایزی د

سازد. هر تقاضایی درون گفتمان هژمونیک می مکنم د،نشوساختارهای کالن گفتمانی خوانده می

                                                                                                                                             
1 Crippling attack 
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از تقاضاهای دگر  ایدر حال ظهور، مطابق با درک الکالو و موفه به صورت ارگانیکی با زنجیره

میتوان  4نموداربا ارجاع به . کندمی های دگر استناددال ای ازشوند و هر دال به مجموعهمی جمع

  تمام دالهای گفتمان غرب و تروریست را در همین نردبان طنابی گنجاند.

 هابینیو پیش:نردبان طنابی تمایزات 4نمودار

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هویت آفرینی و معناسوبژکتیویته، 

رسانه  اذهان و پر کردن فضاهای ذهنی جوامع بود.رسانه در قرن بیستم به معنای توان دستکاری 

. رودبه شمار میبه عنوان یکی از ابزارهای قدرت موضوعی جالب برای تحلیل گفتمان انتقادی 

 افراد در تحلیل رسانه ها توجه به کنترل کنش توسط کنترل ذهن است. یعنی با کنترل ذهن، کنش

. رسانه شودتعریف میه بر ابزار، سازنده گفتمان نیز رسانه عالو (.355کنیم)ون دایک:را کنترل می

از دو بعد حائز اهمیت است. اول از بعد ارتباطی که اذهان را براساس محتوای مجالت، اینترنت و 

کالمی و  سازینمادقدرت که  نهمراه نموده و دوم از بعد نمادیبا خود ویدئو کلیپها تسخیر و 

 ت یا شیوه راه یابی درون ساختار مفصل بندی شدهبحث عاملی .غیر کالمی برخوردار است

تحلیل گفتمان سیاسی . به همین لحاظ مرتبط با رسانه هاستای به گونه( 1388) فرکالف گفتمان

رسانه ها نیز بر دو امر تاکید دارد: بر رویدادهای ارتباطی و بر نظم گفتمانی. هدف آن باید تواما 

در  سیاسی است.  ت و تغییر و تحول نظم گفتمانتوضیح رویداد های ارتباطی خاص و ساخ

مردم ایده هایی را که ذهن آنها را با روایت » :نویسددر مقاله ای می 1جرمی هسوهمین رابطه 

                                                                                                                                             
1 Hsu 

 هراسآزادی

 

 

 بربریتمتمدن

 

 

A                                           B 

پیش  

 بینی

 

X             تقابل                notA 
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پذیرند که آن مطالب را به د و در وضعیت داستانگو قرار دهد، بیش از زمانی میهدانسجام می

آن چیزی است که  یا وضعیت غوطه وریشوند.... این صورت تجزیه و تحلیل مطرح می

اهدات شناس، در مشعصب 1(2013) ویکتوریا رومر. نامندروانشناسان آن را انتقال روایتی می

ی بر فرایندهای شناختی و احساسی شدیدترکه انتقال مبتنی بر روایت تاثیر  است خود پی برده

 .دشونقد می مانعدارد. این نوع انتقال 

ها بر ساخت اجتماعی واقعیت تاثیر گذارند. پس بازنمایی ساخت رسانهفوکو معتقد است که 

رسانه ای و زبانی واقعیت است. بازنمایی تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوبهای مفهومی و 

پذیرد. بازنمایی تولید معنا از طریق چارچوبهای مفهومی و گفتمانی است. گفتمانی صورت می

رسانه را ابزار بازنمایی و گفتمان اگر (. 1390:119ت)عبداللهی،واقعیت خارج از بازنمایی نیس

، قواعد و معانی تعریف کنیم که در بافت زبان اارزشه زنظامی انیز گفتمان را سازی بدانیم و 

های زندگی دارد که از طریق آن شناختی وجود دارد که تاثیر و تاثری مستقل بر و از همه جنبه

بدین ترتیب گفتمان و  دهد.یفی از خود و جهان پیرامون ارائه میکنشگران اجتماعی درک و تعر

به عقیده آلتوسر که در فوکو نیز  ها تاثیر گذارند.رسانه بر جهان بین الذهانی یا زیست جهان سوژه

، ذهن خودمختار و سوژه مستقل وجود ندارد و اینها مفاهیمی تماما شودمیطنین انداز 

شود را محصول ای را که بر آنها اعمال میفریبد که سلطهرا چنان میایدئولوژیک هستند که افراد 

هیچ ذهنی وجود ندارد، مگر »بدان تن میدهند:  "آزادانه "اراده خود به شمار آورند. از این رو 

بنا به اعتقاد شوتز احساسات، وضعیت  (.53: 1381)جنکینز، «آنکه به انقیاد کشیده شده باشد

تکوین واقعیت اجتماعی بر کنش انسانها تاثیر گذارند و ما مجبوریم ذهنی و محیط اجتماعی 

 -ان دنیای مشترک منهادراک خود از عینیت را به حوزه تجربیات آگاهی وسعت بخشیمزیست ج

من بدون دیگری معنا ندارم، مفروض زیست که  ایندیگری و مناسبات موجود میان ما است. 

شوتز زیست  -ر شناسی هوسرلادر پدید. ری استجهان به رسمیت شناختن رابطه من و دیگ

خورد.انسان موجودی زیست از این زاویه هستی انسان به زمان و مکان پیوند می جهان مبناست.

مند، وابسته به جهان و رابطه با همنوعان تلقی میشود. دنیای بین االذهانی زندگی روزمره افراد را 

 ذهنیاتفکر بین  هوسرل وزیست جهان . (83-71 :1393)معینی علمداری،دهدمیتحت تاثیر قرار 

اجتماعی است. جهان مورد نظر پدیدار شناسان یک جهان  -در اساس یک تفکر فرهنگی شوتز

                                                                                                                                             
1 Romero 
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ی ترس، تهدید، خطر، ترور ، ترویست، اسالم، دالها آیی فرهنگی و انسانی شده است. هم

لمین در غرب به ارمغان رادیکالیسم و خشونت فضای بین االذهانی از ترس و وحشت از مس

در زیست جهان آورد که موجب طرد ، سرخوردگی و به حاشیه رانی مسلمانان را به دنبال داشت. 

در گفتمان  مسلمین و افراطیوناز ایماژینری یا دنیای بین االذهانی گفتمان ضد تروریستی بوش 

دروغین و رعب انگیزی  قدرت آفرینی کاذب از خود نوعی هاشد که در ایماژه ی تروریستارائه 

تا جایی که داعش به عنوان یک گروه و سازمان جنایتکار مدعی بازی در سطح بین ایجاد کرد 

نمایند. میالملل و تاسیس دولت شام تا عراق و تالش برای بازگشت به خالفت اسالمی را دنبال 

شود، تا این پیام میسر بریدن در فیلمهای داعش به صورت یک پیام ارائه کاذب از این لحاظ که 

از قدرت کافی اگر خود ادله کافی برای ضعف داعش است. چرا که این جدی گرفته شود. 

 . نبودبه دنبال نیل به هدف  بود، ضرورتی برای ارعاببرخوردار 

نی از راواها به ضرورت صفات افراد تجسم یافته هستند و گاه ضرورت دارد که با میزان فهویت

ای د. در هویت امر فردی و امر جمعی در یک قالب جشونترکیب  یاجتماعانتزاع به طور 

فرایندی  -3رایند است و به خاطر فرایندی بودن خصلتی سیال دارد.فهویت همچون  -2گیرد.می

ز ای را به صورت دیالکتیک تعارض دو عامل درونی/ بیرونی و امر عینی/ امر ذهن بودن هویت

بر  گذرد کهداللت بر هر آنچه دارد که در ذهن یا قلب ما می درونی بودن هویت. بردمیان می

 یکنند کهیال مخبینند یا آنچه را بیرونی بودن آن به آنچه دیگران در ما می دیگران آشکار نیست.

اثیر امر تعامل گرایی نمادین بر ت متفکرهربرت مید شود. در این زمینه میبینند، مرتبط در ما می

دیدار ماعی مشترک پاز منظر او ذهن از درون تعامل اجت نماید.میی تاکید اجتماعی بر امر فرد

ود خ. گیردیجای م یا زیست جهان پدیدارشناختی شود. اندیشه فرد در مرکز سپهر اجتماعیمی

  (.44-1381:64)جنکینز، بالعکسبدون فرایندهای روانی تصور ناشدنی است و همین طور 

هویت اجتماعی هرگز  بنابراینارد.دشکل گیری هویت فردی در فرایندهای اجتماعی شدن ریشه 

پس به  است.فرد/جمع، درونی/بیرونی و امر عینی/ ذهنی یکسویه نیست و همواره دیالکتیک 

فهم تعامل میان گذارد. طریقدیالکتیک هم متاثر از فضای زیست جهان است و هم بر آن تاثیر می

عنوان  تحت ( رایا من مفعولی ( و تعریف شدن توسط دیگران) برونییا من فاعلی یخود) درون

محیط اجتماعی نهادینه شده از  بشخص در چارچوبه کنند. اگر فرایند درونی کردن توصیف می

یعنی هرآنچه که در  سوی یک مرجع اقتدار برچسب زده شود، درونی کردن ممکن است رخ دهد.
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یست به مسلمانان از سوی اتدار آمریکا در این گفتمان برچسب زده شد، از گفتمان مبارزه با ترور

سوی داعش به شکل درونی بروز و ظهور یافت. به نوعی که به جای اینکه داعش را یک سازمان 

جهادی اسالمی تصور کنیم می توان آن را دست نشانده غرب برای ظهور و تجلی گفتمان 

دهد، چیزی که اهمیت توسط فرایند برچسب زدن رخ میدر اکتساب هویتی که توصیف نمود. 

شود، این امکان را داشته هایی که از سوی مرجع اقتدار به آنها داده میدارد این است که هویت

. (1381:39)جنکینز،باشد تا به شکل موثر ترکیب یابند یا این که بر تجربه فردی آنها تاثیر گذارد

ست تا با تفسیر به سمت ااز این پتانسیل برخوردار پس ، تسبر متن و نوشتار ا یاسالم مبتن

، هر چند این خشونت با محتوای آن به شدت (44:،1392خشونت ایدئولوژیک حرکت کند) لوفر،

قرن پیش شد تا بتواند با آن  14در تضاد باشد. به همین خاطر داعش متوسل به فرهنگ عرب 

و به بردگی گرفتن افراد توجیه اسالمی  خشونت خود را عملی سازد. در همین رابطه خشونت

قرن پیش موجود بوده چنانکه کماکان در دیگر نقاط دنیا نیز  14ندارد. این قضیه در فرهنگ عرب 

به دنبال این است که شرایط ، ثبات و وحدت جامعه تروریستیهمچنین برای ایجاد  .وجود داشته

 مان دهی زندگی روزمره چنین جامعه ایارعاب، مولد سازبه همین خاطر کند.  و بقایش را حفظ

 .(28:،1392)لوفر،شودمی

ه و این ب متمایز ساخت"آنها "باید آن را از ” ما“ همان طور که اشمیت میگوید، برای ساختن 

مواجه  سازندهاست. بنا به تعبیر دریدا با یک بیرونی بر” دشمن“نی استقرار یک مرز و تعیین عم

ونه سازد. این همان خصلت پیوندی یا رابطه ای هر گممکن میهستیم که وجود اجتماع را 

ت ژکتیویته اهمی(. در فهم اینهمانی یا هویت یابی الکانی سوب18اینهمانی یا هویت است)فرهادپور،

الی(. همانی خیاین اساسی دارد. الکان برای اولین بار اینهمانی را در مرحله آیینه ای به کار برد)

م کند و فراه تواند هویت پایداری برای سوژهکند. اینهمانی نمیرا خلق میاینهمانی آغازین اگو 

 عین. -بیرون و ذهن -دیالکتیک درون .(1393،59تقلیل ناپذیر و بیگانه ساز است )استاوراکاکیس،

 د.سازسیالیت هویت آن را قابل تغییر و بحران می

لمه برسازد، اما نمادپردازی قادر سوژه محکوم به نمادپردازی است تا خود را به معنای دقیق ک

یا جستجوی هویت  یامیت و یکتایی تن واقعی را در برگیرد. به عبارتی نمادپردازمنیست تا ت

 هویت همچنان تمام نشدنی و کند.معرف فقدان است و سرانجام دستیابی به هویت را ناممکن می

اجع به ترکیب نمادین هویت بنا بر نظر بارث ر. (139357ماند)استاوراکاکیس،می سیال باقی
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شود. همچنین میو پرداخته ربطی است و در ارتباط با دیگری ساخته یت هو (1985اجتماعی)

شوند که بیانگر بازتابی هویت فردی و جمعی به طور منظم تولید، بازتولید و در یکدیگر دخیل می

 (.1381:43)جنکینز،بودن هویت است

ت ساحت اجتماعی وساحت طبیعی به موجب نام پدر صورکارکرد زبان به وجه عام، تمایز 

ار، ناپاید همواره هویتیهمان انگاری هویت ناشی از  گیرد که عامل قانون کلی نمادین است.می

 رد.حضور داهویت ها بعد بیگانه ساز شکاف یا حتی ناهویت، است زیرا در تمام اینهمانی

 رد ار بخشد. ماهیت اینهمانی فقدانت میبه سوژه حس هویمرحله آیینه ای اینهمانی خیالی 

ن و ا فقدابهویت است و سوژه در جایی که به دنبال تمامیت  کند.ساختار سوبژکتیو بازتولید می

و  های اجتماعیشود. برسازی هویت تنها از طریق اینهمانی با سازهبیگانه گشتگی مواجه می

همان طور (. 68-1391:65)استاوراکاکیس،تاس رها و غیره مقدوموجود گفتمانی مانند ایدئولوژی

ه بچنین است.عرصه اجتماعی  نیزهویت  ،که معنا ناتمام و در حال شدن و سیروریت است

 تساح سرکوب، طرد و فروکاستبر شود که صورت فروکاست ساحت واقع بارنمایی پدیدار می

 (.1393،1391:73)استاوراکاکیس،بازنمایی ناپذیر استوار است اقعو

ه و با داختسور اکبر احمد در این رابطه به تحلیل شیوه عملکرد رسانه های گروهی غرب پرپروف

دهد که نشان می” ده و در حال انتشارشایماژهای جابه جا ” استفاده از مضمون پست مدرن

اند،  ل شدهغرب با استفاده از این ایماژها به داستان سرایی مشغورد چگونه رسانه های گروهی

در ابی سعید بهمین رابطه  . در(1379:215هایی که همیشه مفید، موثر و دقیق نیستند)احمد،داستان

ب نویسد در غرب پرداخته و میرکتاب هراس بنیادین به نادیده گرفتن مسلمانان در جهان غ

. او ورندآوجود مسلمانان همچون وجود ارواح است، بی آنکه واقعا باشند، هراس انگیز و رعب 

 ی تلخ راگرفت، خاطراتتا نشان دهد مسلمانان علیرغم این که غرب آنها را نادیده می تالش دارد

ت تحقیر حال از تاریخ روابط خود با غرب به خاطر دارند. اسالم در غرب همواره در حاشیه و در

و سرکوب بوده است. که هر عمل سرکوب، بازگشت سرکوب شدگان را به دنبال 

 (. 1390:9دارد)سعید،

 العه موردی بر هویت و سوبژکتیویته داعش. مط4

در تعبیر الکانی برای سیاست خارجی  یسپتامبر تنها به عنوان شانس11 همان طور که فاجعه  

سکویی  مثابهتواند به می ، که با تغییرات رادیکال و تصادفی در فضای عمومیندآمریکا نگریست
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سازی سازی و هویتمحتمل این فرایند، جامعه یبرای مداخله هژمونیک استفاده شود. نتیجه

 . در سوی مقابل نیز این گفتمان موجب برآمدن و شکلگیری پادگفتمان داعش شد.جمعی است

به نام دولت اسالی عراق و شام ظهور یافت و جایگزین دولت  2013داعش در نهم آوریل

ژانویه تاسیس شد( شد.  24ره)ص( و جبهه الن2006نوامبر  15اسالمی عراق) تاسیس شده در 

به عنوان شاخه  2004گردد. ابتدائا در سالتاسیس داعش به اوایل سالهای جنگ عراق بر می

به صورت یک سازمان فراگیر برای گروههای  2006اکتبر  15القاعده عراق  مشهور بود. در 

ری را های تکفیشورشی عرق تبدیل شد. داعش به عنوان یک گروه مسلح تروریستی که اندیشه

 گیرد.مورد مطالعاتی قرار می ، در این پژوهشپیشه نموده است

به طور کلی در این رابطه همان طور که پیشتر، اهداف جهاد و مبارزه با کفر توسط القاعده با 

خورد، امروز می هاستفاده از ابزارهای خشونت آمیزی چون بمب گذاری و حمالت انتحاری گر

اویر خود با ارائه تصاویر گردن زدن، مصلوب کردن، تیر زدن به داعش با به نمایش گذاشتن تص

ی که داعش در تالش برای برانگیختن آن است، ونتگذارد. خشرا به نمایش می «جهاد »هدف سر،

ی ونتوضع موجود همراه است. خش، روانشناس هلندی، اغلب با تمایل به تغییر 1به گفته فرید جا

ایجاد مانع برای آن، آسیب زدن و یا فتح دیگری همراه است.  که در ایستادن در مقابل دیگری،

 .شودمنطق تصمیم گیری و کنش داعش محسوب می ونتاین خش

نسی  جدگی خشونت عریان داعش در پاکسازی نژادی و دینی ، اجبار در پذیرش اسالم، قاچاق، بر

 ضادتمنافات و  که بخشی از سیاست گروه داعش است بکل با محتوای اسالم و اخالق اسالمی

ل ی است که به طور کامل و متقابیمانی ذهن ها و خودهاز -داعش تجسم مختصات مکانی دارد.

(. این همان 69:،1381باشند)جنکینز،و نظم اجتماعی هستند و در آن نیز درگیر می یتسازنده روا

یام قیده ویلنا به عب شود.ای هویت یاد میاست که در روانکاوی الکان از آن به مثابه مرحله آیینه

 ت.جیمز داعش تجسم من مفعولی است که در گفتمان مبارزه با تروریسم برساخته شده اس

اد و افر روشهای مرسوم مورد استفاده داعش بمب گذاری در میان غیرنظامیان، شکنجه، قطع سر

ر دیدتشهای مشابه پیشین بسیار خشن تر و ها در مقایسه با تروریستباشد. این روشترور می

 بوده و قدرت رعب آوری و هراس انگیزی آن نیز بسیار بیشتر بوده است.

                                                                                                                                             
1 Nico Henri Frijda 



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

436 

 

به شوق  هدف پس از اشغال عراق و افغانستان، بال استفاده ماندن استراتژی عملیات انتحاری با

تیک تاک آوردن امت و مواردی از این دست، جنبش جهادی به تامل و بازخوانی در استراتژی و

ادی و عامر  این زمان عملیات انتحاری در مسجد، مدرسه، بریدن سر گروگانهافراخوانده شد. تا 

لی که هدف اص یرایجی نبود و یا دست کم توجیهات شرعی نداشت. پیش از این دشمن و خصم

شد، حکومتهای به اصطالح طاغوت یا ارتش دشمن بود و جایی برای حمله به شمرده می

ساختن ل برطرف وجود نداشت. اما این جزوه به دنبای بیغیرنظامیان و شهروندان به لحاظ سیاس

شمارد  و به یک خالفت اسالمی و کنترل حکومت توسط نظام خلیفه گری خشونت را مجاز می

 طریقی در پی بازسازی معناست. چنانچه در این جزوه میبینیم؛

 سالمیخالفت اتوحش یا بربریت حاصل از بیقدرتی است که از زمان سقوط »توحش یا بربریت: 

 «.بر این سرمین حادث و حاکم شده پس باید آن را مدیریت نمود 1916در 

 انون اهللقت به باور نداشتن به آن شعارها)کفار( و باور به اهلل است. تروریسم بازگش»تروریسم: 

 مریسبرای داوری اسپ. تروریسم پرستیدن اهلل بدان گونه است که او امر کرده است. ترو

یستن با زن چون انقیاد و فرمانبرداری از کفار است. تروریسم برای مسلمان زیست تحقیر،نپذیرفتن 

 «تروریسم پای مردی بر حقوق و دست نشستن از آنهاست. قدرت، افتخار و رهایی است.

 سیلهدر مورد خشونت، مشروعیت این خشونت نه از منظر دین بلکه از منظر عقالنیت هدف و

شود. صورت امری ذاتا در حوزه قانون و سیاست در نظر گرفته میتوجیه میشود. خشونت به 

دین بود. شخشوت امری مدیریتی تبدیل میشود که با سیاست و تدبیر درست تاانتها باید اعمال 

از  اعشد د.ترتیب خشونت در ایدئولوژی جهادی به امری فراتاریخی و پایان ناپذیر تبدیل میشو

با به  لیل کهداستراتژیک به این جوید. ایدئولوژیک بهره میو  کخشونت به عنوان ابزار استراتژی

 نمایش گذاشتن چهره زشت و وقیح خود مقاومت مردمی را فرو شکسته و رعب انگیزی را

تاب ککند و این اولین بار در کند. ایدئولوژیک از این بعد که هدف وسیله را توجیه میبازتولید می

 ابوبکر ناجی توجیه شده است.

عبارتی عالوه بر این که نویسنده به دنبال خلق معانی جدید برای دالهای گفتمان ضد  به

تروریستی علیه مسلمین است، نویسنده در تالش است تا با واژگون سازی مفاهیم تعابیر جدیدی 

 ، به مشروعیت کنشهای آنها در دروناز آنها تولید کند که عالوه بر بازتولید گفتمان ضدتروریستی

امد. همچنین این کتاب ترسیم نوعی قرارداد اجتماعی به روش لویاتان هابزی است که بیانج
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برطرف کند. به عبارتی این کتاب سودای دولت شدن را دارد آن را میخواهد توحش را مدیریت و 

که در مقاله ای تحت نام دولت جهانی اسالمی از آن در مجله سیاست خارجی خبر داده شده بود. 

هم نه دینی بلکه از آن جهت است که این سازمان تروریستی خود را دولت  توجیه خشونت

بستن زور و خشونت مشروع  کار در مدرن که در تعریف وبری از دولت چرا. محسوب نموده

علیه شهروندان آمده است. پس برخالف ادعای آنها از اینکه خشونت یک اجبار است نه انتخاب، 

این خشونت نتیجه رادیکالیزه شدن گفتمان مبارزه با تروریسم است که مسلمانان تندرو با رویای 

همچنان که هستند.  تبدیل شدن به یک خالفت یا دولت جهانی اسالمی به دنبال نابودی غرب

ژیژک سه نوع خشونت را شناسایی میکند که عبارتند از خشونت سیستمی، کنشگرانه و واکنش 

همان چیزی که به طور سیستماتیک در یک ایدئولوژی عبارتست از پذیرانه. خشونت سیستمی 

قتل شود. مثل ها انجام میمشخص در حال اجراست. خشونت کنشگرانه، با فعالیت مستقیم سوژه

و آزار عینی دیگران. خشونت واکنش پذیرانه به واسطه زبان و از طریقی منفعالنه به انجام 

شود. مانند تبعیض نژادی و ه نمیمشاهدرسد که هیچ آسیب فیزیکی در این نوع خشونت می

ها خود قربانی نوع سوم خشونت هستند که (. تکفیری9-1389:8)ژیژک،صیتوهین به عقاید شخ

شونت نوع دوم به دنبال فرافکنی از این وضعیت خویش میباشند.خشونتی که ناشی از با اعمال خ

حاشیه گذاری و نشنیدن صدای آنهاست که راهی جز مبارزه خشونت آمیز باقی نگذاشته. خصم 

شیعه در این گفتمان نیز خصم با باورهای شیعه برای پذیرش امامت و بحث حکومت در زمان 

که مانع از تحقق این دولت یا خالفت فراگیر اسالمی میشود. به همین غیبت امام دوازدهم است 

جهت ابتدا از درون با خشونت و آدم کشی یکدست سازی میکنند و زمانی که این خالفت 

 زنند. اسالمی برقرار شد، آنگاه خصم و نابودی غرب را رقم می

، و ترسیم تصویری منفی از های سرسختانه و ابلهانه خودرسانه های غرب با یورشبدین ترتیب 

 اند.اسالم موفق بوده ند. آنها حتی موفق به تغییر دادن ماهیت و شخصیت مسلمانان نیز بوده

افراد کثیری را به سوی  1از گفتمان ضد تروریستی توانست ایماژینرینشین شده های تهگفتمان

مسلمانان در واکنش به این طرد شدگی واکنشهای تند، شدید و انتقادی داده  داعش جلب نماید.

شود.  رهبران جوامع اسالمی نیز با نگرش ساده لوحانه به نمیاند که در قالب اسالم گنجانده 

خیزش ناگهانی اخیر به عنوان رویارویی با غرب، خود را به چاهی انداخته اند که با دست خود 

                                                                                                                                             
1 imaginary 
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ر متون داعش به کرات از توحش، تروریسم، تهدید، آزادی و دیگر دالهای مبارزه د اند.حفر نموده

با تروریسم صحبت شده که در واقع تالش برای مصادره دالهای گفتمان رقیب برای بازتعریف و 

تهی نمودن محتوای آنهاست. بدین ترتیب مشاهده میشود که داعش هویت مرحله آیینه ای 

بنابراین  ضد تروریستی پذیرفته و ندانسته در بازتولید آن تالش میکند.روانکاوانه را در گفتمان 

این ایدئولوژی وام دار تفکرغربی است تا سنت اسالمی. اسالم تنها روکشی برای توجیه و 

به گونه ای که با نام اسالم در جهت نفی  مشروعیت اقدامات این جریان تروریستی است.

اند و علنا متحد غرب در تحقق ومتجلی ساختن این تصویر  ویژگیهای اساسی اسالم رفتار نموده

 (288از توحش مسلمانان شده اند) احمد،

 نتیجه گیری. 5

یسم و بارزه با ترورطول گفتمان مسازی را درهویت ایدر این مطالعه تالش شده بود تا نظریه

حضور و  ما شاهدسپتامبر  11در جریان بحران  بسط آن در سوبژکتیویته دیگری بررسی نماییم.

و  یوندپسابقه هستیم. طی این گفتمان تبلیغات همه جانبه رسانه های گروهی به گونه ای بی

 مان نوعیگفت ارتباط متقابل میان جهانیان کامال مشهود و آشکار است که در نتیجه تبلیغات این

انه ها شود که بیش از هر چیز از سوی رساحساس و گراش یا خلق و خوب جدید پدیدار می

شود و در نتیجه به یک فاجعه شود. این احساس منجر به بحرانی غیر قابل مهار میتغذیه می

 .دانست نتایج نٱکه داعش را میتوان از  شودعظیم و مصیبت بار منجر می

 شویم که به هیچ ربطی به اسالم ندارد.در افکار سلفی ما با بسیاری از عناصری مواجه می

یی، زندگی بر اساس تعالیم قرآن و سنت، پیروی از الگوی پیامبر و سیره بازگشت به گذشته طال

شخصی وی از آرمانهای مسلمانان به شمار می آید. اما اسالم واقعا هیچ ربطی با بمب ها و کتاب 

سوزی ها ندارد. این حاصل تصویرسازی رسانه ای از توحش و بربریت مسلمین است که در 

فته است.دستورات اسالم مبتنی بر اعتدال، توازن، عشق، محبت و رفتار داعش نمود و تجلی یا

” مدارا کامال از این تصویر محو و پاک شده اند. قرآن کریم به صراح بر ابن نکته تاکید میورزد که

(. دو صفت 256سوره بقره آیه ”)الاکراه فی الدین“ ( و 6)سوره کافرون آیه” لکم دینکم ولی دین

ات دیگر بر آن تاکید شده صفت رحمان و رحیم است. غل و زنجیر مهم خدا که بیش از صف

کردن و بستن چشم اسرا و گروگان ها، کشتار انسانها، به بردگی بردن اسرا و تجاوز به آنها به 

هیچ عنوان بیانگر صفت رحمانیت و رحیم بودن خداوند مسلمانان نیست. همان توحش و 
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هویت همواره با توجه به اینکه  .لمین ساخته شدهبربریتی است که در رسانه های غرب از مس

شود. وجود ذاتی ندارد. تجسم توحش و بربریت و ...گفتمان ضد تروریستی امر برساخته می

اگر  .ه استتجلی ساختمبرونی بود که با دیالکتیک با امر درونی و نوعی خلق ایماژینری داعش را 

 شام هیچگاه یا داعش در سوریه  توانسته به حیات خود ادامه دهد به این علت بوده که سوریه

 بوده اند. دیناز  یهم  یا قرائت املیپیامبر را ندیده و تحت تعا

 هی ندارد،های ترور، تروریسم و خاورمیانه در گفتمان مبارزه با تروریسم اصال توجیهم آیی دال

انت ماهیت ر علتبه یا نفرین منابع بحران  دارد و آن به ناختیشلیل جامعه دچرا که این مسئله 

اکید را رین تنها. در حالیکه اسالم بیشتآگردد نه مسلمان بودن اقتصاد سیاسی این دولتها برمی

عالوه  وامعجبرتوجه و مراقبت از تهیدستان و مستضعفان نموده ولی فساد و رانت خواری در این 

ع به جای رمغان آورده به همین دلیل دولت در این جوامملت را به ا -شکاف دولت  بر تولید فقر،

 شغولمپرداختن به امور محرومان به خرید حمایت سیاسی و صرف توان برای سرکوب مخالفین 

 ای رانتیشورهبوده و همین امر بحران را در این منطقه تشدید نموده است. چنانچه که در غالب ک

 ساله نفرین منابع نبوده هم جاری و ساری است.که قادر بر حل م

ها توسط فرایند درونی شدن و غرب به تروریستتمدنی  برچسب زنی توحش، بربریت و بی

ک الکتیالگوی کنش داعش در خشونت عریان است که به واسطه آن دیهویت مرحله آیینه ای به 

ریستی گفتمان ضد تروین ترتیب بد رونی شناسایی فردی را در بافت اجتماعی جای داد.ب -درونی

 یک گفتمان ایدئولوژیک در جهت کسب مشروعیت سیاستگذاریهایش و انسجام بخشکه بوش 

چوب چار به ذهن افراطیون سلفی طرد شده ،در پر کردن خال معنایی هویتی ایاالت متحده بود

انند ال ممی قرن پیش و توسل به نمادهای اسال 14برای کنش بخشید تا با تمسک به فرهنگ عرب 

، شده بود رائهاهلل اال اهلل و محمد رسول اهلل برای تحقق هر آنچه در گفتمان بوش از مسلمین ا

رادری و ب کسب مشروعیت نمایند. در حالی که اقدامات آنان با محتوای اسالم که مودت برابری

 ی بوده وهنگن فرو تبلیغ آن از بنیا مبوده هیچ گونه گونه رابطه ای نداشته. در حالی که اسال

 جنسی آزاربردگی و . همچنین اجباری در آن نیست که خشونت وحشیانه داعش را توجیه نماید

شته و ج دای فرهنگی عصر پیامبر بوده همچنان که در دیگر نقاط دنیا نیز روازنان نیز مسئله

 پس هیچ نوع توجیه شرعی ندارد.ه و نیست.دمختص به اسالم نبو
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دین ب. ثابت کرد که جهان به غرب و شرق تقسیم نشدهدر حمله به غرب اقدامات اخیر داعش 

راروایت رگ فترتیب چنین نماند که غرب بالیی در شرق خلق نماید و از آن بی نصیب بماند. با م

 شویم.ش میلیوتار شاهد عدم وجود ذات گرایانه و در نتیجه برساختگی هویت افراط گرایان داع

ین مساله ها و تکفیری ها برای زدودن اه الیه الیه بودن هویت داعشیدر همین رابطه با توجه ب

فتمان صالح گابرای حل این معضله نیاز داریم بی بیقراری یا باید گفتمان آنها را تهی ساخت.  

ز تها را اوریسشرق شناسانه مبارزه با تروریسم که در آن به مسلمانان احترام گذاشته و حساب تر

 ویریتا عنصر مشروعیت بخش کنش از تکفیری ها سلب شود. این بار تص اسالم جدا نمایند.

ه عنوان ز آن بار آغاز قرن بیست ویکم د نچه آواقعی از اسالم و پیامبر به مردم ارائه شود. هر 

شروعیت تواند منبع مهمچنین بیان باورها و محتوای اسالم را غرب می گفتگوی تمدنها یاد شد.

ه برای یی کنها سلب شود. در مرحله دوم به جای تفکر غلط نواستعمارگرااقدامات داعش را از آ

جوامع  این خود در گسترش دموکراسی قائلند باید به اصالح اقتصاد سیاسی و توسعه اقتصادی در

الی ید. با خهم آپرداخت تا با ریشه کن شدن فقر زمینه برای رشد و تعالی انسانهای این منطقه فرا

 رتبسیار راحت  ز افراد مطرود شده به علت عقاید اسالمیشان و نیز افراد فقیر،شدن این سازمان ا

نطقه طح مسمیتوان افراد اقلیت معتقد به استقرار دولت داعش را خلع سالح و سرکوب کرد. در 

ت این موفقیها بپذیرند که داعش داعیه دولت جهانی اسالم را در سر دارد بنا برای هم باید دولت

که تا  های منطقه نیست. چرا که هیچ تضمینی وجود نداردن به نفع هیچ یک از دولتو پیروزی آ

 دهند.کی به آنها اجازه بقا می
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 بر تأکید اسالم با جهان های بحران در ایران های چالش و ها فرصت

 عراق و سوریه بحران
 

 شادگان خوزستان مرکز نور پیام امیر حدادچور، دانشگاه

 

 چکیده

 خواهد کشور آن گریبانگیر که است چالشی بزرگترین کشور، یک مرزهای نزدیکی در بحران هر وقوع

 موجب که عراق و سوریه در بحران وقوع. باشد گرایی افراطی و تروریسم نوع از آنکه خصوص به شد

 است آورده وجود به درگیر کشورهای در را ای چندپاره های ائتالف و شده خارجی و داخلی اختالفات

 در و هستند رو روبه ای پدیده چه با که دهند تشخیص راحتی به نتوانند منطقه کشورهای که شده موجب

 هزینه امنیت، می تواند ایران روی پیش های چالش مجموع وجود این با. افتاد خواهد اتفاقی چه نهایت

 و سوریه بحران در ایران شدن درگیر. باشد خارجی و داخلی سیاست های چالش و اقتصادی نظامی، های

https://www.digikala.com/Product/DKP-44988/-/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C-
https://www.digikala.com/Product/DKP-44988/-/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C-
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 خودبه خود صورت به ایران نقش ایفای با که بالفعل های فرصت اول. کند می خلق فرصت نوع دو عراق

 پذیرش توان می را بالفعل های فرصت. کشید بیرون بحران دل از باید که بالقوه های فرصت دوم و ایجاد

 علی رغم عمومی افکار در ایران مسئولیت پذیری پذیرش ای، منطقه قدرت یک عنوان به ایران نقش

 ادامه در و اوضاع بر تاثیرگذاری توان و موردنظر مناطق در مستقیم حضور ضدایرانی، سوءائتالف تبلیغات

 عنوان به توان می را بالقوه های فرصت اما ها؛ قدرت دیگر کنار در منطقه ی آینده برای گیری تصمیم توان

 الزاماً  دارد را زده آشوب ای منطقه خود جوار در که کنونی شرایط در ایران. نمود عنوان نتیجه گیری یک

 ممکن بحران این از گریز که حال. شود تأمین همواره منطقه امنیت تا بپردازد را چالش این های هزینه باید

 گروه با محکم و مناسب روابط ایجاد. گرفت نیز امتیاز آن از بتوان ها هزینه کنار در تا کوشید باید نیست

 ضدایرانی اقدامات کردن خنثی و همسایگان دیگر میان خود نقش نمودن پُررنگ متحدان، و مختلف های

 هم سازی فرصت خود برای بحران اثنای در بتواند که است موفق کشوری میان این در منطقه؛ کشورهای

 به عنوان عراق و سوریه بحران در ایران های فرصت و ها چالش بحث به مقاله این در این رو از. بکند

 .می پردازیم اسالم جهان ای منطقه بحران از بخشی

 ها چالش و ها فرصت ایران، عراق، سوریه، اسالم، جهانواژگان کلیدی: 

 . مقدمه1
 وخوش تغییرات عمیقی شد به دنبال پایان جنگ سرد، موقعیت ژئوپلیتیک جهانی دست

ه پس از رمیانی خاوتر از گذشته تلقی گردید. منطقهمتعاقب آن تحوالت در خاورمیانه بسیار مهم

 ول تاریخطای بوده و در ای و فرامنطقههای منطقهتوجه و رقابت قدرتجنگ جهانی دوم مورد 

نگ های رقیب قرار گرفته است. تحوالت عمیق پس از جهمواره مورد تعدّی و تعرض قدرت

 .وده استای بر موقعیت حساس و مهم منطقه افزطور فزایندهالملل نیز بهسرد در عرصه بین

ست و اهای متعددی بوده دوم خاورمیانه شاهد بحرانهای پس از جنگ جهانی در طول سال

ها، بحران ها،ی آشوباز آن زمان تاکنون حدود سه میلیون نفر در سراسر خاورمیانه در نتیجه

اند اپدید شدهای کشته یا نهای منطقهها، کشتارهای جمعی و جنگ، اعدامهای دیکتاتوریحکومت

 (.32: 1383)برزگر، 

الملل همواره تالش دارند تا اهداف و منافع راهبردی خویش را به ام بینکشورها در سطح نظ

هایی است که ممکن های مختلفی تأمین کنند. استراتژی اتحاد و ائتالف از جمله استراتژیشیوه

ای و جهانی تأمین کند؛ از جمله اتحادهای است منافع راهبردی کشورها را در سطح منطقه
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دهه گذشته یانه، اتحاد استراتژیک سوریه با ایران است که در طی سهپُراهمیت در منطقه خاورم

 ترین اتحادها در سطح منطقه بوده است.یکی از بادوام

 مسائل عراق، وقوع پیوسته است.های اخیر در منطقه خاورمیانه بهرخدادهای بنیادینی در سال

گون ا دگرای رزیگران منطقهها در سوریه و تحوالت کشورهای عربی، روابط بابحران و درگیری

 اطق جهانن منتریکرده است. منطقه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک خاورمیانه همواره یکی از بحرانی

تحوالت  تأثیر قرار داده است.طور جدی تحتبوده، و تحوالت درون، همواره معادالت را به

یران را تژیک ادی تقابل استراطور جتواند بهسوریه وعراق از جمله تحوالتی است که روند آن می

 تأثیر جدی قرار دهد.ای، تحتبا رقبای منطقه

 را در ای سوریه مالحظات مختلفیترین حامی منطقهجمهوری اسالمی ایران به عنوان مهم

 محور ترین آنها موضوع اسرائیل وسیاست خود در قبال سوریه مدنظر دارد که یکی از مهم

س وشند، با برداشتن بشار اسد از رأکعربی می -ائتالف غربیمقاومت است. در همین راستا 

  واهللقدرت در این کشور ضمن کوتاه کردن دست ایران، تضعیف و تحت فشار قراردادن حزب

ریه ورد سوهای ایران در مترین دغدغهمقاومت، امنیت خود را تضمین کنند و این یکی از مهم

ذیرد که پی میانتقال قدرت در سوریه را تنها در صورت همین دلیل است که ایران هرگونهاست. به

 خود در آن نقش داشته و آینده حضورش در این کشور تضمین نماید.

ا هن گروهت. ایهای تروریستی منطقه علیه ایران، اقدامات آنان اساز جمله تهدیدات اخیر گروه

هوری ی برای اهداف جمطور خاص تهدیدی جدالمللی بهای و بینعالوه بر تهدیدات منطقه

ع برای اف مشروهای سلفی افراطی تشّیع را یکی از اهدروند. این گروهشمار میاسالمی ایران به

-رد، مینی داداند و با توجه به نقش بارز و حیاتی که تشیّع در تعریف هویت ایراحمله خود می

البته این  آید.شمار میتی بههای تروریستی برای ایران، یک تهدید حیاتوان گفت تهدید این جریان

وری هایی را نیز برای جمههای تروریستی با عملکرد و حضور خود در منطقه، فرصتگروه

 اسالمی ایران فراهم نموده است.

را احاطه کرده است روند تقویت و افزایش ضریب امنیت و هایی که آنجهان اسالم و چالش

روی های پیشبا مشکل مواجه کرده است. چالشای و جهانی با این کشورها را ثبات منطقه

-روی جهان اسالم در هریک از وضعیتهمگرایی در جهان اسالم، با توجه به اینکه چالش پیش

ها و ارائه های موجود تهدیدات خاصی ایجاد خواهد کرد. شناسایی و درک متناسب از این چالش
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های جهان اسالم ی ملتیف عمدهها به فرصت از تکالراهکارهای منطقی برای تبدیل چالش

 است.

 . روش تحقیق2

های ندر بحرا های ایرانها و فرصتاست که با نگاهی اجمالی به چالش دنبال آناین مقاله به

ر ای اخیههای سیاسی و امنیتی سوریه و عراق در سالتر بحرانجهان اسالم، به بررسی دقیق

و  سوریه های ایران درها و چالشین است: فرصتبپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله چن

ها به فرصت یدهاعراق کدامند؟ و راهبرد امنیتی و سیاسی ایران در قبال بحران کنونی و تبدیل تهد

ان خیر جههای اگیرد این است: بحرانای که در این تحقیق مورد بررسی قرار میچیست؟ فرضیه

 نوان یکیعان بهخوش تغییر قرار داده و برای ایررا دستاسالم مناسبات امنیتی منطقه خاورمیانه 

 ه است.هایی را به لحاظ ژئوپلیتیکی فراهم ساختها و چالشای، فرصتهای منطقهاز قدرت

أکید تم با ی علل بحران در جهان اسالدر این پژوهش سعی شده ابتدا به مباحث نظری درباره

 ان اشارههای جمهوری اسالمی ایرها و فرصتالشبپردازد. سپس به چبر کشور سوریه و عراق 

ورد ماثنای بحران سازی ایران در خواهد نمود و در پایان نقش، توانایی و چگونگی فرصت

 گیرد.بررسی قرار می

ذشته و گمحقق وضعیت  در این روش، تحلیلی است. -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

وندهای و ر هاابطه با موضوع با مدنظر داشتن جریانحال را برای دستیابی به شناخت الزم در ر

رهای ط متغیدهد و وضعیت موجود را از نظر ارتبادقت مورد مطالعه و بررسی قرار میموجود به

د نیاز ت مورکند. نوع تحقیق کاربردی، تحقیقی است. اطالعاتحقیق باهم در زمان حال بررسی می

ها ادهات و دو اسنادی انجام شده و با این روش مطالعای این تحقیق از طریق جستجوی کتابخانه

ولتی سناد داها، ها، مقاالت، تحقیقات، کنفرانسهای مختلف تحقیق از میان کتابمربوط به بخش

 و راهبردی استخراج و تبیین شده است.

 . مفاهیم و مبانی نظری3

 . فرصت1-3

ل و نوبت )فرهنگ عمید( و به از نظر لغوی به معنای وقت مناسب برای کاری، مجا 1فرصت

نظران مدیریت (. از نظر صاحب45: 1386وکیانی، شود )غفاریانهر موقعیت سودمندی اطالق می

                                                                                                                                             
1 Opportunity 
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شود که باعث دستیابی به اهداف هایی را شامل میبحران، فرصت مجموعه شرایط و زمینه

ت وجود زمینه نظران مدیریت، فرص(. از دید صاحب9: 1383گردد )تاجیک، سیاست خارجی می

یا شانس مطلوب در محیط بیرونی سازمان برای انجام کاری یا تحقق چیزی است که سازمان از 

انداز خود دست یابد تواند به نتایج قابل توجهی در جهت تحقق رسالت و چشمطریق آن می

ل (. در این زمینه کارشناسان مسائل راهبردی، فرصت را فراهم شدن عوام12: 1386)احمدوند، 

(. در این مقاله، منظور از فرصت 45: 1386وکیانی، دانند )غفاریانصورت ناقص میبروز منفعت به

های مناسب، امکانات و منابع موجود در راستای منافع جمهوری مندی حداکثری از موقعیتبهره

 د.باشاسالمی ایران با توجه به شرایط حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور عراق و سوریه می

 . چالش2-3

به معنای رفتار از روی کبر و غرور، جوالن )فرهنگ معین( و همچنین به  1از نظر لغوی چالش

نامه دهخدا( آمده است. فرهنگ علوم انسانی در برابر معنای زد و خورد، جدال و تالش )لغت

Ghallenge لباً چالش گری و هماوردجویی را قرار داده است. بنابراین، غاهای چالش، چالشواژه

ی اصطالحی چالش، شخص یا رقیب را به ستیز کنند. از جنبهتلقی می Ghallengeرا معادل 

که کاردانی و شایستگی خود را ثابت کند تعریف شده است. فراخواندن و برانگیختن او برای آن

د ی جامعه را از بیرون موروضعیت جدیدی که مسیر آینده»محققان ادبیات فارسی چالش را به 

-ساز میهجوم قرار داده، حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تالشی سخت و سرنوشت

ها، موانع کند. در این مقاله، منظور از چالش محدودیت( اطالق می34-36: 1384)ذوعلم، « سازد

و فشارهای پیش روی جمهوری اسالمی ایران در کشور سوریه و عراق که از محیط داخلی و 

 باشد.شود، میی میخارجی آن ناش

 . بحران3-3

ثبات، ناپایدار و دچار اختالل اطالق توان بر وضعیت یا شرایطی خطرآفرین، بیرا می 2بحران

دهد. درستی انجام نمیکرد. در شرایط بحرانی دستگاه یا نظام مدّنظر کارکردهای خود را به

بُعد توصیفی صرفاً به ارائه گزارشی از اند. در ها در دو بُعد توصیفی و ارزشی قابل مطالعهبحران

شود؛ اما در بُعد ارزشی، وضعیت موجود که ویژگی ناپایداری و کژکارکردی دارد، اکتفا می

                                                                                                                                             
1 Ghallenge 
2 Crisis 



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

446 

 

شوند و برای رفع آنها و اند، نامطلوب تلقی میها چون نظم موجود را مختل کردهبحران

 شود.بازگرداندن ثبات و پایداری به نظام مدّنظر تالش می

منافع  برخورد های عام هستند و گاهی ازالمللی عقاید و ارزشها نمودی از برخورد بینانبحر

ا و دادهها یا درونهای متقابل و انباشته شدن تحریکمتعارض مبتنی بر قدرت و افزایش کنش

طرح مسیاسی  های سیاسی معمواًل بقای یک نظامشوند. در بحراندادها غیرمنتظره ناشی میبرون

مند های متقابل سیاسی شدیدی هستند که بر ثبات الگوهای سیاسی شامل کنش. بحراناست

م است متخاص کم دو بازیگرگذارند. بحران بین المللی متضمن تغییر رفتار دستموجود تأثیر می

 (.170: 1373انجامد )مستقیمی، که به کنش متقابل شدیدتر می

کدیگر یی رفتاری اعتمادی کشورها به الگوناشی از بیتوان ای را میهای منطقهبنابراین بحران

ع اشد، وقوته بدانست؛ یعنی هرگاه یک بازیگر به محیط پیرامون خود، ادراکی مبتنی بر تهدید داش

احساس  وازیگران اعتمادی به سایر بناپذیر خواهد بود. بنابراین بیای اجتنابهای منطقهدرگیری

ست شورهاکای و تداوم بحران در روابط نیادین تعارض منطقهتهدید از جانب آنها از عوامل ب

منافع  ها و(. در تعریفی دیگر، بحران عبارت از شرایطی است که ارزش168: 1382)گودبای، 

نت خشو بنیادین یک بازیگر مورد تهدید جدی قرار گرفته باشد و احتمال استفاده از زور و

 (.57: 1376افزایش یابد )احمدیان، 

 ها در جهان اسالمها و چالشهای بحرانه. ریش4

بع آن تم و بهبندی در قالب جهان اسالگیری گروهترین دلیل برای عدم شکلاولین و شاید مهم

ی سرزمین ای، گسیختگی فضایی و جغرافیایی و نبودن یکپارچگیگرایی منطقهگیری همعدم شکل

د مسلمان درص50اکثریت جمعیت بیش از  طوری که قلمرو جغرافیایی جهان اسالم که ازاست؛ به

راکندگی ین، پتوان به یازده منطقه جغرافیایی محدودتر تقسیم کرد. بنابرابرخوردار است را می

های وتتفا کشورهای مسلمان در سه قاره و عدم پیوستگی و یکپارچگی آنها، باعث ایجاد تنوع و

است  سی کشورهای جهان اسالم شدههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاشدیدی در ویژگی

ی، زرقان ونیا شود )حافظگرایی در جهان اسالم محسوب میو این عدم تجانس از موانع مهم هم

1391 :144.) 

های مختلف، با تجربیات عظیم تاریخی متفاوت تشکیل شده ها و فرهنگجهان اسالم از ملت

تواند نوعی سوءظن و دی و قومی میهای عمده نژاهای متفاوت موجود میان گروهاست. نگرش
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حتی درگیری میان آنان ایجاد کند. تأثیر این انشعابات نژادی و قومی، بسته به مورد آن، غالباً در 

ای، های اتحادآور فرهنگ اسالمی بیشتر است. عالوه بر اختالفات نژادی و منطقهمقایسه با جنبه

در واقع، همه این اختالفات مبین وجود  اختالفات شدید مذهبی در جهان اسالم وجود دارد.

 (.200-199: 1384برخی خطوط شکننده بالقوه در جامعه اسالمی است )فولر، 

ز عدم قاز اویژه در شبه جزیره عربستان و آسیای مرکزی و قفبیشتر کشورهای جهان اسالم به

 ود ازخه ملت مردان این کشورها ببرند. عدم اعتماد و اتکای دولتمشروعیت سیاسی رنج می

فظ رای حبسو و بدبینی به همسایگان مسلمان خود از سوی دیگر، باعث شده تا این نخبگان یک

عث اسی باای و جهانی متوسل شوند. این وابستگی سیهای فرامنطقهو بقای رژیم خود به قدرت

ده انی شهجگر های سلطههای متعدد دوجانبه و چندجانبه بین این کشورها و قدرتایجاد پیمان

 (.150: 1391نیا و زرقانی، است که تعهدهایی را به همراه دارد )حافظ

 داتی غربار وارسازی برای رویارویی با افکپروری در جهان اسالم و نظریهدر آینده نبود نخبه

نده یک چالش پیش روی جمهوری اسالمی ایران است که برای تبدیل شدن آن به فرصت در آی

و  یاسیسی، فرهنگی و آموزشی را میان کشورها، اندیشمندان و نهادهای الزم است روابط علم

الک مار و پروری بومی را معیفرهنگی در سطح جهان اسالم تقویت کند و نظریه پردازی و نخبه

 حفظ استقالل جهان اسالم بداند.

 اران رروی جهان اسالم بروز اختالفات داخلی است که جمهوری اسالمی ایچالش بعدی پیش

ناشی از  های اجتماعی،کند. اختالفات داخلی با ریشهها با چالش مواجه میدر برخی زمینه

 های اجتماعی که در چارچوب نظری بحث در کنار افکار عمومی موجب تشدید چالششکاف

 اختالفات ای؛هوفرقایسیاسی مالحظه شده است. این اختالفات عبارتند از: اختالفات قومی، قبیله

 های مذهبی، نژادی و زبانی؛ اختالفات سیاسی و ایدئولوژیکی.وجود اقلیت ناشی از

خی سی در براتی سیاثبای؛ از جمله اختالفاتی است که اوالً به بیوفرقهایاختالفات قومی، قبیله

 وورها های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر این کشاز کشورهای اسالمی انجامیده، هزینه

 ویده میل کرده، مانع توسعه و گسترش روابط میان کشورهای اسالمی گردهمسایگان آنها تح

 (.775: 1376های خارجی فراهم ساخته است )سنبلی، ی قدرتزمینه را برای مداخله

یکی از نمودهای مؤثر تفرقه در جهان اسالم وجود برخی از جریانات ایدئولوژیک افراطی 

-های سیاسی پیشیچیده و چندوجهی آن، چالشاست که در نتیجه نبود درک صحیح از سرشت پ
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های فهمی و انحراف از آموزهکند، کجروی جمهوری اسالمی ایران در آینده را به تهدید تبدیل می

-طوری که میآید. بهشمار میاسالم ناب، توسل به خشونت و تروریسم برخی از مصادیق آن به

داخلی و بازتاب آن چالش در منطقه و جهان اسالم ی همه اختالفات بینی کرد که ریشهتوان پیش

زده و زمینه بینند نیز به این اختالفات دامنسازی میاست و کشورهایی که نفع خود را در بحران

ی بیشتر به اشکال مختلف؛ فروش تسلیحات، ایجاد احساس ناامنی در سطح را برای مداخله

کنند. اختالفات میان کشورهای ا فراهم میای و در مجموع، تضعیف کشورهای اسالمی رمنطقه

های خارجی قرار گرفته، همواره چالش بزرگی بر سر راه برداری قدرتاسالمی که موجب بهره

جمهوری اسالمی ایران و نیز مانعی در مقابل همکاری و تفاهم میان کشورهای اسالمی و اتخاذ 

المللی دارد. ای و بینی منطقهریشهمواضعی مشترک در قبال مسائل جهانی است. این اختالفات 

دلیل وجود دست نیست و بهگرایی یک جریان یکپارچه و یکاساساً جهان اسالم و اسالم

جریانات مختلف و گاه متعارض در درون آن، امکان جمع کردن تمامی این جریانات و تحوالت 

که در پی ایجاد  شودتر میتحت یک عنوان خاص وجود ندارد و این عدم امکان وقتی جدی

 ی جغرافیایی و سیاسی باشیم.ی گستردههمگرایی میان این حوزه

 در عراق و سوریه . علل بحران1-4

ای ترسیم شدند ، خطوط مرزی به گونه1921در زمان ترسیم نقشه سیاسی خاورمیانه در سال

این مرزها ترین قدرت استعماری تأمین شود. در ترسیم که منافع انگلستان به عنوان قدیمی

ای که این مرزها به واقعیات تاریخی، جغرافیایی، قومی و مذهبی نادیده گرفته شدند، به گونه

(. 12: 1388اند )برزگر، های متعددی در خاورمیانه به وجود آوردهعنوان چالشی دائم، بحران

عث بروز اختالفات قومی و مذهبی ناشی از ناخشنودی از مرزهای تحمیلی از عواملی است که با

(. استعمار نیز با استفاده 197: 1388نژاد، های دائم در منطقه شده است )مصلیتضادها و تعارض

 1از اختالفات قومی و مذهبی به تضعیف نیروها و توان امت اسالمی پرداخته است.

ا جایی قدرت در این کشورها را بشکاف قومی مذهبی موجود در سوریه و عراق، جابه

ر سر های قومی و مذهبی بمواجه کرده است؛ به نحوی که منازعات و رقابتی جدی مخاطره

 ست.اشده  های ادواری در بسیاری از کشورهای خاورمیانهدستیابی به قدرت باعث ایجاد بحران

                                                                                                                                             
 (.14/3/91بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام)ره( ) 1
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طی افرا هایهای متعدد شده است. گروهرویکرد تهاجمی امریکا در منطقه موجب بروز بحران

 سر منطقهسرا ری امریکا در افغانستان و عراق ظهور کردند و سپس دربا ادعای مقابله با اشغالگ

های ه، موجب مهاجرت گرو2003گسترش یافتند. اشغال عراق توسط امریکا و متحدانش در سال

ا تجاوز بها که پیش از این، با هدف مقابله هادی از افغانستان به عراق شد. این گروهج -سلفی

اجم ا تهبسیس دولت اسالمی توسط طالبان و در ادامه، مقابله شوروی به افغانستان و سپس تأ

ا حمله بند، نظامی ائتالف ضدتروریسم به رهبری امریکا به افغانستان، در این کشور حضور داشت

ان، با ی آنههای اولیپیمانانش در عراق گشودند و هستهی جدیدی علیه امریکا و همعراق، جبهه

جهادی با  -ط صدام، صدها نفر از عناصر سلفیشد. پس از سقو ها تشکیلافغان -محوریت عرب

 لگرانای در عراق با عنوان مثلث سنی، ضمن تشکیل محوری قوی علیه اشغاتمرکز در منطقه

رده گذاری، قتل، غارت و ترور در سطحی گستامریکایی، به اقدامات مخرب خود نظیر بمب

ند و ه بودالقاعده در افغانستان آموزش دید هایمبادرت کردند. این جنگجویان که توسط شبکه

-های طایفههای وهابیت در منطقه قرار داشتند، با پیش گرفتن رویهتأثیر کانونشدت تحتبه

. با آغاز بحران (401: 2008آمیز وارد تقابل با شیعیان شدند )الزبیدی، صورت خشونتگرایانه، به

اقع وند. در ای گسترش پیدا کردبه صورت فزایندهها رهسپار این کشور شدند و سوریه این گروه

حران به بی ایهها از به وجود آورندگان بحران سوریه بودند که در ستوان ادعا کرد این گروهمی

ا در ه امریکی کشورهای غربی به ویژای گسترش پیدا کردند. بنابراین مداخلهکنندهصورت خیره

د در ی متعدهای بوش باعث ظهور و تداوم بحراندستانهمنطقه و مواردی مانند دکترین جنگ پیش

 (.195: 1388نژاد، خاورمیانه شده است )مصلی

  در عراق . علل بحران1-1-4

کیب های خاص ترتوان ویژگیگیری بحران در عراق را میترین دالیل اوجیکی از اصلی

انست )میرخانی، نی( دس -رد( و مذهبی)شیعهک-های قومی)عربجمعیتی این کشور و شکاف

 و(. تأسیس کشور عراق متأثر از معادالت قدرت پس از جنگ جهانی اول بوده است 1393

ت عادالپیدایش چنین کشوری نه بر مبنای مرزهای تاریخی، فرهنگی و هویتی، بلکه براساس م

 (.1394الملل در ابتدای قرن بیستم بوده است )پشنگ، نظام بین
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عراق موجب شده است همواره هویت قومی و مذهبی بر شکاف قومی و مذهبی عمیق در 

 احد وچون مانعی در مسیر ایجاد هویت ملی وهویت ملی برتری داشته باشد و این عامل هم

 (.1394فراگیر براساس ساخت سیاسی یکپارچه در عراق عمل کرده است )پشنگ، 

می ش مه، همواره نقترین کشورهای همسایه در غرب ایرانکشور عراق به عنوان یکی از مهم

یلومتر مرز ک 1300در معادالت سیاست خارجی ایران ایفا کرده است. این کشور با داشتن بیش از 

ابی ای در پیگیری و دستیمشترک و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، از نقش برجسته

 وتصادی قای ثبات اای ایران در زمینه تروریسم، حفظ صلح و امنیت منطقههای منطقهسیاست

ق از عرا بسیاری از موضوعات مهم در جهان اسالم و عرب برخوردار است. از سوی دیگر، اشغال

ر بگذاری ای برای اعمال نفوذ و تأثیرای و رقابت بازیگران منطقهسوی بازیگران فرامنطقه

ان را ی این کشور برای جمهوری اسالمی ایرهای این کشور، موجبات اهمیت فزایندهسیاست

 ینتیجه ه درراهم آورده است. ایران به خوبی از قدرت نرم خود در عراق آگاهی دارد، قدرتی کف

سائل ها، فرهنگ و مذهب مشترک بین ایران و عراق و سیاست خارجی ایران در قبال مارزش

 ست. ااشته ها و اقدامات دولت عراق دعراق ایجاد شده و تأثیر و نفوذ قابل توجهی بر سیاست

ی اسالمی ایران بر پایه اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای جمهور 

 اورمیانهخنطقه ای از قدرت نفوذ مناسبی در منطقه برخوردار است. محبوبیت ایران در مخاورمیانه

می الب اسالانق تقریباً ثابت بوده و مبتنی بر اصول و مبانی اعتقادی و رفتاری است که با ماهیت

، زبان اریختاست. در منطقه خاورمیانه قدرت نرم ایران در اسالم، مذهب تشیّع، فرهنگ،  مرتبط

ریشه  قبیل های مردم ساالرانه، مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم و مواردی از اینفارسی، ارزش

فتادوپنج (. جمهوری اسالمی ایران با داشتن بیش از ه183: 1388دارد )هرسیج و تویسرکانی، 

ند یکی از باشدرصد سنی می 9درصد شیعه و  89درصد( که از این میزان 98نفر مسلمان )میلیون 

ا رمیانه بخاو کشورهای بزرگ، پُرجمعیت و تأثیرگذار اسالمی است. در این میان منطقه ژئوپلیتیک

 96/92 کشور، بیشترین قرابت دینی و مذهبی را با جمهوری اسالمی ایران داراست. 15حضور 

شند. از این بادرصد آنها نیز دارای مذهب تشیّع می 94/18معیت خاورمیانه مسلمان و درصد از ج

وری لحاظ کشورهای منطقه بیشترین همگرایی را در میان مناطق مختلف ژئوپلیتیک با جمه

 اسالمی ایران دارند.



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

451 

 

افع کشور عراق در مقایسه با سایر همسایگان ایران، بیشترین تأثیرگذاری را بر امنیت و من 

ی بین والنطملی ایران داشته است که این امر ناشی از وجود مشترکات فرهنگی، دینی و مرزهای 

یت ز اهمارو توجه به ساختار سیاسی و نوع حکومت حاکم در این کشور، دو کشور است. از این

 ایهر دولتهای پنهان و آشکاگذاران ایرانی برخوردار بوده است. رقابتای برای سیاستویژه

فارس،  ت خلیجای و همچنین منافع مشترک ایران و عراق در زمینه حفظ امنیای و فرامنطقهمنطقه

ای هاستمرزهای مشترک و مبارزه با تروریسم در منطقه، موجب اهمیت یافتن نقش عراق در سی

 المللی ایران گردیده است.ای و بینمنطقه

 در سوریه . علل بحران2-1-4

 یاری ازن بیستم، بر اساس عقیده اقتصاد سوسیالیستی حزب بعث، بسمیالدی قر 60یدر دهه

وم و نوعی طراحی شده بود تا مناطق محرمؤسسات ملی اعالم شدند و سیاست اقتصادی و به

ا تدید طبقات ضعیف جامعه را متحول نماید. اصالحات نظام مالکیت زمین در سوریه موجب گر

ا به رر سنی های بزرگ متعلق به مالکان و تجاان زمینها سوریه تحت رهبری علویبرخی از بعثی

داد یییر مها را تغگونه تحوالت اقتصادی که شکاف بین علویان و سنیتصرف خود درآورند. این

 موجب رنجش جامعه اهل تسنن گشته بود.

وزه های مالی کشورهای عرب حمیالدی بر اثر کاهش بارندگی و قطع کمک 80اما در دهه

تصاد دلیل حمایت سوریه از حکومت شیعی ایران در جنگ عراق و ایران( اق)به خلیج فارس

ادی اقتص داران و تجار سنی خواستار مشارکت کامل در مسائلسوریه دچار بحران گشت. سرمایه

نها در آشتر سوریه شدند ولی بسیاری از بازرگانان سنی مذهب خیلی زود دریافتند که پیشرفت بی

اس با قبل از (. موقعیت علویان در قی147: 1376تواند میسر گردد )امامی، یکنار شرکای علوی م

ف ر ضعیدست گرفتن قدرت توسط حزب بعث بهبود زیادی پیدا کرد. در کل، روستائیان و قشبه

ه یدند بلکد نگردمنتنها از موقعیت اقتصادی بهتری بهرهباشند نهشهری که اکثراً از اهل تسنن می

 کشاورزان هایران با تغییرات اقتصادی بوجود آمده بیکار گشتند و قدرت اتحادیهبسیاری از کارگ

 و کارگران را از دست رفته دیدند.

علوی( باعت تشدید بحران  -کردی( و شکاف مذهبی)سنی-در سوریه نیز شکاف قومی)عربی

ران در توان علت اصلی به وجود آمدن بحدر این کشور شده است. اگرچه این دو عامل را نمی

(. پس از 39: 1393اند )زارعان، تأثیر نبودهشک در گسترش و تداوم بحران بیسوریه دانست، بی
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به قدرت رسیدن حزب بعث و اتحاد رویکرد سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی، سیاست تعریب 

اندن زدایی از کردها و کوچ اجباری آنان و کوچاقوام عرب پیش گرفته شد و اقداماتی مانند هویت

-اعراب به مناطق کردنشین انجام گرفت و تابعیت سوری بسیاری از کردها سلب شد )علیزاده

 (.18: 1387طباطبایی، 

های جامعه سوریه چه شهری و چه روستایی براساس نظام خویشاوند تباری مشتمل بر گروه

قوم خود بوده و ای شکل گرفته است. فرد در این نظام اجتماعی وابسته به مذهبی، قومی و فرقه

های مختلف های مذهبی و قومیتتعهداتی را نسبت به آن دارد. جمعیت سوریه متشکل از گروه

درصد از جمعیت سوریه را نژاد عرب و  3/90است که جامعه موزائیکی را بوجود آورده است. 

 ,Ethnicity and Race by Countriesدهند )درصد بقیه را نژاد کرد و ارمنی تشکیل می 7/9

کرد سنی،  %9مسیحی،  %10علوی،  %12عرب سنی،  %65(. جمعیت سوریه از نظر مذهبی 2007

 _Syria_Ethnic_andباشند )بقیه دورزی، اسماعیلی، ترکمن، آشوری و چرکس می 3%

Religious_divides, 2012.) 

 ناصرع طور مشخصرسد که بهنظر میبا آگاهی از نسبت قومی و مذهبی و جمعیتی سوریه به

که  سوریه بایستی از جامعه اهل تسنن باشد تا دیگر جوامع موجود دری قدرت میتشکیل دهنده

درت در ( که حزب بعث به قدرت رسید، توازن ق1963هـ.ش)1342البته اینگونه نیست. از سال 

محسوب  هاترین قومیتها که از محرومطوری که علویبین اقوام مختلف سوریه بهم ریخت به

ردیدند صاحب بیشترین قدرت در سیاست، ارتش، حزب بعث و اقتصاد کشور سوریه گمی

عث بر حزب دست گرفتن قدرت توسط حافظ اسد )از فرقه علوی( داند. انجام کودتا و بهگردیده

لوی عبر تقویت وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هرچه بیشتر اقلیت  1970سوریه در سال

 (.2012افزود )بواسی یر، 

ت الفارفت تا اختاز زمان روی کار آمدن حزب بعث با شعار وحدت و یکپارچگی انتظار می

حزب  ئولوژیهای مختلف سوری به پایان برسد. ترویج ایدها و فرقهمذهبی و فرهنگی میان گروه

چ صورت اجباری در مراکز آموزش و پرورش و مؤسسات فرهنگی الزامی بوده و هیبعث به

 (.51: 1374یابد )سعیدی، فرهنگی دیگری در کشور اجازه فعالیت نمیرقابت فکری و 

( 1963هـ.ش)1342های نسبی پدید آمده از سالتوان نتیجه گرفت که محرومیتگونه میاین

در اموراجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور سوریه برای جامعه اهل تسنن سوریه و انباشت آن در 
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( به مرحله انفجار رسد. 2011هـ.ش)1389لبات آنها در سالطی مدت نیم قرن باعث گردید تا مطا

های داخلی، اختالفات مذهبی و تعصبات در جامعه موزائیک سوریه با طوالنی شدن درگیری

قومی نیز گسترش زیادی پیدا نموده است. گرچه در قانون اساسی سوریه تمامی اقوام و مذاهب 

امروزه خود را دارای حقوق مساوی سیاسی و بیند ولی اهل تسنن اسالمی را به یک نگاه می

بیند. ریشه اصلی و قدیمی مخالفت اهل تسنن با جناح حاکم را در اجتماعی با جامعه علوی نمی

افزایش نقش علویان در نظام سیاسی سوریه و کاهش و اُفول قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

ی سلفی طرفدار حزب اخوان ز شاخههای سوریه امذهب توان دید. برخی از سنیها میسنی

-باشند. این گروه معارض سوری بر این اعتقاد است که با وجود گذشت نیمالمسلمین سوریه می

پذیر نبوده و های اساسی و اصالحات واقعی در سوریه امکانقرن از حکومت خاندان اسد، آزادی

مشی مسلحانه را در مقابل رژیم بایستی خطآمیز میبا توجه به درهم کوبیدن اعتراضات مسالمت

اسد پیشه کرد. جامعه سوریه در این مرحله از گذار، نیازمند برابری هرچه بیشتر برای کم نمودن 

 های موجود در طبقات مختلف اجتماعی سوریه است.شکاف

 های پیش روی ایران در منطقه. چالش5

 انه پدیدجدید را در خاورمیسپتامبر و حمله به افغانستان و عراق، شرایط 11وقوع حوادث 

ن تغییر ی ایرانفع جمهوری اسالمای که در محیط جدید، موازنه قدرت در منطقه بهآورد. به گونه

ر یافت. این فضای جدید، شرایط را برای عربستان سعودی دشوار ساخت. سقوط طالبان د

اهلل بی حزیابقدرت افغانستان و روی کار آمدن دولت شیعی طرفدار ایران در عراق و در نهایت

تعدد های مستسیا در لبنان، عربستان را در مهار نفوذ و قدرت رو به افزایش ایران، از طریق اتخاذ

ی ش براها، تالتر ساخت. از جمله این اقدامات و سیاستپیمانی با سایر کشورها مصممو هم

ای، طقهی منهاسایر قدرت مقابله با ژئوپلیتیک جدید شیعه)یا هالل شیعه( با همراهی امریکا و

ت مهار ر جهحضور و اتحاد غیرمستقیم با امریکا، اسرائیل، مصر و اردن در ائتالف ضدایرانی د

و سایر  مراهی با ایاالت متحده امریکافلسطینی و ه -مداخالت ایران در حوزه روابط اسرائیلی

 هایالشچها، این سیاستای ایران است. اتخاد های بزرگ در راستای مهار برنامه هستهقدرت

 ای ایران به همراه داشته است.بسیار را در کاهش نفوذ منطقه

طور که آگاهیم های آن است. همانمورد دیگر، چالش ژئوپلیتیک یا هالل شیعی و دگرگونی

اند؛ نخست، به قدرت رسیدن هشیعیان در طول چند سال اخیر با دو تحول عمده روبرو بود
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و دیگری افزایش قدرت گروه شیعی  2003عداز فروپاشی رژیم بعث در سالشیعیان در عراق ب

های این ها و شاخصه، ویژگی2006اهلل در لبنان بعداز نمایش قدرت مقابل اسرائیل در سالحزب

تحوالت، پیامدهای عمده در عرصه سیاست و امنیت خاورمیانه داشته است. از جمله این تأثیرها 

های منطقه اشاره کرد؛        ویژه عراق بر افکار عمومی عربت منطقه و بهتوان به تأثیر تحوالمی

های آن تفرقه و اختالف میان خود را ناشی از طور کلی اکثریت توده مردم عرب و حتی دولتبه

دانند و یکی از دشمنان یا حداقل رقبای تاریخی اعراب، ایرانیان هستند. توطئه دشمنان عرب می

دولت عربی که داعیه حمایت از سرنوشت مشترک اعراب و هنجارهای مشترک رو، هر از این

گیری ضدایرانی داشته باشد تا بتواند داند نوعی جهتعربی را داشته باشد، خود را ملزم میپان

حمایت اعراب ناسونالیست را جلب کند. تالش آشکار و پنهان عربستان برای هدایت یک جبهه 

 (.104-103: 1386پور، باید در این چارچوب درک کرد )قهرمانضدایرانی میان اعراب را 

ب قوع انقالال وچالش میان ایران و ترکیه، از فردای پیروزی انقالب در ایران آغاز شد. به دنب

سلمانند، درصد جمعیت این کشور م90اسالمی ایران، حاکمان ترکیه با توجه به اینکه بیش از 

های حکومت جمهوری اسالمی ایران و عدم پایهاحساس خطر کرده و در جهت تضعیف 

 نظامیان رها وگرایی پرداختند. از این رو سکوالهای حکومت خود به مبارزه با اسالمتضعیف پایه

 ران بودهیت ایکردند که مورد حمابرای جلوگیری از افزایش قدرت اسالم گرایان آنها را متهم می

ند کهدید تیق امنیت ملی و تمامیت ارضی ترکیه را خواهد از طرو نظام ایدئولوژیک ایران می

(Sokolski and Clawson, 2005: 38.) 

گ سرد مان جندانیم هر دو کشور ایران و ترکیه به لحاظ ژئوپلیتیک خود در زطور که میهمان

 اطر وقوعخریکا بهرو بود که اماند. از همینای بودههای فرا منطقهو پس از آن، مورد توجه قدرت

تمرکز کرد. ی توجه راهبردی خود را روی ترکیه مدر ایران، عمده 1357انقالب اسالمی در بهمن

تأثیر تتر تحرو، در آسیای مرکزی و قفقاز، روابط ایران و ترکیه)وهمچنین امریکا( بیشاز این

 (.110: 1384پور، عوامل ایدئولوژیک بوده است تا منافع استراتژیک )قهرمان

ای انقالبی در منطقه، همواره دو الگو در برابر انقالبیون عرب قرار داشته، هبا شروع حرکت

اند و برقراری الگویی شبیه آنچه در ایران حاکمیت بخش آن دانستهای انقالب اسالمی را الهامعده

-بینی میها پیشساالری دینی را برای آینده این جنبشدارد، یعنی جمهوری اسالمی و نظام مردم

گرا که کنند تا با ایجاد کانون جدید و ضریب دادن به ترکیه پسااسالمای دیگر تالش میدهکنند. ع
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تر را در اند، مدلی به ظاهر کم هزینهرو را به نمایش گذاشتهدر اقدامات اردوغان، یک اسالم میانه

 (.202: 1390های مردمی منطقه قرار دهند )شهبازی، مقابل جنبش

فارس، تحولی در جهت افزایش قدرت ایران و نقش شیعیان در  از دید دول حاشیه خلیج

از لبنان تا پاکستان ایجاد شده  1منطقه خاورمیانه شکل گرفته است و از منظر آنها یک هالل شیعی

(. در نگاه آنان، 28: 1390تواند تحت هدایت جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد )عزتی، که می

ک بلوک شیعی در منطقه، به قدرت خود بیفزاید و آن را علیه منافع ایران تالش دارد تا با ایجاد ی

ای امریکا و اسرائیل به کار گیرد )پوراحمدی و جمالی، کشورهای سنی مذهب و نیز منافع منطقه

1388 :8.) 

ی ری اسالمای عربستان سعودی با جمهوهای منطقهها و رقابتهای اخیر نیز نگرانیدر سال

و  شدن روابط دو کشور نسبت به گذشته شده است و روابط دیپلماتیکایران موجب سردتر 

المی ری استر گردیده است. عربستان برای مقابله با نفوذ جمهوارتباطات میان دو کشور ضعیف

 الت وکند با حل و فصل مشکایران در منطقه، اقدامات زیادی انجام داده است و تالش می

های ئتالفخود را بهبود بخشد و در چارچوب اتحادها و ا های موجود در منطقه، جایگاهبحران

(. این 334: 1389نسب، ای علیه ایران از قدرت و نفوذ ایران بکاهد )نادریای و فرامنطقهمنطقه

صًا ای خصواقدامات در بسیاری موارد از طریق سیاست حمایت از حضور نیروهای فرامنطقه

تحده الت مگسترده از غرب پیگیری شده است. حضور ایاایاالت متحده امریکا و خرید تسلیحاتی 

حوزه  ی توسعهای ایران و فضاسازهای منطقهشود تا رقابتامریکا در منطقه خاورمیانه موجب می

خباری و د )انفوذ ایران در منطقه را کاهش و در مقابل توسعه نفوذ رقبای ایران را افزایش ده

نطقه و یران در می نفوذ ان ایران از طریق محدود کردن حوزه(. در تنگنا قرار داد194: 1388نامی، 

ت؛ کا اسای از اهداف حضور نظامی امریکاهش ایفای نقش ایران به عنوان قدرت متنفذ منطقه

ع به مناف نسبت که امریکا بارها پس از جنگ سرد، ایران را به عنوان یکی از تهدیدهای عمدهچنان

 (.Chumbin, 1995: 109ملی خویش اعالم کرده است )

و وان در دتمی از منظر دیگر، تهدیدات امنیتی ناشی از تحوالت اخیر خاورمیانه برای ایران را

 ه ازکمحور کلی خالصه کرد: نخست سیر نامشخص رویدادهای آتی و دوم اینکه رقبای جدیدی 

 الشعاع قرار خواهند داد.رهگذر این تحول، نفوذ و قدرت ایران را تحت

                                                                                                                                             
1 Shiite Crescent 
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ترین متحد ها در جهان عرب به سوریه کشیده شد. خطر سقوط مهمکه موج ناآرامیهنگامی 

ایران در جهان عرب و ستون دوم محور مقاومت موجب احساس خطر بزرگی برای ایران شد. 

ترین مسیر پشتیبانی و دریافت کمک را از دست اهلل مهمویژه اینکه با سقوط بشار اسد، حزببه

تضعیف شده، به منزله کاهش قدرت دفاعی ایران است و همچنین منجر به اهلل خواهد داد. حزب

عالوه با تضعیف تبع آن، ایران خواهد شد. بهاهلل و بهافزایش توان تهاجمی اسرائیل در مقابل حزب

(. سقوط بشار Berti, 2011اهلل نفوذ ایران بر معادالت داخلی لبنان نیز کاهش خواهد یافت )حزب

ای، های فرامنطقهی برای نفوذ ایران در منطقه خواهد بود، با این حال قدرتاسد شکست بزرگ

گردد که اند. بخش اعظمی از این اختالف به این برمینظر درباره سوریه نرسیدههنوز به اتفاق

همین تر است. بهگرایی در حرکت مردم سوریه در قیاس با مردم تونس و مصر برجستهاسالم

بی تمایل ندارند آنچه که از سوی ناتو بر رژیم قذافی رفت بر بشار اسد هم های غردلیل، قدرت

برود. با این حال تغییر در سوریه در گذر زمان دستاوردی برای غرب و شکست مهمی برای ایران 

المسلمین سوریه نقش محوری در خواهد بود؛ چرا که اگر تغییری در سوریه روی دهد، اخوان

رغم آنکه با شور و هیجان از ر اسد ایفا خواهند نمود. گروهی که علیفردای بعد از سقوط بشا

مردم  1981-1983هایاعتنایی ایران در سرکوب سالانقالب ایران استقبال کردند، به دلیل بی

(. از 1363نا، اند )بیهای ایران اعالم داشتهحمص، ادلب و حما ناخشنودی خود را از سیاست

ران از دولت بشار اسد و مخالفت با دخالت خارجی در این کشور سوی دیگر، حمایت دولت ای

های سبب شده است تا موجی از اتهامات به جمهوری اسالمی ایران در برخورد دوگانه با انقالب

تواند چالش امنیتی بسیار مردمی در جهان عرب زده شود، با این همه، نهایتاً سقوط بشار اسد می

اهلل و مقابله با خطرات اسرائیل باشد. تحول حمایت از حزبمهمی برای ایران خصوصاً در 

دیگری که در محور مقاومت، در نتیجه تحوالت اخیر خاورمیانه روی داد، تغییر استراتژی 

های پُرنفوذ در محور مقاومت در حمایت از مخالفان دولت بشار اسد و حماس، یکی از گروه

د. هنگامی که گروه حماس از حمایت رسمی از قهرمان خواندن مخالفان رئیس دولت سوریه بو

ها خودداری کرد، بالفاصله دولت قطر اعالم کرد از حماس دولت سوریه در برخورد با ناآرامی

دعوت نموده تا دفتر خود را از دمشق به دوحه منتقل کند؛ دعوتی که موجب قطع روابط اسرائیل 

تغییر استراتژی حماس در رابطه با ایران (. این Ahmad and Pettengill, 2011با قطر گردید )
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، مقام شماره دو حماس در غزه تأیید 1نیز مشهود است. بعد از این تحوالت بود که محمود الزهار

 کرد که این گروه فلسطینی در درگیری احتمالی ایران و اسرائیل دخالت نخواهد کرد. 

رخی بشدن بنیان حکمرانی های مخالف با ایران و ضدمحور مقاومت و لرزان سقوط حکومت

ی قاومت روور مدیگر از آنان به هیچ روی به معنی این نخواهد بود که لزوماً دوستان ایران و مح

-ئیل میو اسرا همان اندازه که منتقد امریکاگرای سیاسی بههای اسالمکار آیند. برخی از جناح

-به ه خواهانکقبایی عالوه، ایران با رتوانند مخالف ایران و محور مقاومت نیز باشند. بهباشند، می

بیت دست گرفتن ابتکار عمل در تحوالت منطقه هستند دچار چالشی برای حفظ نفوذ و محبو

یعی ضد ش وهراسی باشد. تندتر شدن اقدامات هواداران پروژه ایرانسیاسی و قدرت نرم خود می

ست ادید اری اسالمی( دو تهبر اثر بزرگ جلوه دادن خطر ایران به همراه تحوالت منطقه)بید

 (.219: 1390)پرتو، 

محور استراتژیک ایران و سوریه آسیب خواهد رساند و به طور جدی بهسقوط دولت اسد به

احتمال زیاد موجبات فروپاشی این محور را فراهم خواهد آورد و همچنین تهدیدهای امنیتی ایران 

 -ناپذیری به محور تهرانطور جبراننی اسد بهطور حتم افزایش خواهد داد. سرنگودر منطقه را به

ی رهبری زند؛ زیرا سوریه رکن اصلی سیاسی و جغرافیایی مرتبط کنندهبیروت آسیب می -دمشق

 Berti andبخش فلسطینی است )های آزادیاهلل و سازمانایران با نمایندگانش در منطقه، حزب

Guzansky, 2012: 112اند که روابط سیاسی سوریه نشان داده (. برخی از اعضای اپوزیسیون

(. پس در Dalton, 2015: 5کند )استراتژیک ایران و سوریه بعد از رفتن اسد دیگر ادامه پیدا نمی

های صورت روی کار آمدن این مخالفین، حکومت جدید سوری حمایتش از ایران و فعالیت

خوبی ای آنها بهمتحدین منطقهاهلل در منطقه را قطع خواهد نمود. مقامات آمریکایی و حزب

آگاهند که سرنوشت معادالت قدرت بین نیروهای مقاومت به رهبری ایران و نیروهای ائتالف 

ی سوریه بستگی دارد، بنابراین آمریکا و متحدینش ای به رهبری آمریکا، به آیندهغربی و منطقه

اهلل لبنان هستند ریه و حزبسو -دنبال سرنگونی حکومت اسد برای شکست محور امنیتی ایرانبه

(Dalton, 2012: 2-12.) 

 های ایران در عراق و سوریه. چالش1-5

                                                                                                                                             
1 Mahmoud Al-Zahar 



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

45٨ 

 

یرونی بهای درونی و ها و چالشهای مناسب و مساعد، محدودیتها و زمینهدر کنار فرصت

خی دارد تاری اعتمادی و سوءظن متقابل ایران و اعراب پیشنیهمتعدد برای ایران وجود دارد. بی

(Karawan, 2002: 99-101; Alshayji, 2002: 225-234)اما در عراق و سوریه این بی .-

ناسب مشود. راهبرد های سنی و مخالف دولت محدود میها و شخصیتاعتمادی به برخی گروه

 برد.نز بین ها کمک کرد، ولی آن را اهای داخلی دو کشور به کاهش سوءتفاهمایران در درگیری

منیتی ی و اعراق، سوریه، لبنان و یمن، فرهنگ و هویت ایرانی و شیعی، سیاسدر اثر تحوالت 

ین تصور ند. اهای عربی و غربی نقش فعال و مؤثری دارنشان داده شده است. در این زمینه رسانه

ی است اسازی رسانهانگیزد که بر ساخت و ذهنیتو تلقی، خود نوعی ایران هراسی را برمی

(Nasr, 2006: 303-305). 

الیسم اسیوننای ایران برای مقابله با جمهوری اسالمی درصدد احیای ایدئولوژی رقبای منطقه

ا نیز یمن ر واند. آنان تحوالت عراق و سوریه ونفوذ ایران در لبنان گری برآمدهعربی و سفلی

-پان وعربی  رو، تقویت ناسیونالیسمکنند. از ایننشانه دخالت در امور داخلی اعراب تلقی می

د ان قلمداایر عربیسم را سازوکار و راهکاری برای مقابله با نفوذ و قدرت ایدئولوژیک و فرهنگی

وهابیت سیاسی شده، ایدئولوژی مذهبی  وگری افراطی (. سلفیOwen, 2004: 59-60کنند )می

دیگر،  ز سویایابی شیعیان انگیزد. با قدرتمقابله با فرهنگ ایرانی و انقالب اسالمی را برمی

 ها وهابی در منطقه فزونی گرفته است.ها و جنبشمجدداً فعالیت گروه

 یههای ایران در سور. چالش1-1-5

ها و تهدیداتی را برای امنیت ملی بازیگری ایران در بحران سوریه به صورت همزمان فرصت

جامعه و نظام  ایران در پی دارد و این تحوالت ابعاد مختلف امنیت ملی کشور در ابعاد سرزمینی،

سازد. برخی معتقدند بحران سوریه از دو منظر برای ایران نگران کننده است: سیاسی را متأثر می

ای راهبردی مهمی بر ایران وارد خواهد کرد و تغییر رژیم در نخست، سقوط دولت سوریه ضربه

نمایش قدرت در  ترین متحد ایران بر توانایی کشورمان برایترین و مهمسوریه به عنوان نزدیک

شرق مدیترانه تأثیر خواهد گذاشت. دوم، تحوالت سوریه در جهت مخالف روایت ایران بهار 

الهام گرفته از انقالب اسالمی است. براین اساس بحران سوریه « بیداری اسالمی»عربی به عنوان 

عنوان بیداری نه تنها منافع راهبردی بلکه پویایی و جامعیت روایت ایران از تحوالت منطقه به 

دهد. هرچند تأثیرات راهبردی منفی بحران سوریه بر ایران تا حد اسالمی را مورد چالش قرار می
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زیادی مشهود است، در مورد سنخ و ماهیت تحوالت سوریه و سایر کشورهای عربی از منظر 

وق مردم خوانی چندانی وجود ندارد، در واقع، جمهوری اسالمی ایران ضمن اذعان به حقایران هم

سوریه معتقد است که علل اصلی تشدید و تداوم بحران در سوریه و خارج کردن این کشور 

راهبردی از محور مقاومت است. براین اساس معادالت راهبردی و سیاست بازیگران مخالف، 

 ها و مشکالت داخلی این کشور است.تر از نارضایتیکنندهعنصری بسیار تعیین

ور ونی محعنوان متحد راهبردی خود و عضو کانحمایت از دولت سوریه بهایران تاکنون ضمن 

جی یا وفصل بحران سوریه تأکید و لزوم مداخله خارهای سیاسی بر حلمقاومت، بر راه حل

ند ل، روحاهای مالی و تسلیحاتی از مخالفین سوری به شدت انتقاد کرده است. با اینحمایت

نخست،  این کشور تأثیرات منفی برای ایران خواهد داشت: تحوالت سوریه و تشدید بحران در

در  کشور ثباتی سوریه و تضعیف آن بر اثر منازعات داخلی موجب کاهش کارآمدی ایناینکه بی

الف ای در منطقه و اخترقهف -محور مقاومت خواهد شد. دوم، این بحران به گسترش تنش قومی

 م، تمرکزد. سوانجامای مانند ترکیه و عربستان میقهراهبردی ایران با بسیاری از بازیگران منط

 وردمی مهای های ناشی از ظهور جنبشایران بر بحران سوریه مانع توجه جدی ایران به فرصت

 (.170: 1391شود )اسدی، بیداری اسالمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می

 ین امراای شده است. طقهها در سطح منبحران سوریه همچنین موجب افزایش تنش و منازعه

ر دگذار ی خود منجر به کاهش تمایل همکاری و افزایش اختالف بین بازیگران تأثیربه نوبه

وریه سران بحران سوریه شده است. روابط جمهوری اسالمی ایران با ترکیه و قطر تحت تأثیر بح

 لیجای حوزه خبا سردی مواجه شده است. عالوه بر این سطح اختالفات بین ایران و کشوره

با  یرانفارس مانند عربستان سعودی بر اثر بحران سوریه شدیدتر شده است. همچنین روابط ا

أثیر تق بیترین درجه خود رسیده است. این بحران بر روابط ترکیه و عراگروه حماس به پایین

 دی داشتهیاز نبوده است. عالوه بر آن بر بحران سوریه بر همسایه غربی خود یعنی لبنان، تأثیر

شور ین کااست و منجر به کشیده شدن بحران به داخل کشور لبنان شده است. باعث ناآرامی در 

 شده است.

ای ارائه های متعدد و پیچیدهتوان قضاوتهای آینده، میهمچنین در مورد تأثیرگذاری سناریو

ذ ایران در حوزه شرق رسد تغییر رژیم در سوریه باعث کاهش نفونظر میداد. در تبیین اولیه به

تواند نفوذ ایران تنها میمدیترانه، مسائل لبنان و فلسطین و حتی عراق شود. سقوط رژیم اسد، نه
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اهلل را نیز تواند حمایت نظامی این کشور از حزبدر دنیای عرب را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه می

ای ایران از جمله رقبای منطقه ای به نفعکاهش بدهد. همچنین باعث تغییر موازنه قدرت منطقه

عربستان سعودی و ترکیه خواهد شد. در مقابل، چنانچه دولت کنونی بتواند قدرت گذشته خود را 

های راهبردی باز یابد و بحران فعلی را پشت سر بگذراند، پیروزی مهمی برای ایران در بازی

یتی، سناریوهای متنوعی را منطقه خواهد بود. نظام سوریه به محض خروج از وضعیت قرمز امن

های مختلف دخیل در ناآرامی در سوریه تدراک خواهد دید. عالوه بر گیری از طرفبرای انتقام

های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی آن افزوده خواهد شد و این موضوع، قطعاً به آن بر انگیزه

 یران است.تعمیق توان محور مقاومت خواهد انجامید که دارای ارزش حیاتی برای ا

 قهای ایران در عرا. چالش2-1-5

ذ سیاسی ید نفواندازد، بلکه این تهدهای ایران در منطقه، موجودیت نظام را به خطر نمیچالش

نند ید همادیگر به همراه دارد. هرچند عراق جدسو و معضالت امنیتی را از سویایران را یک

ی هه حوزبهای بالقوه هدایت تنش و ناامنی گذشته یک تهدید نظامی نیست، اما همچنان زمینه

-. چالشه استباشد. مسائل امنیتی در شرایط جدید تغییری جدی کردامنیت ملی ایران را دارا می

-ز بیناشی ا بارهای مختلف قومی و سیاسی در داخل عراق و آثار زیانگروه های ناشی از رقابت

ز ن کشور ازیه ایومی و مذهبی و نهایتاً احتمال تجهای قگرایی، تفرقهثباتی و جنگ داخلی، افراط

ود شان میباشند که از زوایه داخلی عراق وارد حوزه امنیت ملی ایرهای جدید میجمله چالش

 (.63: 1386)برزگر، 

 ویدات ای تهدهای منطقهعراق جدید به دلیل خأل قدرت حاکمیتی، برای همسایگان و قدرت

به  وجه خاصتای ایران که های رقیب منطقهترین قدرتکه به مهم منافع مختلفی را پدید آورده

اسی ت سیشیعیان این کشور دارد و استقرار یک حکومت شیعی دیگر در منطقه باعث افزایش قدر

ر عراق های موجود ایران دای دیگر کرده است. از جمله چالشوارد چالش منطقه شودآن می

ر ی در عراق در قالب ائتالف ضدداعش؛ چالش حضوعبارتنداز: حضور نظامی کشورهای غرب

کرات یت تفپیمانان در منطقه؛ ارائه الگوی جعلی از اسالم سیاسی؛ تقوبلندمدت آمریکا و هم

 الملل.بین تکفیری در مقابل اسالم واقعی؛ تقویت ابعاد اسالم هراسی و ایران هراسی در نظام

 . افزایش اهمیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه6
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ت سیاس فرد دارد کههایی منحصربهران از نظر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک، ویژگیای

وجه تمحل  تأثیر قرار دهد. نخست، ایران کشوری بین المللی است که هموارهخارجی آن را تحت

. دوم، کندیهای قدرت بین المللی قرار داشته و در معادالت جهانی نقشی برجسته ایفا مکانون

دن موقع ا بومرکزیت و محوریت مناطق ژئوپلیتیک متداخلی قرار دارد که به واسطه دار ایران در

ایران از  ای، از نقش و جایگاه برتری برخوردار است. سوم،راهبردی دریایی و زمینی و تنگه

 وولید برد که آن را در مرکز تالقی محورهای تموقعیت ژئواکونومیک راهبردی خاص سود می

ی اونهگدهد. برآیند این سه ویژگی جغرافیایی، الزام و ایجاب ان قرار میمصرف انرژی جه

ی است اای و فرامنطقهی روابط با کشورهای منطقهگرا مبنی بر توسعهسیاست خارجی برون

 (. 225-222: 1388فیروزآبادی، )دهقانی

الت در تحو این های اخیر با تحوالت زیادی روبرو گردیده است. بسیاری ازخاورمیانه در سال

، 2001سال جهت افزایش نفوذ ایران در منطقه بوده است. سقوط طالبان در افغانستان در پایان

تژیک ای بودند که نقش استرا، دو حادثه2003سقوط حکومت حزب بعث در عراق در آغاز سال

ودند بران ایران را افزایش دادند. هم حکومت طالبان و هم حزب بعث عراق از رقبای سرسخت ای

ا یک ه تنهگردیدند و برافتادن آنها نو برای جمهوری اسالمی ایران تهدید امنیتی محسوب می

گردید.  ه نیزروی ایران برداشت بلکه موجب قدرت گرفتن ایران در منطقتهدید امنیتی را از پیش

گرچه رد. ادر لبنان نیز اشاره ک 2006وسه روزه سالدر تکمیل این دو واقعه باید به جنگ سی

یز برانگاهلل و اسرائیل صورت گرفت، اما به دلیل مقاومت تحسینوسه روزه بین حزبجنگ سی

نطقه ن در معنوان گروه شیعی طرفدار ایران شهرت دارد موجب افزایش نقش ایرااهلل که بهحزب

 وایران ز یابت اناهلل و اسرائیل را به ها بر این پایه بود تا جنگ بین حزبگردید. برخی دیدگاه

 (.Nasr, 2006: 58امریکا تلقی کنند )

 . دالیل اهمیت ژئوپلیتیک سوریه برای ایران1-6

سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست موجب 

گذاری و مدیریت حوادث داخلی این کشور شده المللی برای تأثیرگیری نوعی رقابت بینشکل

قسمتی از سرزمین بزرگ شام است که با کشورهای لبنان، قبرس، فلسطین اشغالی،  است. سوریه

ها با دولت بعث عراق دارای رقابت ایدئولوژیک مرز است. این کشور سالاردن، عراق و ترکیه هم

و سیاسی در منطقه بوده است؛ با ترکیه بر سر موضوع کردها و همچنین عوامل جغرافیایی مناقشه 
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ترین ساله علیه عراق حمایت نموده است. مهمجمهوری اسالمی ایران در جنگ هشتداشته و از 

عارضه ژئوپلیتیک این کشور نیز این است که در جوار مرزهای فلسطین اشغالی، یعنی قلب 

 (.103: 1391خاورمیانه و کانون معادالت چند مجهولی این منطقه واقع شده است )نیاکویی، 

ک اتژییک محور است، که با سه عامل واقع شدن در منطقه استرسوریه یک بازیگر ژئوپلیت

یلومتر ساحل با ک186خاورمیانه، قرار گرفتن بر کناره شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از 

ندر بکشورهای حاشیه این منطقه ارتباط دارد. به خصوص سوریه از طریق خط لوله نفت در 

ه الت منطقمعاد کند و از این راه درهای حاشیه را تأمین میبانیاس، بخشی از نیازهای نفتی کشور

ملل الننقش دارد. به دلیل همین اهمیت و نقش استراتژیک، بسیاری از کارشناسان روابط بی

 (.125: 1391نامند )رجبی، می« ترین کشور کوچک جهانسوریه را بزرگترین»

 ان و نقشا ایرتحاد استراتژیک سوریه بمنظور درک بهتر نقش سوریه در این منطقه باید به ابه

انال عنوان ک و به اهللعنوان ایجاد کننده ارتباط با حزبنیابتی آن در منطقه تمرکز کرد. سوریه به

-منا(. سوریه William Samii, 2008: 29رود )اصلی برای تقویت جبهه مقاومت به شمار می

ویت ث تقسرائیل داراست و این امر باعترین موقعیت استراتژیک را در روابط بین اعراب و ا

ور به ین کشاهلل در برابر رژیم صهیونیستی شده و از سوی دیگر با تمایل بیشتر امقاومت حزب

ین است که ای جهان عرب، نفوذ ایران در منطقه تقویت شده اهای منطقهایران به لحاظ سیاست

 (.El-Hokayem, 2007: 44امر خوشایند عربستان نیست )

ن لی میاای و بین الملطرف دیگر سوریه تنها بازیگر عربی است که در مناسبات منطقهاز 

دگاه حب دیحال صانماید. و در عینکشورهای خاورمیانه و آفریقای عربی، نقش مستقلی ایفا می

 این خود است. درگیری رژیم صهیونیستی با سوریه، محور اصلی اهمیت نظامی و استراتژیک

ه ست کست. در حال حاضر نیروهای مسلح سوریه، تنها ارتش کالسیک عربی اکشور در منطقه ا

یم تواند امنیت رژیم صهیونیستی را در معرض خطر قرار دهد. از این رو مقامات رژمی

(. اسد 126 :1391آورند )رجبی، صهیونیستی، سوریه را به عنوان تهدید استراتژیک به حساب می

اعث ببنان اهلل تقویت کرده و با نفوذ روزافزون در لا حزبپس از مرگ پدرش روابط خود را ب

 (.El-Hokayem, 2007: 42افزایش قدرت ایران در لبنان شده است )

برای جمهوری اسالمی ایران سوریه از اهمیت باالیی برخوردار است. سوریه از اولین 

ی ایران را به ، دولت جمهوری اسالم1979کشورهایی بود که پس از انقالب اسالمی در سال 
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ای بود که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از رسمیت شناخت و نیز از معدود کشورهای عربی

گیری جمهوری اسالمی، دولت سوریه رژیم صدام حمایت نکرد. به عبارت دیگر از ابتدای شکل

ه برای ای با ایران داشته است. ُبعد دیگر اهمیت سوریهمواره روابط نزدیک و همکاری جویانه

ایران، اتخاذ سیاست مقابله جویانه این کشور در برابر رژیم اسرائیل است که از لحاظ راهبردی 

اهلل و حماس جزیی از محور مقاومت قرار داده است. سوریه دولت سوریه را در کنار ایران، حزب

اً اعالم سال گذشته بوده است. مقامات ایران رسم 36متحد استراتژیک ایران در منطقه در طول 

: 1392توان بحران سیاسی را حل و فصل کرد )حمایتیان، اند تنها از طریق فرایند سیاسی میکرده

82.) 

 سد ومنتقدان جمهوری اسالمی ایران معتقدند پیروزی معارضان سوری و برکناری بشار ا

 طقهمن ترین متحدان خودش درگردد تا ایران یکی از مهمدولت وی از قدرت سیاسی موجب می

ر رفتن کنا عبارت دیگررا از دست بدهد و موقعیت جریان مقاومت علیه اسرائیل تضعیف گردد. به

حزب بعث سوریه از صحنه سیاسی این کشور بازتاب مستقیمی بر تحوالت منطقه خواهد 

یران ز نفوذ ااافتد و خطر میدنبال آن حماس نیز بهاهلل و بهصورتی که موقعیت حزبگذاشت؛ به

-ی کمکل چگونگشود. مطمئناً تحلیتر میمنطقه کاسته و مسائل امنیتی ایران بیشتر و پیچیدهدر 

یران رای ااهلل و حماس بدون در نظر گرفتن نقش سوریه بسیار مشکل است. بهای ایران به حزب

 نازعاتکم شامل از دست رفتن بخشی از توانایی اعمال نفوذ در مثباتی سوریه دستخطر بی

اهلل است روه حزبها و متحدان خود در لبنان و به خصوص گاسرائیل، فلسطینی -اعراب

(Nerguizian, 2012: 84.) 

 نعتی وصی آسیا، اروپا و آفریقا و در حدفاصل اروپای ی اتصال سه قارهسوریه در نقطه

قه منط ، درژیکیخاورمیانه واقع شده است. به این ترتیب، این کشور از لحاظ ژئوپلیتیکی و استرات

مرکزیت  از:رتالمللی عباای و بینهای منطقهجایگاه بسیار مهمی دارد. اهمیت سوریه برای قدرت

حساس ائیل؛ های اعراب و اسراسوریه به لحاظ راهبردی در خاورمیانه؛ پیوند سوریه با درگیری

یه ر(. سو56: 1390خطر از وجود حکومت علوی در منطقه که مخالف کمپ غرب است )آجرلو، 

ا بتحاد ی مقاومت و ارتباط و اعالوه بر اهمیت راهبردی عمومی به دلیل جایگاهش در جبهه

 (.22 :1391ای و جهانی اهمیت مضاعف دارد )فرزندی، جمهوری اسالمی، در محاسبات منطقه
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ته بخشی ه البکرو است هایی روبهبا توجه به شرایط این منطقه، از نظر امنیتی سوریه با چالش

ن سایگاها از خارج بر وی تحمیل شده است اما، بخش دیگر، از درک نادرست همین چالشاز ا

 ند.کمی گیرد و هریک از این کشورها، دیگری را تهدیدی برای خود تلقیاز یکدیگر نشأت می

ی مؤثر ، کشورها2011در همین راستا و به موازات شروع و گسترش بحران در سوریه در سال

ه با کردن ار اوضاع نابسامان این کشور را شروع کردند. عربستان سعودی و در منطقه مداخله د

فرصت  کاهند،کنند از نفوذ ایران در منطقه بی هالل شیعی در منطقه، تالش میمطرح کردن قضیه

امی، ظ نظها از لحارا غنیمت شمرده و به یاری نیروهای مخالف بشار اسد پرداختند. این کمک

مت دن حکوهای مختلف و پیچیده داشته است. هدف آنان ساقط کرمالی جنبهسیاسی، تبلیغاتی و 

قوا را  وازنتعلوی سوریه و قطع کردن ارتباط ایران با سوریه و لبنان است. این وضع ممکن است 

ز غربی نی اروپای ضرر ایران برهم زند. ایاالت متحده ونفع این کشورها و بهی شامات بهدر منطقه

-یمتالش  جانبه از نیروهای مخالف بشار اسد پرداخته وهمین سیاست به دفاع همهدر راستای 

 کنند حکومت وی را ساقط کنند.

 داد دادهامت در مقابل، ایران که عمق استراتژیک خود را تا لبنان و مرزهای رژیم صهیونیستی

فظ ع خود حنفبهی را ی قدرت منطقهاست، در تالش است تا جلو این موضوع را بگیرد و موازنه

م ن نظاها درصدد ساقط کردکند. ایران پس از جنگ تحمیلی و حصول اطمینان از اینکه غربی

رزهای مق به ی جنگ را از مرزهای ایران و عرانوپای انقالبی در ایران هستند، تالش کرد جبهه

 ا افزایشمی برژیم صهیونیستی منتقل کند. لذا با پایان یافتن جنگ ایران و عراق، جمهوری اسال

سترش ی خود از مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین، در تقویت و گجانبههای همهحمایت

ا هالشتاهلل در جنوب لبنان و حماس در خاک فلسطین نقش مهمی ایفا کرد. متعاقب این حزب

ه نطقدر م اهلل و حماس( به دو نیروی مؤثر و شکست ناپذیر مقاومت اسالمیاین دو نیرو )حزب

 تبدیل شدند.

پیمانانش تصمیم گرفتند با حمایت از مخالفان با آغاز بحران در سوریه، ایاالت متحده و هم

بشار اسد، ساقط شدن رژیم سیاسی سوریه را تسهیل کنند و به این ترتیب، با از بین رفتن 

حکومت علوی نزدیک به ایران و روی کار آمدن حکومت سنی نزدیک به عربستان و اردن و 

اهلل قطع شود. به همین مناسبت، ایاالت متحده های ارتباطی میان ایران و حزبمصر و قطر، حلقه
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ی خود را به های همه جانبهو رژیم صهیونیستی به همراه عربستان، اردن، قطر و مصر کمک

 مخالفان اسد آغاز کردند و گسترش دادند.

 . دالیل اهمیت ژئوپلیتیک عراق برای ایران2-6

ت؛ این شور اسشود، منظور ما ارتباط شیعیان دو ککه صحبت از رابطه ایران با عراق میزمانی 

رژیم  نگونیاند. سرنشین ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار کردهدو کشور با اکثریت جمعیت شیعه

ت ت قدرهای جدید در ساخبعث در عراق و بروز تحوالت جدید منجر به تغییر ماهیت و ویژگی

د بر . تأکیی عطفی در روابط ایران و عراق معرفی کردتوان نقطهاق گردیده را میو سیاست عر

ط یم روابهای موجود، معیار برقراری و تحکسازی در کنار چالشهای فرصتاشتراکات و زمینه

این دو کشور شده است. تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت و حکومت عراق، روند حرکت 

ی از ای فراهم آورد. تعدادتژیک به یک دوست و همکار منطقهعراق را از یک دشمن استرا

ا در تشتند کردند به کشورشان بازگرهبران و فعاالن مخالف رژیم صدام که در ایران زندگی می

 گی وهای فرهنحق تعیین سرنوشت خود دخیل باشند. طبیعی است که به دلیل سابقه همبستگی

ر محوهوری اسالمی ایران، تقویت یک حکومت شیعیسیاسی با شیعیان عراق، اولویت نگاه جم

 ال ایجاددنب باشد. مؤلفه مهم دیگر، وجود منافع مشترک میان دو ملت است؛ ایران و عراق هر دو

 ثبات، امنیت وشکوفایی و سازندگی در عراق هستند.

ی یجابوجود اشتراکات فرهنگی و دینی دو ملت و وجود یک رابطه کهن و تاریخی، اثرات ا

د آمد وجو ود را در توسعه روابط به جای خواهد گذاشت. کانون فکری شیعه ابتدا در عراق بهخ

می نیز اظ قوعنوان تنها کشور شیعی منطقه به لحو سپس به ایران منتقل شد. از طرفی ایران به

ل داخ قرابت نژادی و فرهنگی با سایر کشورهای خلیج فارس و اعراب ندارد. این موضوع در

یعی در یت شباعث تشدید فشار بر شیعیان شده بود. عراق جدید هرچند با توجه به اکثر عراق هم

کننده لیل شهای مذهبی ایران را کاهش داده است؛ لیکن به دسیستم دموکراتیک این کشور دغدغه

ات خص با تبلیغفرهنگی باال -بودن ساختار قدرت در این کشور همچنان این اختالفات مذهبی

شود اد میهای مهم ایران در عراق نوین قلمددر صحنه اجتماعی عراق از دغدغه وسیع وهابیان

 (.1390)درویشی، 

 های ایران در عراق و سوریه. فرصت7
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ست های متمایز اهای مشترک و برخی فرصتایران در عراق و سوریه دارای برخی فرصت

نند. کشبرد اهداف ایران فراهم میها زمینه مناسبی برای پیت(. این فرص14-15: 1386پور، )قهرمان

 شود.در ادامه به برخی از آنها در دو کشور عراق و سوریه اشاره می

 های ایران در عراق. فرصت1-7

ای هههدایران و عراق دو کشور همسایه هستند که با وجود مشترکات فرهنگی و تاریخی در 

ی م بعثوضع پس از سرنگونی رژیگذشته، دارای مشکالت سیاسی و اختالفات مرزی بودند. این 

ای مساعد هنهدر عراق تغییر یافت. این امر موقعیت مناسبی برای دو کشور فراهم کرد تا از زمی

 یشبردها استفاده کنند. بر این اساس ایران برای پبرای گسترش روابط و افزایش همکاری

: 1392روش، یع و نیکهای زیادی برخوردار است )رفدیپلماسی عمومی خود در عراق از فرصت

هنگی و یخی، فراند از: اکثریت شیعه در عراق؛ پیشینه روابط تارها عبارت(. که برخی از آن126

ه علمیه االصل؛ وجود عتبات عالیات و حوزفارس زبان و ایرانی %16تمدنی با کردها؛ وجود 

ا بگی اق؛ همبستنجف؛ کمک ایران به عراق از زمان سقوط صدام؛ تالش ایران در بازسازی عر

دگی ناهنپمردم عراق در برابر جنایات صدام، سپس حمالت امریکا و اقدامات تروریستی داعش؛ 

 مهاجران عراقی در زمان صدام و وجود تعداد زیادی از اتباع عراقی در ایران.

دت مرغم تالش گسترده و طوالنیتحوالت عراق بعداز سقوط حزب بعث نشان داد که علی

ن تحت میزا عراق برای ایجاد کینه نسبت به ایران در عراق، مردم این کشور تا چهحکومت سابق 

ز او مؤثر  راترنفوذ فرهنگی ایران قرار داشتند. بنابراین نفوذ فرهنگی ایران در منطقه بسیار ف

رده هم کدستاوردهای نظامی عمل کرده است. این نفوذ فرهنگی عمق استرتژیک برای ایران فرا

 امنیت آن را نیز افزایش داده است.است و ضریب 

 های ایران در سوریه. فرصت2-7

دمشق به پیروزی -ی روابط تهرانهای ایران در سوریه با عراق متفاوت است. پیشینهفرصت

های ها در سالانقالب اسالمی، همکاری سوریه با ایران در جنگ تحمیلی و کمک ایران به سوری

های اخیر در سوریه پیوند خورده است. این های سالدرگیری پس از جنگ، به ویژه در بحران و

های مناسبی را برای ایران برای پیشبرد اهداف در سوریه را فراهم کرده است. برخی از امر فرصت

گذاری ایران در سوریه و احداث اند از: حمایت از محور مقاومت؛ سرمایهها عبارتاین فرصت
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کشور؛ سفر زائران ایرانی به سوریه؛ روابط دو جانبه فرهنگی در  ها و کارخانجات در ایننیروگاه

 دانشگاهی؛ حضور علویان و شیعیان در سوریه. -زمینه علمی

 سال گذشته جمهوری اسالمی ایران و سوریه حکایت از رشد عمیق روابطمناسبات سی

و کشور، ان درهبر ای و بین المللی، ویژگیسیاسی و امنیتی دو کشور مذکور دارد. تحوالت منطقه

ر بیشت ای و نیازهای داخلی دو کشور، موجبات نزدیکی هرچهدشمنان و دوستان مشترک منطقه

ستراتژیک سوریه (. اتحاد ا29: 1389و اکبری، مناسبات ایران و سوریه را پدید آورده است )ایزدی

ای ه. ریشهاست ه بودهی گذشته یکی از دیرپاترین اتحادها در منطقه خاورمیانبا ایران در سه دهه

ستجو جنطقه توان در تهدیدات و اهداف استراتژیک مشترک این دو بازیگر در ماین اتحاد را می

 کرد.

ریکا و ا امبپیمانی عالوه بر این، تغییر رویکرد ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی از هم

 بیعیطصورت ن کشور بهاسرائیل به تعارض با این دو کشور، برای سوریه خوشایند بود و ای

 جود دشمنگر وتوانست در کنار ایران قرار گیرد. البته دیگر عامل مهم گرایش این دو کشور یکدی

ن و ایرا پیمانیطور که در سطور فوق اشاره شد، هممشترک، یعنی رژیم بعثی عراق بود. همان

مبر و سپتا11ی حادثهسال گذشته ضرورت بود، نه انتخاب و این ضرورت پس از سوریه طی سی

-43: همانافزایش فشار امریکا به ایران و سوریه و مقاومت اسالمی، بیش از پیش احساس شد )

63.) 

لفی ت مختترین حامی دولت سوریه و ثبات آن کشور، مالحظادر مجموع، ایران به عنوان مهم

ر محو سرائیل وترین آنها موضوع ادر سیاست خود در قبال سوریه مدنظر دارد که شاید مهم

ی و عرب مقاومت است. از سوی دیگر، بحث نفوذ و قدرت ایران در منطقه و رقابت با کشورهای

در  رامشآترکیه از دیگر دالیل حمایت ایران از نظام سوریه است. ایران بر حفظ و برقراری 

ند. کت مایکند تا ضمن ایستادگی در برابر اعراب، از شیعیان سوریه نیز حسوریه پافشاری می

ظام می نکلیت خود این مسئله، یعنی بحث شیعه و سنی، از دیگر دالیلی است که ایران را حا

 (.1391دهد )مؤسسه اندیشه و عمل پویا، سوریه قرار می

 

 گیری. نتیجه8
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 ها یکدهد چالش سیاسی در سرنوشت جهان اسالم نه تنمروری بر تحوالت تاریخی نشان می

ت یا ساز است است بلکه پیامدهای آن منتهی به فرصو سرنوشت واقعیت ملموس، تأثیرگذار

ا یای و تهدید کشورهای اسالمی و تقویت و افزایش ضریب امنیت و ثبات داخلی و منطقه

 واملعتضعیف کشورهای اسالمی در طول تاریخ است. بذر اختالف، تفرقه، کشمکش و منازعات 

از  های سیاسی کهثباتیا بوده است. بیعقب ماندگی و انحراف از مسیر اصلی این کشوره

ا در ردی رهای راهبجهان اسالم بویژه جهان عرب را در خاورمیانه فراگرفته، ائتالف 2011سال

ذار ی تأثیرگیروهانها، که در فرایند این بحرانمنطقه خاورمیانه تحت تأثیر قرار داده است تا جایی

 اند. در پیش گرفتهای راهبردهای متفاوتی را منطقه و فرامنطقه

 وپلیتیکیی و ژئای در معادالت استراتژیکای که جایگاه ویژهسوریه به عنوان یک بازیگر منطقه

ا توجه است. ب ای تبدیل شدهای و فرامنطقههای منطقهعرصه رقابت بین قدرتخاورمیانه دارد، به

ریکا ژمونی آملیه هاهلل لبنان عبگانه استراتژیک ایران، سوریه و حزبه جایگاه سوریه در ائتالف سه

ظ محور ال حفدنباش، یعنی عربستان، اسرائیل و ترکیه در خاورمیانه، ایران بهو متحدان منطقه

 روی ومقاومت در منطقه با حمایت از بقای سیاسی اسد است، زیر در صورت سقوط رژیم اسد 

اهش کشدت  ه شرق مدیترانه بهی اول قدرت مانور ایران در منطقکار آمدن مخالفان، در مرحله

طقه ر مندپیدا خواهد کرد. سپس با روی کار آمدن رژیمی که متحد استراتژیک عربستان سعودی 

ه آن ه نتیجکنفع عربستان و به ضرر ایران تغییر اساسی خواهد کرد ای بهباشد، موازنه منطقه

مقایسه  ن درتراتژیک عربستاافزایش تهدیدات امنیتی ایران در منطقه است. در این حالت وزن اس

 منیتی درای ابا رقیب استراتژیکش در منطقه، یعنی ایران فزونی خواهد یافت و در نتیجه تهدیده

یت و وضع منطقه به نفع عربستان کاهش و به ضرر ایران افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال

ت تا مدیانثباتی برای میتر است و از تداوم جنگ داخلی و بسناریوهای سوریه بسیار پیچیده

فین گیری دولت جدید توسط مخالتجزیه سوریه متفاوت است. حتی تغییر کامل رژیم و شکل

ز ااد برخی اعتق تواند در بلندمدت به منزله پایان تعامالت راهبردی سوریه و ایران باشد. بهنمی

م د با رژیت خوه به اختالفاگران خاورمیانه، هر دولتی که در سوریه بر سرکار آید، با توجتحلیل

 های جوالن، به جمهوری اسالمی ایران نیاز خواهد داشت.اسرائیل در مورد بلندی

روابط سیاسی ایران و عراق از زمان به وجود آمدن عراق تا قبل از حمله آمریکا به این کشور 

ه است. همواره متشنج بوده، اما روابط فرهنگی دو کشور همواره در سطح قابل توجهی بود
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هایی که هم پس از سقوط صدام در روابط سیاسی به وجود آمد ناشی از تأثیرات خوب موفقیت

توان گفت که ایران در روابط فرهنگی دو کشور طی چند دهه قبل از آن بوده است. به عبارتی می

 عراق توانست از طریق قدرت نرم موقعیت خود را حفظ و تثبیت کند. قدرت نرمی که به اعتقاد

شیوه غیرمستقیم رسیدن به نتایج مطلوب آن بدون تهدید با پاداش ملموس است  1جوزف نای

تواند مؤثر باشد که برگرفته از درون نیروهای اجتماعی (. به همین دلیل زمانی می4: 1385)متقی، 

(. اتفاقی که 27: 1388ها هدایت شود )کتابی و راستینه، یک ملت باشد، نه اینکه توسط دولت

کند. در حال حاضر نیز روابط مثبتی که بین بطه با روابط دو جانبه ایران و عراق صدق میرا

های دو کشور برقرار است بیشتر متأثر از روابط فرهنگی دو کشور است. روابطی مانند: دولت

روابط زائران دو کشور، تشابهات فرهنگی، پناهنده شدن شیعیان عراقی به ایران، ساخت و ساز 

ذهبی عراق توسط ایرانیان و ... حضور ایران و نقش مؤثر و فعال آن در وضعیت آشفته و اماکن م

-توسط آمریکا، با اینکه این اشغال توسط آمریکا به 2003زده عراق پس از اشغال آن در سالجنگ

های عمیق مردمی عراق نفوذ کرده بود عنوان دشمن دیرینه انجام شده بود اما ایران آنقدر در الیه

های راحتی توانست نقش خود را بازی و در تحوالت تأثیرگذار باشد. اگر نفوذ ایران در الیهه بهک

ی و مختلف جامعه عراق اعم از مردم، روحانیت و احزاب وجود نداشت، با حضور مقتدرانه

از  ای را در عراق بازی کند. ایرانشد نقش سازندهگاه موفق نمیی آمریکا، ایران هیچکنندهتعیین

حدی در عراق نفوذ کرده بود که به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی بهچند دهه قبل و به

ها در ایران زندگی کرده بودند راحتی توانست در یک فضای کامالً دموکراتیک افرادی را که سال

می ایران و کامالً متأثر از ایران بودن را به باالترین مناصب حکومتی عراق برساند. جمهوری اسال

بدنبال ارتقاء و ترویج ساختارها و فرایندهای دموکراتیک در عراق به عنوان یک راهبرد برای 

کمک به تحکیم دائم صدای شیعه در دولت عراق بوده است. از یک طرف ایران به دنبال استفاده 

الش مدت است و از این طریق تمدت و میاناز قدرت خود در عراق به عنوان یک ابزار کوتاه

کند که دستیابی به اهداف خود از قبیل ثبات سیاسی و افزایش نفود را در عراق تسهیل کند. از می

دنبال استفاده از یک راهبرد بلندمدت در عراق است که ممکن است قدرت طرف دیگر ایران به

خود را در عراق ترکیب کند. بنابراین هدف ایران توسعه یک راهبرد قدرت هوشمند موفق در 

 ,Kempعراق از طریق استفاده راهبردی از قدرت سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی است )

                                                                                                                                             
1 Joseph Nye 
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های مطلوب مداران عراقی برای تعقیب سیاستدنبال تشویق سیاست(. ایران در عراق به7 :2005

هایی ها و چالشای است. از سوی دیگر، باید اشاره کرد که محدودیتبرای منافع مشترک منطقه

 :Haynes, 2009برابر تأثیر سیاسی ایران در عراق در حوزه سیاست خارجی وجود دارد )نیز در 

13 .)  

ترین مؤلفه قدرت ایران در عراق است. دو شهر قم در ایران جریان تشّیع در عراق، شاید مهم

باشند. های علمیه مهم میهای شیعی هستند که هر دو دارای حوزهونجف در عراق مراکز آموزش

الت و تعامالت فرهنگی و مذهبی که بین این دو مرکز وجود دارد اهمیت اساسی در روابط تباد

(. پیوستگی آیین تشیّع و موضوع منافع ملی ایران حتی برای Haynes, 2009: 13دو کشور دارد )

ترین نگرانی طوری که در موضوع شیعیان عراق مهمای نیز محسوس است. بهکشورهای فرامنطقه

اخله ایران در این مسئله است. گویا این مسئله برای آمریکا نیز مفروض است که آمریکا مد

سیاست خارجی ایران در عراق، ماهیت شیعی دارد و به موضوع شیعیان پیوند خورده است. مثاًل 

گرایی یا با هر شود که هر حکومت شیعی در عراقر کنونی، با هر میزان غربدر ایران اندیشیده می

گرایی عراقی باز هم مزیت و عامل قدرت نرم ایران خواهد بود. این بدان معنی است که میزان ملی

هر میزان گسترش یا قدرت سیاسی یافتن تشیّع در منطقه، گسترش برای ایران هم هست. این امر 

عالوه بر عراق در کشورهای افغانستان، لبنان و پاکستان نیز مصداق دارد. اما این امر یعنی قدرت 

رضا (. ولی256-255: 1386دوست، ایران از حوزه تشیّع در عراق، تعیین کننده است )نادرینرم 

کند که پیروزی شیعیان در کارشناس ایاالت متحده امریکا در موضوع اسالم، ادعا می 1نصر

های مشترک تواند تمامی مردم شیعه در منطقه را یکپارچه سازد، خواسته، می2006انتخابات سال

کند آنها را ارتقاء دهد که این امر به نوبه خود منافع جمهوری اسالمی ایران را حفظ میو هویت 

(Haynes, 2009: 8.) های شیعی، نقش مهمی در تقویت ائتالف ایران و عراق به عنوان دولت

ای با سایر ای و رابطهجایگاه ایران در حفظ ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس و منازعات منطقه

یابی شیعیان در (. بدین ترتیب قدرت1390ی جهان اسالم و عرب خواهد داشت )پشنگ، کشورها

اندازهای جدیدی را برای احقاق حقوق بیشتر شیعیان در سایر عراق جدید عالوه بر آنکه چشم

ساز بوده است. حضور فعال شیعیان در عرصه کشورهای عربی ایجاد کرده، برای ایران نیز فرصت

د موجب تقویت مواضع ایران در منطقه خاورمیانه گردیده است. سنگینی سیاسی عراق جدی

                                                                                                                                             
1 Vali Reza Nasr 
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اندازی مناسب بر تواند چشمزا بین ایران و عراق میهای چالشبر مؤلفه عوامل پیوند دهنده

روی دو کشور پدید آورد. این امر مستلزم ایجاد فرصت مناسب تحوالت دو کشور را در افق پیش

ر عراق است تا با بازیابی خود در مواضع قدرت در منطقه راهبردی برای فضای سیاسی موجود د

 جدید را با همسایه خود تعریف کند.

قش یفای ناتواند بیشتر از قدرت ملی و جغرافیایی خود ای است و میایران یک کشور منطقه

ر گدایتی سازنده و هی نظم نخواهد بود بلکه جنبهنماید و این نقش تعارضی و برهم زننده

ی برا دارد؛ لذا نقش ایران در منطقه، نه به صورت چریکی بلکه در نقش یک حکومت و دولت

ای نطقهمدیریت مناقشه و توسعه همکاری خواهد بود که در روابط سیاسی و اقتصادی و نظم م

 ی در جهتمهم تأثیرگذار باشد و نقش ایفا نماید و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل

های ر سیاستد(. نقش ایران 35: 1384یافتگی و افزایش اقتدار ایران خواهد بود )رضایی،  توسعه

تلفی بعاد مخسال گذشته تحولی اساسی یافته است. این تحول در االمللی طی سیای و بینمنطقه

اسی یشه سیاند. ایران بر مبنای اندطور خالصه موارد زیر در خور توجهقابل بررسی است. به

لملل ابین المللی شهرت یافته است و از هویتی مستقل و متمایز در نظامی در سیاست بینمشخص

رج از ر خادبرخوردار است. بر این اساس ایران توانسته است تأثیرات فرهنگی و سیاسی خود را 

رار قیران ااش نیز بر جای بگذارد. اگرچه تهدیدهای امنیتی زیادی فراروی مرزهای جغرافیایی

-هیادی بودای زهاست، اما ثبات و امنیت ایران در بین همسایگانی که هر کدام کانون بحران داشته

داف اند، قابل توجه است. بر همین اساس با الزامات و اقتضائات دیگری برای تأمین اه

یرامون پنطقه المللی و مباشد. برخی اتفاقات در سیاست بیناستراتژیک و بلندمدت خود روبرو می

وجه تن با به افزایش نقش این کشور کمک کرده است. در این میان، جمهوری اسالمی ایراایران 

ایی ای زیربنهابلیتهای مادی و معنایی ناشی از قهای ژئوپلیتیکی عظیم برآمده از مؤلفهبه پتانسیل

 ند. درکمی ژئوپلیتیکی انقالب اسالمی نقش عظیم در تقویت قدرت ژئوپلیتیکی جهان اسالم ایفا

تری باال توان گفت، امروزه در جهان اسالم عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر واگرایی، وزنمجموع می

ا و هتنش گرایی دارند که این خود سبب شده است کهنسبت به عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر هم

ان گرایی در بین کشورهای جهغرافیایی بیشتر شود و همج -اختالفات در این ساختار فضایی

 (.70-71: 1391نیا، ورت نگیرد )حافظاسالم ص
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ر یران داتوان گفت که جمهوری اسالمی گیری نهایی و در تأیید فرضیه پژوهش میدر نتیجه

ملی  طور خاص، جهت دسترسی به اهداف، منافع ملی و تأمین امنیتکشور سوریه و عراق به

خود به  تیکیو وزن ژئوپلی خود و منطقه، ابزارهای مختلفی در دست دارد که باعث تقویت جایگاه

یگر یان دنقش خود م ای مطرح نموده، توانایی نشان دادنهای برتر منطقهعنوان یکی از قدرت

ان یک عنوایران به پذیرش نقش ؛کردن اقدامات ضدایرانی کشورهای منطقه خنثیو  همسایگان

-میمتص اییناوضاع و تواتوان تاثیرگذاری بر ، حضور مستقیم در مناطق موردنظر، ایقدرت منطقه

ران در اسی ایاز جمله راهبردهای امنیتی و سی هامنطقه در کنار دیگر قدرت یگیری برای آینده

وهش ضیه پژهاست. بدین ترتیب، با تأیید فرهای کنونی و تبدیل تهدیدها به فرصتقبال بحران

ابط ود رواق، موجب بهبای ایران در کشور سوریه و عرگیریم که عملکرد قدرت منطقهنتیجه می

 -سوریه -بین کشور ایران و عراق و حفظ و توسعه روابط استراتژیکی محور مقاومت )ایران

حوالت تهای اخیر شده و از این طریق توانسته است تأثیرگذاری خود بر اهلل( در سالحزب

 ای را نیز بهبود بخشد.منطقه
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م؛ ها در جهان اسالگیری و تشدید بحرانای و شکلهای فرامنطقهقدرت

 فارسنمونه موردی: حوزه خلیج 
 

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد1سمیره حسینی

 پرور، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدمحسن جان

 نور سنندجاسکندر مرادی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام

 

 چکیده

ها در این تعادل است. به نوعی که قدرتهای مختلف نشان دهنده عدم هندسه قدرت در جهان به صورت

ای، فرامنطقه تقسیم می شوند. هر یک از این قدرتها متناسب با جایگاه هندسه به بازیگران محلی، منطقه

ها منافع ملی خود را پیگیری های متفاوتی دارا می باشند و متناسب با این نقش آفرینیخود نقش آفرینی

ای در فضاهای جغرافیایی با توجه به های فرامنطقهقش آفرینی قدرتمی کنند. در این بین، حضور و ن

را به ویژه در گیری و تشدید بحران هایی زمینه شکلها و غیره به صورتتداخل منافع، زیاده خواهی

شود. خلیج فارس با توجه به مناطقی با اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی باال نظیر خلیج فارس سبب می

باشد. ای میای و فرامنطقهیم نفت و گاز یکی از کانون های توجه بازیگران و قدرت های منطقهمنابع عظ

 نیز و در قرن جدید بودهدر طول چند دهه گذشته مهمترین منطقه جهان  ای که خلیج فارسبه گونه

آفرینی ای قرار دارد. این حضور و نقش ای و فرامنطقههای منطقهکانون توجهات قدرتهمچنان در 

های مختلف زمینه ایجاد چالش و بحران را در ای مبتنی بر منافع ملی خود به صورتهای منطقهقدرت

ای قدرتهای فرامنطقه منطقه خلیج فارس فراهم آورده است. مقاله حاضر در پی جواب این سوال است که،

جر به تشدید بحران در اند؟ چگونه منهای در جهان اسالم دخالت داشتهاز چه زمانی و با چه روش

ای شوند؟ با بررسی تاریخی مداخله قدرتها فرامنطقهکشورهای مسلمان به خصوص حوزه خلیج فارس می

بر دهد. در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان کشورهای مهم جهان اسالم به این سواالت پاسخ می

جایگاه قدرت های فرامنطقه ای در پی تبیین هتکیه بر منابع کتابخانبا تحلیلی و  -با روش توصیفی این مبنا،

باشد. نتیجه حاصل از این مقاله این است ای در شکل گیری و تشدید بحران ها در منطقه خلیج فارس می

ی تاریخی دارد. درصورت متحد شدن و هم قدم ای در جهان اسالم پیشینههای فرامنطقهکه، مداخله قدرت

                                                                                                                                             
1. Email:samirah.hossini@gmail.com 
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ها در وص کشورهای حوزه خلیج فارس مانع از به وجود امدن بحرانشدن جهان اسالم بایکدیگر به خص

 شوند.این منطقه می

 ای، بحران، جهان اسالم، خلیج فارسقدرت فرامنطقه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-1
های دور بیگانگان و کشورهای قدرتمند در مناطق مختلف جهان به خصوص مناطق زمان از

های مختلف و قرار گیری این جمله تامین منافع آنان به صورتنشین به دالیل مختلفی از مسلمان

الجیشی و برخوردار از ذخایر عظیم کشورهای در محورهای مهم جهان که دارای موقعیت سوق

-اند و سبب تغییر در رهبری و نوع حکومت شدهنفت و گاز و منابع طبیعی هستند حضور داشته

های اند. قدرتعظیم و متفاوتی در جهان اسالم شده هایگیر بحراناند و همچنین منجر به شکل

ای با برخورداری از علم و فناوری و اقتصاد جایگاه خود را روز به روز در میان فرامنطقه

اند. رقابت و دخالت بازیگران اند و اختالفاتی را به وجود آوردهکشورهای جهان سوم باز کرده

یا دارای تاثیر گذاری مثبتی و یا دارای تاثیر گذاری تواند به دو صورت شکل گیرد که خارجی می

اند که برخی از آنها در یک در طول تاریخ ادیان مختلفی در سطح جهان پیدار شده باشد.منفی می

کاملتری  ی از زمان بر روی افکار و عقاید مردم تاثیر گذاشته و بعد از به وجود آمدن ادیانابرهه

اند. دین مبین اسالم بعد از ادیان مختلف که هر کدام دارای رنگ خود را تا حدودی از دست داده

سال)ه.ق( پیش در شبه جزیره عربستان به وجود آمد. دین اسالم در 1400اند حدودهای بودهنقض

افت مناطق مختلف جهان)به خصوص کشورهای عربی آسیایی و آفریقایی( خیلی سریع توسعه ی

-و مردم به این دین گرویدند. منطقه خلیج فارس نیز یکی از مناطق مهم جهان اسالم به شمار می

-مورد توجه قدرت به دلیل موقعیت جغرافیایی، ژئواستراتژیکی و اقتصادی خودآید که از دیرباز 

 و ت.قدرتهای بزرگ دنیا بوده اس این همواره کانون رقابت و کشمکش میانهای جهانی بوده و 

اقتصادی کشورهای صنعتی غرب  امروزه منابع انرژی، نقش زیادی را در تامین امنیت و توسعه

مناطقی که از لحاظ منابع  ایفا کرده و به همین دلیل این کشورها در سیاست خارجی خود به

(. با دخالت در کشورهای 1390شهسواری، ) انرژی، غنی میباشند؛ توجه خاصی نشان میدهند

فارس نه تنها به عنوان کشورهای مهم در سطح منطقه بلکه به عنوان کشورهای تاثیر حوزه خلیج 

اند و های را بین این کشورها، به خصوص در چند دهه اخیر منجر شدهگذار در جهان اسالم تنش

تر و حل این مشکالت با موانع بیشتری رو به اختالف این کشورهای همسایه روز به روز گسترده
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ای از چه زمانی و شود این است که قدرتهای فرامنطقهال اینجا سوالی که مطرح میشود.حرو می

اند؟ چگونه منجر به تشدید بحران در کشورهای های در جهان اسالم دخالت داشتهبا چه روش

شوند؟ مقاله حاضر تالش دارد تا با بررسی تاریخی مسلمان به خصوص حوزه خلیج فارس می

ای در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان کشورهای مهم جهان اسالم فرامنطقهمداخله قدرتها 

 به این سواالت پاسخ دهد.

 روش تحقیق -2

نیاز  اطالعات مورد. حلیلی استت-روش تحقیق این مقاله باتوجه به ماهیت نظری آن، توصیفی  

نی طالع رساای اپایگاههکتب، مقاالت و ،با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر

 نهادهای رسمی مرتبط با موضوع مقاله گردآوری شده است.

 نظری مباحث -3

 قدرت  -3-1

ران قنظر  فرهنگ لغت معین قدرت به معنای تونایی داشتن، توانستن به کار رفته است. ازدر  

و  دالتعکریم، قدرت سیاسی، در جامعه اسالمی باید منشاء اتحاد، همبستگی و برادری شود، 

الی و نی، محاکم کند، نگهبان عزت و استقالل جامعه اسالمی باشد، امنیت جاقسط را در جامعه 

رار دهد ود قوندان را تامین کند، حمایت از دین و خداپرستی را به عنوان هدف مهم خابروی شهر

ی آل هاهو از مستضعفان چه در داخل و چه در خارج حمایت نماید.. چنانچه در آیاتی از سور

-ا میرعمران، نساء، انفال و... به قدرت سیاسی اشاره شده است که نشان از اهمیت قدرت 

 (.1389رساند)اسکندری، 

ل ت اودر دوره مدرن دو برداشت از قدرت بر اندیشه سیاسی غرب سیطره داشته است. برداش 

ده شرفته ای در اندیشه مدرن غرب به کار گقدرت به عنوان توانایی صرف کنش به وجه گسترده

-یته ماست. قدرت اجتماعی و سیاسی چیزی نظیر قدرت الکتریکی یا قدرت موتور در نظر گرف

ثابه مشود. برداشت دوم از قدرت در اندیشه غرب، قدرت به وانایی کمی محسوب میشود و ت

ک توانایی مشروع است. این برداشت در مورد مباحث قدرت حاکم یعنی قدرتی که توسط ی

 (.15-1: 1380توان دید )هیندس، شود میدولت یا حکومت مرکزی اعمال می

 شکل اجرای آن وانواع قدرت  -3-1-1
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ی رمبنابکند. ابتدا قدرت سخت، که جوزف نای در پیرامون قدرت به سه نوع قدرت اشاره می 

ست اشت اکند. سپس قدرت اقتصادی، که قلمروی آن هزینه و تطمیع و پادزور و تهدید عمل می

نیای دبرتر  کند و آن را قدرتپردازد که بر مبنای جاذبه عمل میو در نهایت به قدرت نرم می

 (.28: 1388معرفی میکند )رنجبران، معاصر 

ا و هنیانبهای خاص و جذاب، ها و ارزشقدرت نرم: قدرت نرم از طریق تولید و توزیع آموزه 

ضعیت وهای حمایتی کشور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راستای ها و ارکانارزش

اعد ا متقردن مخاطبان آنان دهد. قدرت نرم به جای تحمیل و ناگزیر کرمطلوب خویش تغییر می

را از  هویتی وسازند و هر نوع مانع یا انگیزه مقاومت ملی، اخالقی، حیثیتی، دینی سو میو هم

ود تا شگذاری میسرمایه« رفتار»و « ذهن»ستاند. در قدرت نرم بر روی ذهن مخاطب باز می

 تولید کنند )همان(.« عینیت مجازی»

است ابتدا فقط به صورت تهدید باشد و در صورت  قدرت سخت: در قدرت سخت ممکن 

ه له، بهای بزرگ با توسل به تسلیحات و نیروهای نظامی و مداخرعایت نکردن خواسته قدرت

دف به ه زنند و برای رسیدنویرانی و کشتن افراد بیگناه و غیر نظامی در یک کشور دست می

ر و ی اجباکنند و مخاطب از رواده میهای شیمیایی استفمورد نظر خود از هر سالحی حتی بمب

بقه از سا شود. قدرت سخت برخالف قدرت نرمدهد و آن را پذیرا میاکراه تن به این قدرت می

 توان با تاریخ بشریت مصادف دانست.بسیار طوالنی برخوردار است و می

یک  برخورداریی پول شکل گرفته است و در صورت قدرت اقتصادی: این نوع قدرت بر پایه 

ند ای چهکشور از منابع مالی و اقتصادی، نفت، گاز، معادن با ارزش و برخورداری از شرکت

ل تحمی تواند قدرت خود را بر کشورهای ضعیفملیتی از قدرت اقتصادی الزم برخوردار و می

 نابعکند. تحمیل این قدرت با وابسته کردن اقتصاد یک کشور ضعیف به خود، غارت کردن م

ا و وجود در آن کشورها، وارد کردن محصوالت مهم کشاورزی، صنعتی و... به این کشورهم

ر گیرد. دهای بزرگ اقتصادی صورت میهای اقتصادی از سوی قدرتهمچنین ایجاد تحریم

های های اقتصادی برای کشورها ممکن است پاداشتصورت برآورده کردن خواسته این قدرت

 های برای پیشرفت آنان در نظر بگیرند.امهضعیف در نظر بگیرند و برن
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ل اعما گیرد وآید و قدرت را به دست میقدرت سیاسی: هیاتی متشکل که د رجامعه پدید می 

-نفرما روایان وکند. قدرت سیاسی مبنای سازمان دولت و حکومت است که از تفکیک فرمانمی

 (.www.pajoohe.comشود )بران ایجاد می

 ایرامنطقههای فقدرت -3-2

ردازند پگر مییابی به آن به مناقشه با همدیها همیشه خواستار قدرت هستند و برای دستانسان 

سطح  ای هستند. قدرت از کوچکترینها خواهان قدرت در سطح بسیار گستردهو سران حکومت

د. دار مثال خانواده تا بزرگترین سطح قدرت یک کشور در سطح جهان بر سایر کشورها، وجود

فزایش اجر به پردازند. این رقابت ممکن است منها در بازی جهانی به رقابت با یکدیگر میقدرت

 اخلههای جهانی و یا اینکه سبب به وجود آمدن اختالف در کشور مدقدرت برای ابر قدرت

له، ز جمشونده شود. تا قبل از جنگ سرد تعداد زیاد قدرتهای فرا منطقه ای در سطح جهان ا

هان جهای گیری جنگ سرد قدرتنگلیس، فرانسه، پرتغال، هلند و... حضور داشتند با شکلا

یر زتبدیل به دو قطب غرب و شرق یعنی ایاالت متحده و شوروی سابق شد. بقیه کشورهای 

 یکا تنهاآمر سیتره این دو قدرت قرار داشتند. با فروپاشی شوروی و از بین رفتن جهان دو قطبی

تن جهان ار رفآید که البته بقیه کشورهای قدرتمند خواستن رقیب جهان به شمار میابر قدرت بدو

. ستندبه سوی چندقطبی که هر کدام در یک زمینه از جمله نظامی، سیاسی، اقتصادی و... ه

 ی خلیج فارس دارایای در کشورهای جهان اسالم به خصوص حوزههای فرا منطقهقدرت

ع و ی منافاهای فرامنطقهمنطقه هستند و هر کدام از این قدرت های متفاوتی نسبت بهدیدگاه

 .کننداهداف خاص خود را در منطقه دنبال می

 بحران -3-3

در فرهنگ لغت فارسی معین بحران را، آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی و باالترین مرحله یک   

 -conjuncture- crisis- juncture تعریف کرده است. در زبان انگلیسی بحران معادلجریان 

storm بحران را اینگونه تعریف می کنند، آنها می گویند بحران مشخصات  و کان واینرباشد. می

 : زیر را دارا است

 .شرایطی که ایجاد نااطمینانی کند -

 .وجود تهدید جدی نسبت به اهداف -

 .آیدشرایطی که همراه با افزایش فشارها و فوریت برای عمل به وجود می   -
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خی، )فر وردآنقطه چرخش در رویدادها و کنش ها که پیامدهای غیر منتظره ای به دنبال می   -

1394.) 

 گیرند:ساخت و طبیعی شکل میها به دو صورت انسانبحران 

 ساخت: انسان های الف( بحران

انها و انسی بحرانهای انسان ساخت بحرانهایی هستند که ناشی از عملکرد و یا طرح و نقشه قبل 

د: مثل یعی هستنی طبفراگیر باشند. این بحران ها انواع متعددی دارند و بسیار پیچیده تر از بحرانها

ست که ان ابحران های اجتماعی یا اقتصادی که ناشی از عملکرد نادرست و یا طرح و نقشه دشمن

وی، قمشخص، گریبانگیر جامعه می شود. بحرانهای انسان ساخت گاهی با انگیزه های بسیار 

یچیده پبحران جنگ بزرگترین و «. بحران جنگ»خصمانه و سودجویانه طرح ریزی می شود مثل: 

های حرانترین بحرانی است که بر تاریخ تمدن بشری سایه انداخته است. در دل بحران جنگ، ب

 یوعشا و مهم دیگری همچون بحران اقتصادی، امنیتی و بحرانهای انسانی چون، کمبود آب و غذ

 . برخی بیماریها و بحرانهای دیگر.... نمایان می شود

 :بحرانهای طبیعیب( 

زلزله  مثل ت.منشاء حوادث طبیعی خدا است و علت حوادث طبیعی قوانین حاکم بر طبیعت اس  

 وآب  که حاصل حرکت الیه های زیرین زمین است و یا سیل که ناشی از حرکت هجم زیادی از

ا است. نسانهاکه حوادث طبیعی را مبدل به بحران می کند، عدم آمادگی گل و الی می باشد. آنچه 

 تریندر صورت آماده بودن و پیش بینی های الزم حوادث طبیعی با کمترین پیامد و با کم

امات اقد خسارت اتفاق می افتد. حوادث طبیعی را می توان از ابتدا با پیش بینی به موقع و

 )همان(. کردتخصصی و فنی قبل از حادثه مهار 

 جهان اسالم -3-4

جهان اسالم از زمان شکل گیری تا به امروز شاهد تغییرات زیادی بوده است. به دنبال فتوحات  

گیری داشت که شامل مناطق مختلف از جمله شبه مسلمانان در اوابل اسالم، گسترش چشم

یطره حکومت جزیره عرب، شامات، آذربایجان، هند، فارس و...بود که این مناطق تحت س

سالطین مختلف بنی امیه، بنی عباس، امویان و... بود. دوره حکومت عثمانی که همزمان با 

رنسانس در اروپا بود مسلمانان به اروپا هم دسترسی پیدا کردند و باعث گسترش اسالم در اکثر 

خارجی  مناظق جهان شدند. به این ترتیب، قلمرو جغرافیایی جهان اسالم در اثر عوامل داخلی و
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ی همواره دچار قبض و بسط بوده است؛ اما جغرافیای کنونی جهان اسالم اکثرا پس از تجزیه

امپراطوری عثمانی، بابریان هند، حکومت نادرشاه افشار و نیز تجزیه شوروی و یوگسالوی سابق 

های مستقلی از مسلمانان وجود اند. در برخی مناطق جنوب شرق آسیا نیز حکومتشکل گرفته

 (.1390داشته که پس از دوران استعمار به شکل کنونی در آمده است )رجاء، 

 ا نزدشانار رهای عرب تباسالمیت ساکنان خلیج فارس در پیوند با عربیت و تفاهم زبانی، جامعه 

ه عرب ادن مسئلان دواالتر، مسلمانتر و هماواتر کند. استعمار نیز از همین راه با تبلیغ و بزرگ نش

د و جدی سویی، و طرح مسئله شیعه و سنی از سوی دیگر، از ایجاد هر نوع هم جوشی و عجم از

 (. 54: 1380ممکن جلوگیری کند )تکمیل همایون، 

 : نقشه جهان سالم1شکل

 
 (www.parsine.comمنبع: )

 خلیج فارس -3-5

یزرع و در شمال آن، فالت که در جنوب آن، فالتی لمای فرو رفته است خلیج فارس در منطقه 

های زمین شناسان نشان داده های زاگرس قرار گرفته است. پژوهشهای از کوهپایهدیگری با نمایه

شناسی به وجود آمده که است که این خلیج چندین خلیج فرعی دارد و در دوره دوم زمین

-(. نخستین انسان11: 1380)تکمیل همایون،  روزگاری برخی از جزایر آن اتشفشانی بوده است

تردید، از مردمان بومی اند، بیهای گوناگون خلیج فارس زندگی را آغاز کردههای که در منطقه

اند و به نظر مردم شناسان تاریخی، با نژادهای شمال آفریقا و آسیای جنوب غربی این خلیج بوده

http://www.parsine.com/
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 غرب جنوب در ایبسته نیمه دریای صورت به فارسخلیج(. 23اند )همان، های داشتههمسان

 آن طول. دارد قرار شرقی طول درجه 56 تا 48 و شمالی عرض درجه 30 تا 23 محدوده در آسیا

 به نآ عمق. باشدمی کیلومتر 333 تا 185 بین آن عرض و کیلومتر 1375 بندرعباس تا وفا دهانه از

 دهانه در که است متر 35 تا 25 بین آن متوسط عمق و کندمی تجاوز متر 5/91 تا 2/73 از ندرت

 از %62 و دارد وسعت مربع کیلومتر 850/232 فارسخلیج. رسدمی متر 100ازبیش به هرمز تنگه

 دریاچه بین فارسخلیج منطقه جغرافیایی نظر از .شودمی شامل را زمین سطح هایآب مجموع

 اردن، سوریه، ترکیه، کشورهای با و دارد قرار سرخ دریای و عرب یدریا عمان، دریای کاسپین،

)جمشیدزاده، است محصور ارمنستان و آذربایجان جمهوری ترکمنستان، افغانستان، ،پاکستان یمن،

خود نام خلیج « صوراالقالیم»کشان مشهور است که در کتاب (. اصطخری از جمله نقشه1392

 همین نام و نشان است.فارس را ذکر کرده است که این نشان از قدمت این خلیج به 

دل مفارس به عنوان دریای تمدن ساز و شکل دهنده به تاریخ بشری همیشه مطرح بوده و خلیج 

از  دهد. این منطقه به سبب برخورداریمنحصر به فرد از یک منطقه ژئوپلیتیک را ارائه می

لید ن کعنوا موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی و با برخورداری از اهمیت استراتژیک تنگه هرمز به

 وفارس و مرکز ریملند، از منظر کالن، یک منطقه راهبردی و از نظرکشورهای ساحلی خلیج

فارس، کانون ای با اولویت راهبردی به حساب آمده است. منطقه ژئوپلیتیکی خلیجای، منطقهمنطقه

دیشه ان هظهور و صدور دین مبین اسالم بوده ودر قلب جهان اسالم قرار دارد و از این منطق

فارس تحت به شرق و غرب و حتی آمریکا منتشر شده است. ساخت سیاسی منطقه خلیجاسالمی

و  یج فارس به عنوان یک راه آبیخل. های جهانی شکل گرفته استتأثیر اوضاع محلی و سیاست

های بزرگ دم تاریخ ارزش فراوانی داشته و به مثابه برخوردگاه تمدندریایی از همان سپیده

 565دنی ای چندین هزارساله دارد. این حوزه عالوه بر پیشینه تاریخی و تمرباستان پیشینهخاو

ترمکعب تریلیون م 30درصد کل ذخایر نفتی شناخته شده جهان و 63میلیارد بشکه نفت معادل 

ترین ترین و مهمتردید بزرگدرصد کل ذخایر شناخته شده گاز دنیا، بی28.5گاز طبیعی که برابر 

های طوالنی در قرن آینده دوام خواهد شود. این موفقیت برای دههر انرژی جهان محسوب میانبا

 (.1389)نامی،  داشت

 
 

 : نقشه کشورهای جهان اسالم حوزه خلیج فارس2شکل
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 های تحقیقیافته -4

 لیج فارس خماهیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی  -4-1

توان از منظرهای متفاوت مورد بررسی و بازبینی قرار داد. از استراتژیک خلیج فارس را میاهمیت 

جمله، از نظر طبیعی و موقعیت جغرافیایی، که خلیج فارس با توجه به دارا بودن تنگه هرمز، 

ترین تنگه جهان، اهمیت فراوانی را در سطح خاورمیانه و البته جهان دارد. مهمترین و استراتژیک

ها و در کل صادرات و واردات کش، حمل انواع بار توسط کشتیهای نفتانتقال و حرکت کشتی

کال و محصوالت از مسیر این تنگه اهمیت خلیج فارس را دو چندان کرده است. از نظر را 

ارتباطی دریا و خشکی )ادویه وابریشم( نیز باید این خلیج را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. 

دیگر آن، از نظر ذخایر و منابع، که عالوه بر برخورداری از منابع فسیلی، وجود منابع غنی اهمیت 

توان از نظر مهم بودن این منطقه در جهان در زیر دریا نیز اهمیت فراوانی دارد. اهمیت سوم را می

قه اسالم مدنظر قرار داد به دلیل حضور کشورهای مهم و اساسی در جهان اسالم که در این منط

در کرانه های خلیج فارس، جهان اسالم به دو نیمه تقسیم می شود، نیمه غربی که حضور دارند. 

به سمت باختر تا اقیانوس اطلس گسترش یافته و نیمه هند و ایرانی که از کوهستان های ایران 

هر  شروع میشود و با گذر از پاکستان و بنگالدش تا اندونزی و فیلیپین پیش می رود. بنابراین،

قدرتی که در اینجا استقرار یابد، به صرف همین واقعیت، می تواند نه تنها پشتیبان یا تهدیدی همه 

جانبه برای کشورهای خاورمیانه، بلکه در ورای آن خطری برای اروپا، شبه قاره هند و آفریقا به 

ا محور یا به گفته ی« هارتلند»در نظریه جدید ژئوپلیتیکی این دریا به سرزمین  (.کاظمی) شمار آید
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فارس بخش مرکزی و قلب لوهازن به مرکز مرکزها تبدیل شده است. ازآنجایی که منطقه خلیج

گیری وحدت و ای برای شکلشود و عناصر ژئوپلیتیکی وجغرافیایی پایهجهان اسالم را شامل می

ین کننده برای توان با تحریک و طرح این عناصر و قائل شدن نقش تعیای دارد، میاتحاد منطقه

ای را به عنوان یکی از واحدهای ژئوپلیتیکی عمده در جهان آنها، زمینه وحدت و اتحاد منطقه

ای و با عضویت های درون منطقهفارس با فلسفهای خلیجگیری اتحاد منطقهفراهم آورد. شکل

، ژئوکالچر و های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکیتواند به ترکیب قدرتکامل واحدهای سیاسی آن می

المللی منجر گردد که نه تنها منطقه را از نفوذ منطقه و ظهور قدرتی بزرگ در صحنه بیننظامی

هارتلند جهان قادر به تاثیرگذاری های جهانی حفظ خواهد کرد بلکه با در اختیار داشتنقدرت

به همگرایی جهان های جهانی بوده، خواهد توانست المللی و سیاستای در نظام بینکنندهتعیین

 (.1392)جمشیدزاده،  اسالم و تبدیل آن به قدرت تاثیر گذار در جهان امروز کمک کند

همدیگر  را به ای است که  سه قاره آسیا، اروپا و آفریقای قرار گیری خلیج فارس به گونهنحوه

مرکز و  آسیای شود و نزدیکی بهکند و به عنوان یک راه ارتباطی مهم در نظر گرفته میمرتبط می

 هایی قدرتدریای حزر اهمیت آن را دوچندان کرده ست و باعث شده است بیشتر مورد توجه

 های مهم و اساسی بهره بیشتری ببرند.ای باشد و از این موقعیتفرا منطقه

 حضور قدرت های فرامنطقه ای در خلیج فارس -4-2

سال قبل خلفای عثمانی که امپراطوری بزرگی را تشکیل داده بودند نه تنها به جهان 600حدود   

برد، دسترسی داشتند. فتح قسطنطنیه ی رنسانس به سر میاسالم و عرب، به اروپا هم که در دوره

فتح شد به عنوان نقطه عطفی برای غرب و عقب ماندگی برای جهان « محمد فاتح»که به وسیله 

سالم بود. قبل از این فتح برعکس جهان اروپا، جهان اسالم صاحب امتیاز و دارای اقتدار باالی ا

شد و این عامل باعث بود. تاثیری که کلیسا بر روی علمای اروپای داشت مانع از پیشرفت آنها می

اروپا را  شده بود که اروپا رونقی پیدا نکند ولی در جهان اسالم تاثیر اسالم و علما حالتی برعکس

تشکیل داده بود که با فتح قسطنطنیه جابه جای در جهان شکل گرفت. فتح قسطنطنیه شروع 

توانستند در زیر پرچم اسالم بمانند به جنوب نهضت علمی در اروپا بود. علمای اروپایی که نمی

عیل سال بعد از رنسانس شاه اسما600ایتالیا رفتند که این مهاجرت منجر به توسعه آنان شد. 

صفوی و شاه سلیم عثمانی در جنگ چالدران در مقابل هم به عنوان دو مذهب مختلف شیعه و 

سنی، در اسالم قرارگرفتند که به شکست شاه اسماعیل در این جنگ منجر شد که پیش از این 
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ای به شاه اسماعیل برای جلوگیری از اختالف در جهان اتفاق سلطان بایزید دوم در ترکیه نامه

 نوشت که با جواب تند شاه اسماعیل رو به رو شد.  اسالم

تند  و رداخبا کشف آمریکا و ثروت کال موجود در این کشور، اروپایان به غارت این ثروت پ   

و  ه یافتندن راطمع اروپایان فقط به آمریکا محدود نشد بلکه از طریق دماغه امیدنیک به هندوستا

نگلیس و ا ی ایرانیز دست زدند که در این زمان رابطهبه دخالت و دست اندازی در این کشور ن

امور  ه درقوی شد و انگلیس با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز ارتباط برقرار کرد و به مداخل

 این کشورها پرداخت. 

الت را محصو وگیری انقالب صنعتی در اروپا و پیدایش ماشین بخار، تولید انبوهی از کاال شکل 

ه و ید شد، بازاری برای فروش محصوالت اضافی تولرهای اروپای مواد اولیهدر پی داشت. کشو

عوامل در  عدم وجود این 19و  18نیروی کار ازران را در دسترسی نداشتند که در ابتدای قرن 

ب و انقال لیساکاروپا، توسعه استعمار را در کشورهای خاورمیانه به همراه داشت، با دور شدن از 

درت ین قاشود و با های خارج از جهان اسالم روز به روز بیشتر و بیشتر میصنعتی قدرت کشور

ی شورهاگیری استعمار به دخالت در کشورهای جهان سوم پرداختند که این دخالت در کو شکل

 گرفت. اسالمی با درصد بیشتری صورت می

د. از ابر کرچند برای را های فرامنطقهطالی سیاه: کشف نفت در خاورمیانه میزان دخالت قدرت 

ی برای انطقهمی حیاتی تمام میشود قدرتهای فرا آنجا که با آگاهی به این که یک روز این ماده

ه ود بخهای آینده جلوگیری از کاهش ذخایر مواد نفتی خود و داشتن این طالی سیاه در نسل

 ران،یعنی ایچپاول نفت خاورمیانه و جهان اسالم به خصوص سه کشور مهم حوزه خلیج فارس 

کل شرا  عراق و عربستان دست زدند و عالوه بر غارت این ماده مهم اختالف بین این کشورها

جاد ، ایدادند از جمله جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس، اختالف مذهبی بین سنی و شیعه

دن الوه دهای تروریسم در جهان اسالم برای بد جوهابیت در عربستان و در آخر تشکیل گروهک

 اسالم در جهان، شده است.   

( در حقیقت شامل هر hard war( در برابر جنگ سخت)soft warجنگ نرم و سخت: جنگ نرم)

گیرد و بدون درگیری ای است که جامعه هدف را نشان میگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه

در پی از پای  دارد. جنگ نرمنظامی و گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال و شکست وا می

درآرودن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه فکری و فرهنگی آن را سست کرده و با 
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بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی و اجتماعی حاکم تزلزل و بی ثباتی تزریق کند. جنگ 

ای به جای جنگ سخت و مسلحانه و رویارویی با حکومت های مورد نظر نرم گزینه

( Soft( به قدرت نرم )Hardدر این راستا شکل تهدیدات از قدرت سخت )(. 29راناست)رنجب

توان گفت امروزه کردند که میبرای رسیدن به اهداف خود استفاده میو از آن  در حال تغییر است

اند. با تاثیر گذاشتن بر افکار و عقاید ی خلیج فارس تغییر دادهموضع خود را در کشورهای حوزه

 و آداب و رسوم آنان در حال رسیدن به اهداف خود هستند.و فرهنگ 

 گیری بحران در خلیج فارس قدرت های فرامنطقه ای و شکل -4-3

 وان نابودتمی گرفت. استعمار فرهنگی راهمزمان با استعمار صنعتی، استعمار فرهنگی نیز شکل می

رتر بفرهنگ یک جامعه و تر و خطرناکتر از استعمار صنعتی دانست. با پست شمردن کننده

زمان ای همهای فرامنطقهآید. قدرتها پیش میشمردن فرهنگ خود زمینه برای نابودی آن فرهنگ

 ، بهبا قدرت خود فرهنگ خود را نیز وارد کشورهای اسالمی کردند. فرهنگ کشورهای شرقی

 وانبه عن خصوص کشورهای اسالمی حوزه خلیج فارس که منافع بیشتری برای آنها داشت، را

کیو ن به منتستوااند میفرهنگی عقب مانده جلوه دادند. از جمله افرادی که در این راستا کار کرده

رین و هگل که به تخریب فرهنگ شرقی و اسالمی پرداختند و در عوض فرهنگی غربی را بهت

نها آفع نادادند اشاره کرد. این فرهنگ را در سطح جهان بخصوص مکانهای که مفرهنگ جلوه می

مار به ش کردند و در صورت گسترش فرهنگ اصلی این مناطق خطر بزرگی برای آنانرا تامین می

ی خلیج فارس به صورت رفت. ترویج فرهنگ غربی در کشورهای مسلمان نشین حوزهمی

شرفت و پی گرفت به این دلیل بیشتر از مناطق دیگر بود که اوال، مانع گسترشگسترده شکل می

د در لبته بایانند. کها اول اسالم شوند ثانیا، اهداف خود را در منطقه اجرایی نسانس و دههقبل از ر

ییر نی تغگیرد ولی در مدت زمان طوالنظر بگیریم که تغییر فرهنگ با توسل به زور شکل نمی

هاجم تشود افراد آن جامعه به مرور زمان از فرهنگ خود دور شوند و با میکند و سبب می

ورت صوما در دآورند، های آینده فرهنگ خود را اوال به یاد نمیشوند. نسلرو به رو میفرهنگی 

 رامنطقههای فتوان گفت امروزه تاحدودی قدرتکنند. میبه یاد آوردن آن را قابل قبول فرض نمی

به رو بی رواند و کشورهای اسالمی با تهاجم فرهنگ غربه اهداف خود در این زمینه دست یافته

 اند.اند و آن را تا حدودی قبول کردهشده
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-ا راهبتفاق اگناه قتل عام شدند و بعد از آن در جنگ جهانی اول و دوم بیش از دهها انسان بی

ر آن ها بها، این قدرتاندازی کارخانه اسلحه در سطح گسترده و نبود مصرف کنند این اسلحه

ها قدرت صادر کنند. مناطق مورد هدف ابرشدند که محصوالت نظامی خود را به کشورهای دیگر 

ناطق ین مکشورهای اسالمی بودند. تا با فروش تسلیحات نظامی خود به آنان آتش جنگ را در ا

ادیه این انح ه درافزایش دهند. اروپایان با داشتن علم و اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل دادند ک

بری ، قومیت و ملیت از بین رفت، برامرز بین کشورها از بین رفت، پول واحد شکل گرفت

الی از ست که خاتوان گفت اتحادیه اروپا نهضتی ها تشکیل شد. به نوعی میها از همه جنبهانسان

را  عکسیهرگونه تعصب مذهبی، قومی و نژادی و... است ولی برای جامعه اسالمی یک رابطه من

ای شورهکف راشکل دادند با اینکه تشکیل دادند و یک نوع ضدیت بین افراد در کشورهای مختل

ای طقهرا منفهای اند ولی قدرتجهان اسالم از نظر عقیدتی و فرهنگ غنی اسالم به همدیگر شبیه

ی مردن برخهم شمانع از اتحاد و برابری بین این کشورها هستند. با تغییر عقاید اصلی اسالم و م

کنند. یمامین تته هستند و منافع آنها را ها وابساز عقاید دروغین در کشورهای که به این قدرت

ن عقاید ه ایاین عقاید خود ساخته را در سطح جهان معرفی کردند و باعث پیوستن افراد زیادی ب

ی هاو این گروهکها شده است و دور شدن افراد از اسالم واقعی، اهدافی است که قدرت

 ای به دنبال دست یافتن به آنها هستند.فرامنطقه

که  جهان اسالم به خصوص حوزه خلیج فارس در حال غارت کردن اموال خود هستند کشورهای

رتهای ط قداین اتفاق با نبود مدیریت درست توسط خود کشور، در اختیار گرفتن این اموال توس

خود از  یاتیفرا منطقه ای، وابسته شدن روز به روز به این قدرت، از بین بردن منابع مهم و ح

ا به است ب گیرد. مهمترین منبع در جهان اسالم، منابع انسانیو... صورت میجمله محیط زیست 

ست دوجود آمدن وضعیت جدید از دشمنی بین کشورهای جهان اسالم روز به روز در حال از 

 دادن این منبع مهم هستیم.

 سیاست و قدرت ساخت در آمده بوجود تغییرات نیز جدید تهدیدات گیریشکل اصلی محور

 منطقه بر آن تأثیرات و سنتی شکل به گریافراطی و گرینظامی از کشور این خروج و عراق

 به) ملتها بیداری و سیاسی حیات تجدید همچون، محورهایی بر عمدتاً جدید تهدیدات. است

های فرهنگی و ایش تقاضاها برای خود مختاری بیشتر در میان هویتافز ،(شیعه ملت خصوص

ها در ساخت قدرت و سیاسی مختلف، تضعیف اقتدار و مشروعیت حکومتها، افزایش نقش توده
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 مواد قاچاق زیست، محیط آلودگی تروریسم، گسترش همچون تهدیداتی و یکسو از …سیاست و 

 و جنس دیگر عبارت به باشدمی استوار دیگر، سوی از … و انرژی صدور و تجارت امنیت مخدر،

میان تمامی « ابلمتق و جمعی همکاری» نیازمند که است ایگونه به جدید تهدیدات ماهیت

باشند. به عنوان مثال مبارزه با ای است که دارای منافع در منطقه میای و فرامنطقهبازیگران منطقه

کشورها در مسدود کردن راههای ارتباطاتی و فعالیتهای تروریسم القاعده نیازمند همکاری همه 

 های منطقهخود نیازمند همکاری متقابل تمامی حکومت هباشد که نوبمند این سازمان مینظام

 (.29)رنجبران،  است

-حلق راهطری اتحادیه اروپا بر این باور است که ایجاد صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس نه از

عی نت آمیز بلکه از طریق تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماهای نظامی و خشو

 (.1390)شهسواری، کشورهای منطقه امکانپذیر می باشد

 ریتجزیه تحلیل و نتیجه گی-5

 کره است.مذا صلح پایدار با مدارا کردن باهم شکل میگیرد و فعالیت مسلحانه متضاد با صلح  و 

ورها ه این کشای الزم است کهای فرامنظقهخالی از دخالت قدرتای امن و برای رسیدن به منطقه

امر با  این دارای اتحاد و همبستگی پایداری و حل اختالفات مذهبی و دینی بین خود باشند. که

 ولسات های مثل اتحادیه همکاری خلیج فارس و... در صورت موثر بودن جشکل گیری اتحادیه

کوتاه  منطقه ها را ازتواند دست این قدرتها میین اتحادیهعمل کردن به مباحث مطرح شده در ا

ها در جنگ کرد. در خاورمیانه و البته کشورهای جهان اسالم برای از بین رفتن این مشکالت و

یچ ، در های در جهان اسالم استهای فرامنطقهسطح منطقه که بیشترین نتیجه آن دخالت قدرت

اشد ودش بخافراطی وجود داشته باشد و اعتقاد هرکس برای  ای به خصوص اعتقادات نبایدزمینه

های مینهزو همچنین توسعه در این کشورها باید به صورت موزون و پایدار باشد یعنی در همه 

 ه یکسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به صورت همزمان صورت گیرد با فرض اینک

شد صال رهای نوزاد به مرور زمان اکی از دستکشور را مثل بدن نوزادی فرض کنیم که اگر ی

شخص منکند و بقیه اعضای بدن رشد عادی داشته باشند در بزرگسالی اون قسمت بدن کامال 

ه بقی است، کشورهم همین گونه است با رسیدگی به یک قسمت و رها کردن قسمت دیگر در بین

 اد آنتوسط خود کشور و افرقسمتها کامال مشخص است که این توسعه موزون و پایدار باید 

 ای شود.های فرامنطقهکشور صورت بگیرد تا مانع وابستگی بیشتر به قدرت
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ها ن قدرتای و رسیدن ایهای فرامنطقهسخن کوتاه، برای مبارزه و جلوگیری از دخالت قدرت 

ر مدیگبه اهداف بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت خود الزم است که کشورهای اسالمی با ه

یج متحد شوند، به حل اختالف شیعه و سنی در جهان اسالم به خصوص منطقه مهمی مثل خل

اید ا عقفارس دست زنند، به مبارزه با تهاجم فرهنگی در کشورهای خود بپردازند، مبارزه ب

دن حد شدروغین و جلوگیری از بین رفتن عقاید اصلی اسالم را هدف مهم خود قرار دهند، مت

ن ف در جهاختالاتروریستها، مبارزه با قدرتهای فرامنطقه ای که خواهان ایجاد  برای از بین بردن

 های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت هستند بپردازند.اسالم و دارای هدف

 ن اسالمها در جهاای و تاثیر این قدرتمنطقههای فرا: عوامل به وجود آورنده قدرت3شکل

 ی خلیج فارسحوزه
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 های ژئوپلیتیکی جهان اسالمها در بحرانرسانه نقش
 

 کرمانشاه رازی ، دانشگاه1طیبه سادات حسینی

 کرمانشاه رازی نی، دانشگاهشیروا ستاره 

 کرمانشاه رازی دانشگاه ی، راضیه السادات حسین

 

 چکیده

ها رسانه شود و هژمونیکنیم که از آن به عنوان عصر ارتباطات یاد میامروزه در جهانی زندگی می

ه رتباط گفتاها را بینندگان و شنوندگان صرف تبدیل کرده است، رسانه به تمام ابزارهای غیر شخصی انسان

جه یابد و با توهای دیداری و شنیداری به طور مستقیم به مخاطب انتقال میمی شود که به وسیله آن پیام

ش های گرایانه گرایش یافته و آرایافزارهای نرم به اینکه مفهوم قدرت از تصلب سخت افزاری به کنش

ه ای غربی کاند اما باید به این نکته اشاره داشت رسانه هسیاسی پیوست مقوالت فرهنگ و اندیشه گردیده

 ست کهاانتشار گسترده اخبار داخلی دولت خود را امری عادی و ضروری می دانند جای بسی شگفتی 

شورها از های دولت آمریکا در سیاستگذاری کن مورد از دخالتاتهامات و تحریم ها و اختالفات و هزارا

سانه های های خبری مشارکت برای تامین امنیت جهانی دانسته میشود، تحقیق حاضر به تاثیر ردید رسانه

ها  و مرکز های ژئوپلتیکی منطقه خاورمیانه با توجه به وجود کمسیونجمعی در شکل گیری بحران

ها تاسیس شده ها و تاثیر آنها بر کاهش یا افزایش درگیریقش مطبوعات در جنگپژوهشی که به بررسی ن

گیری تواند در ایجاد و شکلپردازد و هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی تهدیدهایی که رسانه میمی

 .ه باشد، می باشدهای ژئوپلتیکی جهان اسالم داشتبحران

 امنیت، بحران، جهان اسالم رسانه، دولت، ژئوپولتیک، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  -1

های ی دولتتوان یافت که از نفوذ رسانه در امان مانده باشد. ارادهای را نمیامروزه هیچ حوزه

ها قدرتمند برای به وجود آمدن محیطی جدید مطابق خواست و منافع خود گاهی از طریق رسانه

                                                                                                                                             
1. Email:  tayebe.2020@yahoo.com 
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های گروهی، فضاسازی در جهت ایجاد چنین فضایی است. رسانه شود. وظیفهعمل می

ان و رهبران قدرت به خوبی به اهمیت رسانه و ارتباطات  در زندگی روزمره واقفند مدارسیاست

ای و جهت دهی به اخبار، به همین منظور تالش خود را برای غلبه یافتن بر فضای رسانه

( با بررسی ارتباط دوران پس از جنگ سرد به 1997ها به کار می گیرند. بنت)اطالعات و تحلیل

ای رویدادها بر افکار عمومی در موضوعات سیاست خارجی که پوشش رسانهرسد این نتیجه می

ی ها در جامعه( به طور کلی کارکرد امنیتی رسانه228: 1392تاثیرگذار است. )حسینی و افضلی، 

ای و جهانی و پیچیدگی اوضاع کنونی، اهمیت غیرقابل انکار یافته و شرایط خاص ملی، منطقه

های ایدئولوژیک و حزبی  ها به دلیل وابستگیرکرد افزوده است. رسانهسیاسی، بر اهمیت این کا

سازی این نگرد و در انعکاس و برجستهخود از زوایای فکری مختلفی به تحوالت جامعه می

( زمانی 113: 1387کنند. )نقیب السادات، های مختلف عمل میها به شیوهتحوالت و رویداد

به هدایت و راهنمایی، آموزش و خبررسانی و سرانجام تفریح و ها محدود کارکردها ونقش رسانه

های تعریف شده تهدید و جنگ نیز اضافه شده است و ی این نقشتبلیغ بود اما امروز به مجموعه

ها ی جدیدی حاکم گردد، هر روز بر نقشدوره 2010شود که از سال بینی میبه این ترتیب پیش

ها، ها با وجود کوشش در مدیریت مبتنی بر هدفشود. دولتو کارکردهای رسانه، افزوده می

کنند و از آنجا که هیچ یک های پیاپی صرف میاغلب توان مدریتی خود را در گذار و گذر بحران

گیرد و گاه همین هایشان نیز تحت تاثیر فضای پیرامونشان قرار میکنند، هدفدر خال عمل نمی

ی معاصر ( ژئوپولوتیک دوره114کنند. ) همان: را تعیین میفضای پیرامون هست که اهداف آنان 

ها ی این روشهای عمومی به وسیلهشود که رسانههایی مربوط میای به روشبه طور فزاینده

های نوین موجب های اخیر استفاده گسترده از رسانهکنند. در دههگیری میفضای جهانی را قالب

وپولیتیک شده که به ژئوپولیتیک انتقادی موسوم است. از های ژئظهور شکل جدیدی از تحلیل

های سینمایی، کارتون، کاریکاتور، موسیقی، وغیره ای همچون فیلماین دیدگاه محصوالت رسانه

شوند. باید تاکید کرد که هر محصول یا تولید های ژئوپولتیکی تلقی میابزارهای برای بازنمایی

ای تصویری اعم از خبر هستند و حتی یک سخنرانی یا مراسم ای به ویژه تولیدات رسانهرسانه

ای، رسانه دعا و نیایش با واقعیت آن وقایع بسیار متفاوت است. در واقع در فرایند ارتباط رسانه

اقدام  به بازنمایی واقعیت می کند و به طور حتم، معنای تولیدی در این فرایند معنای تولید شده 
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رود، نه آنچه در واقعیت وجود دارد. رسانه در این فرایند همیشه میبه وسیله رسانه به شمار 

 ( 236- 235:  1392خنثی و بیطرف نیست. )حسینی و افضلی، 

 

 ایسازی رسانهاهداف سیاسی جریان  -2

ها به راحتی اند و از طریق رسانهمداران تبدیل شدهها امروزه به بازوی توانمند سیاسترسانه

مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند. در عصر حاضر مفاهیمی چون قدرت، توانند اهداف و می

ها همراه امنیت، استبداد، دموکراسی، انتخابات و حتی کودتا، براندازی نرم و غیره با عملکرد رسانه

زایی و هم نقش ها، هم  نقش فرصتتواند در سیاست مانند دیگر بخششده است. رسانه می

ها تا آن جا است که موضوع سیاسی داخلی ظرفیت و توانایی رسانهزایی داشته باشد. تهدید

مربوط به کشوری را در سطح بین المللی مطرح سازد و با حساس کردن افکار عمومی به آن 

مداران برای پیشبرد اهداف خود در المللی را برانگیزاند. سیاستهای بینموضوع، واکنش سازمان

های کوشند رسانهها میها را حفظ کنند. به همین دلیل، دولتهدنیا ناچارند همواره رضایت رسان

داخلی را زیر چتر خود نگه دارند و از طریق نظارت همیشگی  بر عملکرد آنها خود را از 

مداران  سه نقش عمده ایفا کند: تواند برای سیاستهای احتمالی در امان دارند. رسانه میتهدید

سازی و مرجعیت )آذربخش، نقش تصمیم-3قش مشاور  ن-2رسانی و مکمل نقش اطالع-1

( بدین ترتیب، رسانه گاه برای سیاستمداران ابزاری برای کسب اخبار واطالعات مربوط 72: 1392

المللی است تا متناسب با شرایط موجود خود به ایفای های بینشان یا حوزهبه حوزه حکومتی

تر است و از طریق قش رسانه در سیاست پر رنگها بپردازد. در شکل دیگر، ننقش تصمیم گیری

کنند. در ها ایفای نقش میگیریای، در تصمیمها با عوامل رسانهمداران و دولتیمشاوره سیاست

سازند تا شاید پیامدهای ها شریک میگیریها را در تصمیمها به هر دلیلی رسانهاین حالت، دولت

های احتمالی بر حکومت کاسته ها توجیه و از فشاررسانههای نادرست به وسیله  ناشی از تصمیم

ها، با توجه ها مولد تصمیم و سیاست هستند. این گونه رسانهشود. در اثرگذارترین حالت، رسانه

های سازیبه قدرت شگرفی که دارند و به دلیل اعتماد مخاطب به آنها، مرجع مهمی در تصمیم

ها و هماهنگ با خواست آنها به ار بر عملکرد رسانهحکومتی هستند و سیاستمداران به ناچ

ها و ارائه لوایح قانونی در سطوح مختلف می پردازد . پطروس غالی، دبیر کل تصویب برنامه

گفته بود از این به بعد، شورای امنیت سازمان ملل یک  1990ی پیشین سازمان ملل متحد در دهه



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

497 

 

ها بود؛ د بود. در دهه نود، سی ان.ان سمبل رسانهعضو بیشتر دارد و آن، شبکه سی.ان.ان خواه

یعنی روابط بین الملل وارد فضای نوینی شده و بازیگران جدیدی پذیرفته است، با توجه به این 

ی پذیری سیاسی افراد هستند. بر اساس نظریهها یکی از عوامل مهم در جامعهموضوع که رسانه

های تولید موافقت و نظریه  نخبگان، سیاست بر ریهسی.ان .ان، رسانه بر سیاست و بر اساس نظ

 (73گذارد. )همان :رسانه اثر می

 ای نظریه بحران در فضای رسانه -3

 سوزی. سازی، بحرانسازی، بحرانسازی، حکومتارکان اصلی این نظریه عبارتند از: جامعه

 سازیجامعه

اجتماعی به -عرصه سیاسیبرای تبیین کارکردی خاص از رسانه در  "جامعه سازی"مفهوم  

یازهای جامعه ندر تعریف و تبیین  "رسانه"شود. های اساسی زیر را شامل میرود و مؤلفهکار می

تواند برای دولتمردان  و مردم معین سازد که چه چیزی کند. به عبارت دیگر، میایفای نقش می

ان ارزش تعیین اولویت و میزدر  "رسانه "دارد.  های ملی یا خارج از آن قراردر زمره خواسته

یرمهم، غها موثر است و در تفکیک نیازهای واقعی از کاذب، حیاتی از غیر آن و مهم از خواسته

ای بپردازد که در تواند در اقدامی اجتماعی، به خلق جامعهکند. از این رو، رسانه میایفای نقش می

دارد،  الم واقع وجودعوت از آنچه در بندی متفاان شهروندان  با نیازهای مشخص یا در اولویت

ای انجام دهد که تصویر ایجاد شده از ارزش تواند این کار را به گونهشوند. رسانه میتعریف می

 و اولویتی همسنگ و حتی بیشتر از واقعیت بیرونی برخوردار شود. 

 سازی حکومت

یعنی  سازمان قدرت،رسانه در اقدامی مشابه، اما در سطحی متفاوت، به دخل و تصرف در 

هد؛ تصویری که ممکن است ارائه د "حکومت"تواند تصویری خاص از پردازد و میحکومت می

ومت ، تواند تصویری تازه از قدرت حککمتر یا بیشتر از تصویر واقعی حکومت باشد. رسانه می

ایش افز برای شهروندان بسازد که بر اساس آن، اقبال یا دوری شهروندان از حکومت کاهش یا

رفتار  یابد یا تصویری تازه از قدرت حکومت، برای دولتمردان ارائه کند که بر اساس آن،

 دولتمردان تغییر و تحول یابد. 

 بحران سازی 
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توان طیف متنوعی از منابع ای که میهای متعدد دارد؛ به گونهبحران، ریشه در منابع و کانون

جریان  ای دوای آن برشمرد اما در سطح تحلیل رسانهفرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر

 اصلی را می توان از یکدیگر تمییز داد:

 تولید بحران در جامعه  -یک

کند. از ای که در جامعه از حکومت وجود دارد، داللت میمحتوای این جریان بر تصویر دوگانه

د، از حکومت وجود دار ن، تلقی عمومیای است که در آاین منظر، جامعه بحران زده، جامعه

ای است که در آن، تلقی عمومی از حکومت کند. از این منظر جامعه بحران زده، جامعهداللت می

، اگر رتیببا واقعیت عمومی از حکومت با واقعیت بیرونی آن، همسان و همسو نباشد. به این ت

 یاس سرخوردگی ومردم بیش از توان واقعی حکومت از آن توقع داشته باشند، در نهایت به 

ند، خواهند رسید  و اگر بر عکس تصویری پایین تر از واقعیت از حکومت خود داشته باش

رسانه  شود کهحکومت را با بحران بی اعتمادی رو به رو خواهند کرد. با این تفسیر، معلوم می

، تفاوتی است ها که دو حد ان بی اعتمادی و بیتواند جایگاه جامعه را در میان طیفی از گزینهمی

ها وزنه تعادل اجتماعی هستند و اگر درست عمل نکنند، موجب بروز توان ادعا کرد که رسانهمی

 بحران خواهند شد.  

 تولید بحران در حکومت  -دو

توانند ها میدهد، به این معنا که رسانهجریان تولید بحران در جامعه در سطح حکومت  رخ می

ین اه تحت حکومت  در اذهان دولتمردان ایجاد کنند و به نوعی دوگانگی از تصویر جامع

ز آنان، اامد صورت، یا با ایجاد توقعات فزاینده از ملت و یا با ترسیم  تصویری ضعیف و ناکار

ی تواند می محکومت را فریب دهند  و از تدبیر صحیح امور جامعه عاجز سازند. نتیجه چنین اقدا

 ت بار برابر شرایط جاری باشد. در حالت نخست، حکومغافل گیری یا تسلیم پذیری قدرت د

ز میان ارود که در عمل امکان مدیریت را اتکا به باورهای نادرست خود به استقبال شرایطی می

شود و آن را از درون برد ؛ ازاین رو، به یک باره بحران در تمامی اجزای جامعه ظاهر میمی

سازد و در ی حکومت به ملت، آن را محافظه کار می. در حالت دوم بی اعتمادکندمتزلزل می

 شود. ایننتیجه تسلیم و واگذاری راهبرد قدرت به حفظ خود و ثبات وضع موجود تبدیل می

 سازی ندارد. ای جز بحرانحاالت نیز همانند جریان نخست، نتیجه

 سوزی بحران



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

499 

 

ثبت یا ان به طور ذاتی متوتصویری از حکومت و جامعه نمی ها را در ایجادعملکرد رسانه

سوز  انساز یا بحرمنفی ارزیابی کرد، بلکه فضای چنین اقدامی است که آن را به اقدامی بحران

معنا  کند. به همین دلیل است که مدیریت رسانه ای بحران ها دقیقا در همان فضاییتبدیل می

ان بند. با این توضیح می تویاحران، امکان و مجال ظهور میهای تولیدکننده بنیابد که جریامی

گیری بحران در جامعه ها برای جلوگیری از شکلاقدامات زیر را گامی موثر از سوی رسانه

توانند در ها با توجه به ضریب نفوذ باالیی که در اذهان مخاطبان دارند میارزیابی کرد: رسانه

ر هویر نین دستکاری تصمتعادل کردن نسبت تصویر ذهنی دولتمردان از جامعه و بر عکس وهمچ

ای به کنند در این صورت است که مدیریت رسانهیک از بازیگران از خود نقش موثری ایفا می

وزه رسد و در دو فضای اصلی مولد بحران، به کاهش گسست بین واقعیت و مجاز در حانجام می

رود. به ز بین میشود و امکان تکوین مقدمات بروز بحران، به طور طبیعی ادولت و ملت منجر می

مت حکو همین دلیل است که کارشناسان اجتماعی، مداخله رسانه را در زمینه تصویر سازی از

داخالت، کنند و بر این باورند که احکام امنیتی این موجامعه امری ضرورتا منفی ارزیابی نمی

های ایجاد نههای کالن یاد شده در چارچوب زمیباتوجه به شرایط جامعه متغیر و مشمول گزاره

کاهش توقعات -ی بحران عبارتند از: های مرتفع کنندهکننده یا مرتفع کننده بحران است. زمینه

تاکید -ند. مردم از حکومت، در شرایطی که مردم در آستانه سرخوردگی و محرومیت ملی قرار دار

-ند. قرار دارتفاوتی ملی بر توانمندی و کارامدی حکومت، در شرایطی که مردم در آستانه بی

ر دومت تاکید بر اقتدار و توان ملت، در شرایطی که جامعه در معرض از خود بیگانگی و حک

معرض بی ثباتی است. تصحیح تصویر ملت از خود، وقتی که جامعه در معرض غرور ملی 

ها و ظرفیت محدود ملی، در شرایطی که حکومت در معرض ودیتتاکید بر محد-افراطی است. 

 قرار دارد. غرور کاذب

ها، در زمانی که دولت در جهت تاکید بر توانایی-های ایجادکننده بحران عبارتند از: زمینه

های جدی در ها، در زمانی که دولت با محدودیتافزایش خواسته-دارد.  غرور افراطی گام بر می

عضل از شناسی مستمر فرهنگ ملی، در زمانی که ملت با منقد و آسیب-اجرا مواجه است.  

شناسی مستمر حکومت، وقتی که ملت در معرض نقد و آسیب-خودبیگانگی روبروست. 

ها در سطوح (  مک کارتی معتقد است بحران129-124: 1387تفاوتی است. ) نقیب السادات، بی

ها ها شامل نزاع در میان دولتدهند. در سطح کالن، بحرانخرد و کالن رفتار بشر رخ می
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گیرد، اما هنگامی بحران درک ها یا عامالن منفرد در میح خرد، نزاع میان گروهشوند. در سطمی

های شناخته شده باشد. بنابرین ها یا هدفها، هنجارشود که تهدید موجود نسبت به ارزشمی

شود و زمان های حیاتی میبحران موقعیتی است که در آن تهدیدی غیرمنتظره متوجه ارزش

هایی  مانند امنیت، مصلحت و منفعت مورد سازد. در بحران مقولهمی گیری را محدودتصمیم

تواند امنیت جامعه را به های مختلف در هر زمینه میگیرند و بی توجهی به بحرانتوجه قرار می

خطر بیندازد، مصلحت جامعه را نادیده بگیرد و منفعت جامعه را پایمال کند. گذشته از منتقدانی 

داری را عامل اصلی دور نگه داشتن مخاطب های سرمایهر  و دیگران رسانهچون جیمسن، بودریا

اند. برخی از معتقدان نیز معتقدند و مشتریان از واقعیت و در نتیجه خود آگاهی اجتماعی دانسته

ها شاهد ی اخیر به جای واقعیت، نمایشی خیره کننده و دائمی را از سوی  رسانهکه در چند دهه

دبور با فرض اینکه رسانه، عامل رابط میان جهان واقعی و جهان بازنمایی است، ایم. لی بوده

های جامعه مخاطب ، تمایلی به گوید در دنیای ارتباطی کنونی، واقعیت عینی یعنی آنچه رسانهمی

نمایش آن ندارند. کسانی چون بودریار معتقدند که جنگ خلیج فارس در عالم واقع رخ نداده 

رسانی  پنهان در ارائه ها به وقوع پیوسته است؛ به عبارت دیگر، نوعی پیاملوزیونبلکه در صفحه ت

اطالعات و اخبار صورت گرفته است. مخاطب جزئیات  فراوان و دقیقی از اهداف نظامی می بیند 

شود. این گونه پوشش  خبری اما هرگز با اهداف واقعی، دالیل یا مصائب جنگ آشنا نمی

د با ساده و فشرده کردن، وقایع جنگی به نمایشی شبانه بدل شود. رامون شوسویه سبب مییک

نویسد: مخاطبان  های آمریکایی در جریان جنگ خلیج فارس می( با بررسی عملکرد رسانه1991)

کردند که در حال اطالع یافتن از رویدادهای جنگ هستند، اما در واقع به جای دستیابی خیال می

یافتند که آنها را همچون اهداف نظامی ربطی دست میهای بیبه خرده متن به گشتالتی از سوژه،

ها باز نمایی یکی دیگر از پژوهشگران ارتباطات، با بررسی شیوه "جان کین"کرد. بمباران می

های اقتدارگرا در جریان ای، نظارت بر جریان اطالعات را از سوی حکومتهژمونی رسانه

 کند: بندی میتهها در پنج گستره دسبحران

ها هانی رسانهای دروازه باختیارات اضطراری: دولت به بهانه بحران، فیلترها و استفاده از شیوه

 دهد.  را افزایش می

پردازد تا از دسترسی بندی اطالعات میبندی اطالعات : حکومت به طور مداوم به طبقهطبقه

 ها به اطالعات جلوگیری کند. مردم و رسانه
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ا و جنگ های تبلیغاتی با استفاده از ترفندهای پروپاگانداری: دولتمداران  و دستگاهفریبک

 از را عمومی افکار هتوج تا پردازدمی وقایع دادن جلوه وارونه و فریبکاری به تبلیغاتی،–روانی

 . کنند دور خطرآفرین موضوعات

ار مومی برای غلبه بر افکعافکار ای به اقناع رهای رسانهگیری از کارزاتبلیغات دولتی: با بهره

 پردازند.عمومی برای غلبه بر بحران درونی یا فرافکنی آن می

شود تا به تدریج تاثیر گرایی: در این روش تنها از یک زاویه با موضوع برخورد میجناح

سازی اجتماعی حاصل شود به طور کلی کارکرد امنیتی یابد و همرنگتبلیغات رقیب کاهش می

شرایط  وی کنونی، اهمیت غیرقابل انکار یافته ها در کنار تهدیدآمیز بودن آن در جامعهرسانه

ت. ای و جهانی و پیچیدگی اوضاع  سیاسی بر اهمیت این کارکرد افزوده اسخاص ملی، منطقه

های ایدئولوژیک و حزبی خود از زوایای فکری مختلفی به تحوالت ها به دلیل وابستگیرسانه

های مختلف عمل سازی این تحوالت و رویدادها به شیوهرد و در انعکاس و برجستهنگجامعه می

های ایدئولوژیک احزاب و ای را بخشی از فعالیتنظران فعالیت رسانهکنند. برخی از صاحبمی

شود، محصول ایدئولوژی کنند وآنچه را در آنها درج و منتشر میجریانات سیاسی تلقی می

شمارند ا بر میها فرایند بازسازی رویدادهی دیگر ، انعکاس رویدادها را در رسانهادانند اما عدهمی

ر خاص و د ها از نگاهو به معنای ارائه رویداد "بازنمایی "و تولید و انتشار اخبار را به عنوان 

 (118-115دهند. )همان: واقع بازسازی رویدادها ارائه می

 های خارجی تهدید

شوند زیرا ها برای امنیت ملی محسوب میترین تهدیدهای خارجی اصلیبه طور سنتی، تهدید

پذیرتر است. انواع های داخلی آسیبپایداری فیزیکی کشور و استقالل آن در مقابله با تهدید

پذیرتر است. انواع تهدیدهای خارجی را های داخلی آسیبهای خارجی نسبت به تهدیدتهدید

های سیاسی و های اقتصادی، تهدیدهای نظامی، تهدیدبندی کرد: تهدیدبه این ترتیب طبقهتوان می

های تروریستی، المللی، تهدید گروههای اجتماعی و فرهنگی، تهدید قاچاقچیان بینحقوقی، تهدید

های ای، رسانهای. ابزاراعمال تهدیدهای رسانههای رسانهالمللی و تهدیدهای بینتهدید سازمان

ای ها و مطبوعات و امثال آن هستند. تهدید رسانهمختلف مانند اینترنت، رادیو، تلویزیون، ماهواره

رود که در آن سربازان میدان نبرد، خبرنگاران، های آرام به شمار مییکی از انواع تهدید

های مختلف اعم از مکتوب، صوتی و تصویری، گزارشگران، سردبیران و نویسندگان رسانه
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ای، قواعد و مقررات و المللی اینترنتی و الکترونیکی هستند. تهدیدهای رسانهای و بینماهواره

فنون خاصی دارند که تصویرسازی، افکارسازی، تحریف، دستکاری اطالعات، بمباران خبری، 

سازی از آن نمایی و برجستههای خبری ، بزرگسازی، تبلیغات، شوکسازی، شایعهمرعوب

ها تهدید بر اساس اطالعات ای ، تهدیدهایی هستند که در آنهمچنین تهدیدهای شبکه اند.جمله

شود و به منظور جلوگیری از عملیات طرف مقابل و ایجاد اختالل در ارتباطات ای کنترل میرایانه

ها، ها و خبر گذاریگیرد. تسلط بر رسانه و جلوگیری از دسترسی وی به اطالعات، صورت می

ها قرار داده العاده ای در اختیار بازیگران عمده صحنه سیاست یعنی دولتیم و فوققدرت عظ

های خبری و اطالعاتی به تغییر باورها و اند با به کارگیری اهرمای که توانستهاست، به گونه

دهی به افکار عمومی ملی و فراملی اقدام کنند. سوءاستفاده برخی از های جمعی یا شکلنگرش

ای، می تواند به بروز پدیده ای در سطوح ملی های باالی رسانهای قدرتمند از ظرفیتهحکومت

نامید. استبداد اطالعاتی، در واقع  "استبداد اطالعاتی"المللی منجر شود که آن را می توان یا بین

ن شدند. به ایگر میهای نظامی و سیاسی جلوهای از استبدادهای سنتی است که در قالبشکل تازه

خواهان جهان  و مبارزان ضد استبدادی هنوز به پایان های آزادیتوان ادعا کرد که تالشترتیب می

نرسیده است  و راه درازی تا محو استبداد بویژه در قالب جدید آن در استبداد اطالعاتی باقی 

توری گیری یک امپرامانده است. برخی از اندیشمندان  به طور جدی ، بر خطرات ناشی از شکل

 جنگ بروز خطر نیز  برخی. اندکرده تاکید شدن جهانی فرایند رهگذر از ای، رسانه–فرهنگی 

 در ایرسانه های فناوری گسترش دنبال به که اندکرده گوشزد را اطالعاتی–فرهنگی جهانی

ها و ادیان متعدد و متفاوت در برابر هجوم  فرهنگ و هاقومیت ،هاملت مقاومت و  جهان سراسر

شود . نکته ای که در این جا باید به ان اشاره کرد تر میهای جهانی ، روز به روز نزدیکرسانه

،سوءاستفاده رسانه ها وخبر گذاری های غربی از بی اعتمادی  ملت های جهان سوم به حکومت 

ا هدف ایجاد ،کاهش یا افزایش بحران های های خودی واطالعات واخبار تولیدی ان هاست که ب

مورد نظر ان ها صورت می گیرد . در بسیاری از کشور های جهان سوم که دارای حکومت های 

غیر مردمی وغیر دموکراتیک هستند ،مطبوعات ورسانه ها وخبر گذاری ها به طرز ناشیانه ای به 

چنین فضایی است که که دستگاه  ابزار های تحمیل عقیده وتغییر نگرش ها تبدیل شده اند در

های رسانه ای با استفاده از بی اعتمادی مردم به تولیدات خبری وفرهنگی  داخلی ،میدان می 

شوند تا با تولید اخبار واطالعات جذاب ،متنوع وجدید بازار های خبری کشور های جهان سوم 
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نگرش ها وذائقه های فکری را تسخیر کنند ودر ایجاد یا رفع بحران های مورد نظر ،به تغییر 

 (  120-119: 1387وفرهنگی مردم این جوامع در راستای منفع خود بپردازند ) نقیب السادات، 

 ها و بحران امنیترسانه -4

، تهدید به هتک حیثیت، ترویج خشونت های جاسوسی، افشای اسرار شخصی و دولتیفعالیت

ده های سیاسی مخالف، هضم کردن  خرمو بی بندوباری جنسی، تبلیغات براندازانه علیه نظا

و  سازی و به راه انداختن جنگ روانی، دروغ پردازیها و سرانجام نابود  کردن آنها، شایعهفرهنگ

ز استفاده اهای جدی بشر امروز است. به عبارت دیگر، سوءنشر اکاذیب، توهین و افترا، از نگرانی

ه است. های فردی، ملی و فراملی را فراهم ساختها، زمینه ایجاد و افزایش  بحرانقدرت رسانه

سازی و اقدامات تروریستی، مبادله ای با محتوای آموزش بمبتهیه و انتشار مجالت  رایانه

ز طریق اآلود و پراکندن پیام نفرت، تبعیض، فساد و خشونت اطالعات و مکاتبات محرمانه و رمز

ای ، های رایانهی اینها، شبکهشت. عالوه بر همهاینترنت، موضوعی نیست که بتواند از کنار آن گذ

با  هایی وجود دارند کهخود نیز از موج حمالت  خرابکارانه مصون نیستند، افراد یا گروه

کنند  دهند ، اطالعات را نابود، ناقص یا تحریف میهای مختلف آنها را مورد حمله قرار میانگیزه

ها را نیز با ها، قادرند دولتورزند. رسانهگر مبادرت میهای ویرانو به تولید و انتشار  ویروس

ها و اینترنت در ها، بخصوص با پیدایش و گسترش ماهوارههای جدی مواجه کنند. رسانهچالش

دیده ها را ناعمل، مرزهای جغرافیایی را از بین برده و با بخش فرامرزی، اصل حاکمیت دولت

در  های سیاسی با بحران مشروعیت  و مقبولیتکردن نظاماند. این گونه است که مواجه گرفته

ن  و اعتماد ساختن مردم  به مسئوالافکار عمومی، مورد تردید قرار دادن کارآمدی آنان، بی

های رایج و جدید  براندازی ملت از شیوه-های خودی و اختالل در نظام ارتباطی دولترسانه

 ( 122-121: 1387شود. ) نقیب السادات، شناخته می

 های غرب تصویرسازی از اسالم و مسلمانان در رسانه -5

ای غرب به اسالم، ها بر مخاطبان، نگاه کلیشهدر دنیای غرب به دلیل تاثیر بسیار زیاد رسانه

ستیزی بر آن است که گسترش بیشتری یافته است. مرکز اروپایی نظارت بر نژادپرستی و بیگانه

کوشیدند ت غربی تنها در اوایل ایجاد تنش میان اسالم و غرب میها و مطبوعارادیوها، تلوزیون

که یک گفتگوی راهگشا و سازنده با اسالم برقرار کنند و اکنون مسیر دیگری را در پیش 

گوید: پس از ترور کارگردان اند. یکی از اعضای مطالعات ترکیه در شهر آلمان هم میگرفته
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ی اسالم دستخوش فضایی ملتهب و ها دربارهسانهگری ر، سیر گذارش"تئو ونگوگ"هلندی، 

ها پژوهشی به ی چگونگی تصویر اسالم در رسانهی مطالعات دربارههراس آلود شده است. نمونه

های تلوزیونی ای.آر.دی و زد.دی.اف آلمان به در شبکه "چهره خشن و تضادگرای اسالم  "نام 

ی اسالم های تلوزیونی این دو شبکه دربارههی او تمام برناممدیریت کی حافظ است که موسسه

میالدی را مطالعه و بررسی کرده است. بر اساس نتایج این تحقیق، در  2006و  2005های در سال

ها ، اسالم با موضوعاتی که به طور مستقیم یا ضمنی دارای مفهوم منفی درصد از برنامه 81

ها نام اسالم در کنار مقوالتی درصد از برنامه 23/31هستند، ارتباط داده شده است؛ برای مثال در 

ها نام اسالم در کنار درصد از برنامه 16/54گرایی قرار داده است. در  چون تروریسم و افراط

های این دو درصد از برنامه 9/77المللی مطرح شده است. در مسائلی چون تضاد و کشمکش بین

ها بحث از درصد از برنامه 4/51دانسته شده و در ی تلوزیونی، اسالم مروج  عدم تسامح شبکه

 11اسالم همزمان با بحث سرکوب زنان و تبعیض ضد آنان مورد توجه قرار گرفته است. تنها در 

ها کوشیده است اسالم با مفاهیم متعالی چون فرهنگ و دین ارتباط داده شود و نیز درصد از برنامه

ی آن با مسائل اجتماعی و روزمره مورد بحث ارتباط سازندهها اسالم و درصد از برنامه 8تنها در 

های مربوط به اسالم شکل های تلویزیونی ای.ار.دی و رد.دی.اف آلمان در برنامهبوده است. شبکه

هایشان ترس از اسالم دهند و با برنامهها را مبنای کار خود قرار میای از جنگ فرهنگساده شده

ی اختالف ناپذیر مانند گویند که با پدیدهکنند. عقایدی این گونه همگن به ما میرا تشدید می

های  مثبت  و منفی عملکرد ی مسلمانان و یکدست کردن جنبهسازی غیر مجاز  رفتار همهیکسان

ها زمانی  به اوج های اسالمی  روبرو هستیم. مواجهه غیرعلمی با اسالم در این رسانهی گروهههم

های مختلف با تمرکز بر ها و هفته نامهرسد که رادیو و تلویزیون  و حتی  روزنامهخود می

 کوشند اسالم را به عنوان دلیلوضعیت فرهنگی نامطلوب مهاجران مسلمان در جوامع اروپایی می

ها در این رسانه "جهاد"میزبان معرفی کنند. یا در مورد ی عدم تطابق مسلمانان با جامعه

کوشند تفسیری مقدس از این واژه در دین اسالم نشان دهند. های خبری و غیرخبری میبرنامه

طلبی  و خشونت  را به ها، جنگنیست، اما رسانه "جنگ مقدس"این کلمه در اسالم به معنای 

شود که این معنا نشان داده می "جنگ مقدس"زنند و با تعبیر از آن به عنوان پیوند می اسالم

های های گفتمان رسانهترین محورمسلمانان به فکر کشتن غیر مسلمانان هستند. برخی از مهم

ی غربی در بازنمایی اسالم با رویکرد اسالم هراسی عبارتند از: القای گسترش اسالم به وسیله
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های مسلمان؛ ؛ تمایز قائل نشدن بین دین اسالم و حوادث روی داده سیاسی در کشورشمشیر

ای نادرست از واقعیت و معرفی اسالم در بسیاری از موارد به صورت تهدیدی جدی ی چهرهارائه

های ی تفاسیر و تحلیلضدغرب؛ نادیده گرفتن بسیاری از تحوالت و پیشرفت جهان اسالم؛ ارائه

ها و زد و ورد موضوعاتی نظیر جهاد و حقوق زنان؛ معرفی اسالم در خالل جنگنادرست در م

خوردهای مسلمانان به مخاطبان غربی؛ ارائه تصویری مرد ساالرانه از اسالم به مخاطبان؛ بازنمایی 

( امروزه اسالم  در اخبار 95-93: 1389نقض حقوق زنان در اسالم.)افخمی و نیک ملکی، 

شود. در خالل چند ی اجتماعی مطرح میانگیزی به  صورت مسالهحو حیرتهای غرب به نرسانه

ها و سال گذشته، به ویژه از زمانی که حوادث و رویدادها در ایران، به شدت توجه اروپایی

ها را به خود جلب کرده است وسایل ارتباط جمعی به پوشش خبری دادن به اسالم آمریکایی

های آن را به دست داده، اسالم را ائه تصویری از آن پرداخته، ویژگیپرداختند، بدین معنا که به ار

اند. در غرب نوعی اتفاق نظر روی اسالم وجود تجزیه و تحلیل کرده  و در نتیجه آن را شناسانده

های سیاسی، اجتماعی و دارد و آن این که اسالم را نوعی سپر بالی هر چیزی که اتفاقا در بافت

سازند از دید دست راستی، اسالم نمایانگر توحش هاست میمطلوب غربی اقتصادی جدید جهان

ساالری و حکومت دینی قرون وسطایی است و برای افراد و بربریت است؛ از دید چپی نوعی دین

ی دیگری از دید همگانی میانه رو نیز نوعی بیگانگی نامطبوع است. ادوارد سعید می گوید: جنبه

 هر با دائما اسالم که است سرزمین این جدید عقالنی–یش ژئوپلیتیک غرب راجع به اسالم، آرا

: افزایدمی سعید ادوارد. دارد خصمانه یرابطه است ما آن واز روزمره غربی طبیعی که چیزی

ند: اشده تحریف بارز دلیل دو به دارند اسالم جهان و خاورمیانه از هارسانه که هاییانگاره امروزه

های رسانه  تحریف شده، چون که ماهیت امر توسط کسانی که کم وکیف نخست این که، انگاره

اند، درست درک نشده است و نتیجه این عدم درک درست، انتقال تصاویر آن را مخابره کرده

متناقض از درون و برون خاورمیانه بوده است که این مساله، تاثیر مهمی در فهم دولت  و 

ها از خاورمیانه و جهان مشروعیت آن داشته است. دوم آنکه پوشش خبری رسانهگیری شکل

کنند. از این رو، های مورد نظر مخاطبان خود را گزارش میاسالم به نحوی است که فقط انگاره

ارائه و ارزیابی  پیوسته رویدادهای خاورمیانه و جهان اسالم از یک دستور کار ایدئولوژی جنگ 

( ادوارد سعید در کتاب خود با عنوان 14-12کند.) مهدی زاده: از آن پیروی می سرد ودوران پس
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کنند که ها تعیین میپردازد که چگونه کارشناسان و رسانهبه این موضوع می 1379ها اسالم رسانه

 ( 236:  1392ی جهان باید چه تفکری داشته باشیم. )حسینی و افضلی، ما نسبت به بقیه

 پروپاگاندا علیه کشورهای اسالمی  ای وجنگ رسانه -6

المللی های جدید بینهای بسیار آشکار جنگ نرم و جنگیکی از جنبه "جنگ رسانه ای"

کند، این به های نظامی کاربرد بیشتری پیدا میای عمدتا هنگام جنگاست. اگرچه جنگ رسانه

آید. جنگ به کار نمیای وجود ندارد یا های دیگر، جنگ رسانهمفهوم آن نیست که در زمان

ای تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیررسمی ادامه رسانه

ها کوشد برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش، از رسانهدارد و هر کشوری با بیشترین توان خود می

ها برای تضعیف انهای استفاده از رسترین تعریف از جنگ رسانهرسد مناسببهره برد. به نظر می

گیری از توان و ظرفیت این ابزار به منظور دفاع از منافع ملی است در عرصه کشور هدف وبهره

های خود، از همه المللی واحدهای ملی به منظور پیشبرد اهداف و اولویتی تعامالت بین

، استفاده از برند. در این  زمینهابزارهای موجود برای افزایش سطح تاثیرگذاری خود بهره می

 هایرسانه نرم، جنگ یمقوله در. دارد فراوان اهمیت ایرسانه–امکانات و نیروهای تبلیغاتی

 افکار و مخاطب ادراکی محیط بر گسترده تاثیرگذاری برای بسزایی اهمیت شنیداری و دیداری

ف هد تجربه به  معطوف هایبرداشت و ذهنی شاکله در بتوان اگر واقع در. دارند عمومی

های از پیش تبیین شده به وجود آورد، مخاطب، دگرگونی اساسی، بر اساس  سناریو نویسی

های توان اذعان کرد که در مسیر تامین اهداف راهبردی معطوف به ارتقای قدرت خودی، گاممی

اساسی برداشته شده است. این همان حضور رسانه در فضای جنگ مجازی و نرم است در نگاه 

انگیز از جنگ، و ای ، بعدی اعجابنظران، اشکال جدید فعالیت رسانهحببسیاری از صا

های روانی  و فناوری های پنهان از صاحبان قدرت ، شامل توسعه فوق سری تاکنیکدسیسه

سایکو ترونیک است که هدف آنها به سلطه در آوردن جمعی از افراد در سطح ذهن و جسم 

دهد. نظریه پروپاگاندا یا آوازه گری ای مدرن را نشان میها اهمیت جنگ رسانهاست. این ویژگی

سازی یک علت یا عمل اجتماعی است. پروپاگاندا ؛ به منظور بزرگبه معنای ارسال اطالعات

شود های عمومی برای بینندگان عمومی پخش میاطالعاتی است که به صورت گسترده در رسانه

رسانی صم را از بین ببرد. گاهی پروپاگاندا را اطالعتا نفوذ را افزایش دهد یا تاثیر نفر متخا

نامند؛ چون ماهیت صادقانه، محترمانه و ارتباط دو جانبه ندارد و از فضای ارتباطی باز نادرست می
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که مورد نظر نظر اقناع است برخوردار نیست. افزون بر این پروپاگاندا اغلب با موقعیتی روبرو 

 ( 117-116: 1393شود . ) قربی، کنترل یا سانسور می ها به شدتاست که اخبار رسانه

 ها در تحوالت ژئوپلیتیک کشورهای اسالمی خاورمیانه نقش رسانه -7

های دوران پس از فروپاشی شوروی این است که عالوه بر آن که بیشتر یکی از شاخصه

دهد ،برخی از مباحث پر اهمیت فرهنگی نیز های اسالمی رخ میاختالفات ژئوپولوتیکی در کشور

در ممالک اسالمی از جمله در آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و آسیای میانه تمرکز یافته 

، خاورمیانه در تالطم جنبش عملی استقالل  بود. با فروپاشی 20ر ابتدای قرن ( د1است.)موالنا:

ی خاورمیانه به جزء ایران و تا حدی مصر پا به تاریخ گذاشت به امپراتوری عثمانی، بخش عمده

همین دلیل تصویر قرن نوزدهم اروپاییان از خاورمیانه به تدریج تغییر کرد  در حالی که در دهه 

ی فرهنگی و شد و به حوزههایی که درباره منطقه  خاورمیانه کار میها و گزارشبهبیشتر جن 20

ها در حوزه  نظامی، سیاسی و ها و گزارشاین جنبه 40و 30هایپرداخت. در دهه اجتماعی می

ها در فلسطین مناقشه با اعراب و رژیم اقتصادی بود. بعد جنگ  جهانی دوم و حضور صهیونیست

ی نیویورک تایمز انجام داده است، غاز شد. تحقیقی که ایوکنسن به گزارش روزنامهصهیونیستی آ

دهد این روزنامه نقش مهمی در بسیج افکار عمومی در حمایت از تشکیل دولت نشان می

گیری ضد ی نیویورک تایمز به جهتصهیونیستی داشته است. جالب آنکه آن زمان روزنامه

، سازمان ملل به تشکیل دولت یهودی 1947ت آمریکا در نوامبر صهیونیستی معروف بود. باحمای

رای داد وقتی چند ماه بعد ترومن رئیس جمهور آمریکا نظریه را تغییر داد و از دولت فلسطینی 

حمایت کرد، از سوی این روزنامه به نداشتن سیاست منسجم، متهم شد. در این دوران شاهد چند 

، جنگ 1976، جنگ شش روزه در سال 1956سوئز در سال اتفاق عمده هستیم از جمله نبرد 

که به یوم کبیر معروف  شد در دو تحقیق جداگانه که  1973اعراب و صهیونیستی در سال  

اند به این نتیجه رسیدند که های آمریکایی در این دوران انجام دادهسلیمان و باتازمی روی رسانه

طرفانه و عینی انعکاس نیافته است. در جنگ ر بیها به طودیدگاه اعراب در حین این درگیری

باز، غیر قابل اعتماد و غیر دموکراتیک توصیف هایی مانند عقب مانده، دغل، اعراب با واژه1956

اند و در قبال آن رژیم صهیونیستی به عنوان کشوری دارای استانداردهای باالی زندگی و شده

های آمریکایی ت. در جنگ شش روزه هم رسانهآموزشی ، دموکراتیک و غربی توصیف شده اس

ها و ضد ناصر را از خود نشان دادند. گیری روشن و واضح حمایت از صهونیستجهت
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های غربی، ناصر ایدئولوژی زمان جنگ سرد در ارائه  تصویر نقش کلیدی داشت. به نظر رسانه

ا در برابر غرب قرار دهد. خواست شرق رنوکر اتحادیه جماهیر شوروی در خاورمیانه بود که می

ی تصویر خاورمیانه پیدا کرد. پوشش خبری به بعد تلویزیون نقش مهمی را در ارائه70از دهه ی  

تا  1972شد از سال ی تلویزیونی آمریکا دست به دست میبین دو شبکه 70ی خاورمیانه در دهه

.اس بیشترین اخبار را در سی.ای  1978تا 1976ی ای.بی.سی بود از سال برتری با شبکه 1974

ای.بی.سی برتری خود را باز یافت. از  1980و  1979داد و در خالل مورد خاورمیانه به دست می

شود. های چاپی امریکایی ارائه میتری از اعراب در رسانهی این دهه است که تصویر متوازنمیانه

سوی کشورهای عربی،  ، تحریم نفتی غرب از1973جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی درسال 

ترین اتفاقات این گیری مهمدیدار سادات از رژیم صهیونیستی، انقالب اسالمی و بحران گروگان

آید که توجه غربیان را ی عطفی در تاریخ به شمار مینقطه 1973دهه بودند. شوک نفتی در سال 

و  1977ره در سال به خاورمیانه جلب کرد، بعد از آن پوشش خبری خاورمیانه کم شد تا دوبا

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ی کمپ دیوید  این منطقه مورد توجه قرار گرفت.                                                                                  معاهده

حمله بسیار تحت تاثیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام و  1980ی دهه

رژیم صهیونیستی جنوب لبنان را اشغال کرد این کار 1982شوروی به افغانستان بود در 

های اصلی آمریکایی مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست و لس ها از منظر رسانهصهیونیست

آنجلس تایمز به عنوان عملی تهاجمی مورد انتقاد قرار گرفت، ولی در این دوران اولین انتفاضه 

ها داشت، این مبارزه نیان شکل گرفت. به خاطر نفوذی که رژیم صهوینیستی در رسانهفلسطی

های آمریکایی نیافت. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نگاه انعکاس چندانی در رسانه

ها اسالم جای کمونیسم را به عنوان خطر جهانی و دشمن غرب گرفت. تبلیغاتی که با رسانه

ها و مستنداتی که به اسالم پرداختند، آن را شده معلوم شد که اغلب مقاله مدیریت العطا انجام

اند، عبارتند از بحران، مترادف با خاورمیانه قرار دادند. واژگانی که مدام در این مطالب تکرار شده

ها دو مستند مرگ یک شاهزاده و جهاد در درگیری و جنگ. ادوارد سعید در کتاب اسالم رسانه

ی سعید مورد بررسی قرار داده است که در تلویزیون ملی آمریکا پخش شدند به گفته آمریکا را

دهند در هیچ کدام از این دو مستند از منبع اسالمی استفاده نشده است. گرچه تحقیقات نشان می

ها آغاز شد که تصویری منصفانه تری نسبت به ایران بعد از جنگ خلیج فارس، حرکتی در رسانه

ایی، رکود اقتصادی در کنند که در گزارش رسانهد ولی باز این تحقیقات اذعان میارائه  شو
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ی وحدت  اعراب و این امر که خاورمیانه، خیزش بنیادگرایی اسالمی، نبود دموکراسی، اسطوره

کنند وهنوز در خاورمیانه بردگی وجود دارد های متعلق به خاورمیانه در گذشته زندگی میانسان

های دو قلو تجارت جهانی در آتش وقتی برج 2001اند. یازدهم سپتامبر ضامین  بودهترین ممهم

ای بود. مدتی بعد آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد. دو هواپیما سوخت، سرآغاز دوران تازه

ها های آمریکایی نگاهی انتقادی به این جنگآمریکا در خط مقدم جنگ قرار گرفته بود رسانه

به ویژه که حمله به عراق به دالیل واهی صورت گرفته بود با این حال و به رقم وجود  داشتند،

 هایرسانه اصلی جریان -ناو دموکراسی تا تایمز نیویورک از–های روشن فکرنگاه انتقادی رسانه

( بحث 243-238:  1392 افضلی، و حسینی) اندداشته ایدئولوژی این با همراه نگاهی آمریکایی

ی نکات ذیل بهتر های جهانی و آثار آن در ارتباط میان غرب وجهان اسالم با مالحظهرسانه

ی اخیر نیاز به نظم نوین فرهنگی در دو دهه -تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد: الفمی

ی سیاسی و اجتماعی در دنیای اسالم شده است. این گفتمان جدید، نقطه ثابت موجب توسعه

ب و دنیای اسالم در طی بیست سال اخیر، مفاهیم اطالعات و ارتباطات را نسبت تعارض میان غر

ها در نظم شدت بحث -ی دوم اهمیت قرار داده است. ببه مفاهیم عام تر فرهنگ، در درجه

ها و فرهنگی کنونی میان دنیای اسالم وغرب، نتیجه پس زدن فرهنگ اسالمی به وسیله رسانه

این به حاشیه رانده شدن، ریشه در نبود مباحث اسالمی در بحث موسسات فرهنگی غرب است. 

های دیگر دارد که به وسیله سازمان ملل، یونسکو و سازمان 70ها در دهه های عمده رسانه

های با سقوط اتحاد شوروی و وارد شدن تدریجی کشور -پذیرفت . جالمللی انجام میبین

های اسالمی تنها به رسد حرکتوجود، به نظر میداری می دول سرمایهسوسیالیستی به جرگه

سیاسی تحت لوای جهانی شدن -نیروی مقاوم در برابر تفکر نوسازی غربی و توسعه اقتصادی

تعصبات دیر پای تاریخی، مذهبی و زبانی همواره بر فهم دنیای غرب از اسالم تاثیر  -باشد. د

جانبه یک  ش از یک طرف و فقدان همههایها و ویژگیگرایی با همه کاستیداشته است. شرق

های مربوط  به دوران های اسالمی از طرف دیگر، پوشش رویدادشناخت کلی از ممالک و تمدن

رسد این موضوع همچنان مانع عمده  در راه هر گونه اسالم را شکل داده است و به نظر می

در تحوالت منطقه از طریق سه  های جدید( نقش رسانه2گفتگوی معنادار در آینده باشد.)موالنا: 

های خیابانی؛ گرایی  سایبر به عنوان یک برانگیزنده کنششیوه موثر است: اول، فعال کردن کنش

دهی  اعتراضات  و سوم، فراهم  دوم، تشویق درگیری  مدنی از طریق کمک  به بسیج و سازمان
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برای شهروندان عادی فراهم  هایی رانگاری شهروندی که عرصهکردن  شکل  جدیدی  از روزنامه

گیری تحوالت خاورمیانه و کند تا خود را بیان کرده، تفسیر خود را از واقعیت ثبت کنند. شکلمی

های قدرت نرم ارزیابی شود . به هر حال آنچه شمال آفریقا ممکن است در چهارچوب مولفه

ترضان  در خاورمیانه مورد های جدید به عنوان ابزاری از سوی معمسلم است، این است که رسانه

استفاده قرار گرفته است. این درست است که تکنولوژی نمی تواند تغییر سیاسی به وجود اورد، 

های زیادی بر بازیگران سیاسی اعمال های جدیدی ایجاد کند و محدودیتاما ممکن است ظرفیت

جاد می کنند؛ البته با به کند. به هر حال این بازیگران سیاسی هستند که تغییر سیاسی واقعی ای

های ارتباطی موثر. هیچ رابطه معناداری بین استفاده از های جدید و استراتژیکارگیری ابزار رسانه

های ای موفق وجود ندارد؛ ابزار اینترنت و شبکههای اجتماعی  و اعتراض تودهاینترنت و شبکه

های منطقه نداشته است، بنابرین بها در انقالاجتماعی مفید است اما ضرورتی در بسیج توده

شوند. اجتماعات اینترنتی  ها محسوب نمیهای اجتماعی علت اساسی در نا آرامیاینترنت و شبکه

های جامعه مدنی دارند، به خصوص در کشورهایی که دولت فعالیت کارکردی  شبیه دیگر گروه

های اجتماعی کارکرد ههای سیاسی خاص را ممنوع می کند. همچنین ذکر شد که شبکگروه

ها و هم دوگانه دارند، زیرا هم از سوی معترضان و فعاالن سیاسی و اجتماعی برای تسهیل فعالیت

شوند. به تبع آن، از سوی دولت برای سرکوب و محدود کردن معترضین به کار گرفته می

دسترسی به اینترنت  های اجتماعی تحت تاثیر متغیرهایی  مانند میزانتاثیرگذاری اینترنت و شبکه

ها و کاربران آن ها، بحرانی های دولت در برخورد با این تکنولوژیهای اجتماعی، سیاستو شبکه

تواند متفاوت ها و غیره در کشورهای مختلف میبودن یا نبودن شرایط  زیر بنایی موثر در انقالب

ک   گذاشتن  مطالب کاربران و های اجتماعی به علت توانمندی در به اشتراباشد. اینترنت و شبکه

اند آرزوی دیرینه مانندشان در برقراری پیوند میان  کاربرد و گمنام ماندن آنها توانستهسرعت بی

های عمومی را برآورده سازند. در های اجتماعی در زمینه برپا کردن جامعه مدنی و حوزهجنبش

توانند عقالنیتی تفاهمی بر پایه شان میها به علت افقی بودن روابط میان کاربرانواقع این شبکه

هایی را که های اخیر نشان داد که اینترنت شیوهاالذهانی پدید اورند. نا آرامیوگو و کنش بینگفت

 (85-84: 1393کنند، تغییر داده است. )عباس زاده،بازیگران سیاسی با هم ارتباط برقرار می

 تیک ایران در ساخت قدرت و سیاست خاورمیانه یجایگاه ژئوپل  -8
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گرایی در منطقه، یک چالش معنایی را موجب شده تحوالت خاورمیانه و خیزش جریان اسالم

خورد و های سیاسی جهان معاصر در این منطقه رقم میترین بحراناست. مهمترین وعمیق

و تداومگر بحران در این های مهم ژئوپولیتیکی از عوامل شکل دهنده، تشدید کننده چالش

ی شرق از تونس آغاز شد، منطقه 2011ی جغرافیایی است. خیزش مردمی که در اوایل سال حوزه

میانه و شمال آفریقا )هارتلند جهان اسالم ( را در نوردیده و ساختارهای ژئوپولتیک و 

ثیر و تاثر بر ژئواستراتیک منطقه را در هم ریخته است. تحوالت اخیر خاورمیانه  به جهت تا

باشد، تاجایی ای و جهانی ، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار میسمت و سوی نظم منطقه

ای قبل از تحوالت خاورمیانه و نظم ی نزدیک، عبارت نظم منطقهتوان گفت در آیندهکه می

نده ای پس از تحوالت خاورمیانه در جغرافیای سیاسی جاری خواهد شد. با نگاهی آیمنطقه

توان گفت، چالش اصلی برون آمده از دل تحوالت خاورمیانه چالشی تئوریک است پژوهانه می

های ی ناتوانی آمریکا در برقراری تعادل و توازن بین منافع و ارزشکه از یک طرف نشان دهنده

زان و خود در خاورمیانه است و از طرف دیگر بنیادهای نهادینه شده نظم لیبرالی سنتی را بسیار لر

( در جغرافیای سیاسی نو پدید خاورمیانه، توجه 154-153:  1390متزلزل خواهد کرد. ) قدسی، 

ی تحوالت این های مناقشات از اهمیت بسزایی برخوردار است. در یک طبقه بندی، ریشهبه ریشه

 توان حول سه محور اساسی مورد دقت قرار داد: حضور نامشروع رژیم صهیونیستیمنطقه را می

و اقدامات نظامی  2001سپتامر  19در قلب جهان از نیم قرن اخیر؛ وقوع انقالب اسالمی؛ حادثه ی

امریکا در برخی کشورهای خاورمیانه به این بهانه. افزایش نقش ایران بیش از هر چیز به دو مولفه 

گردد. در مورد هویت ی قدرت ملی شامل یکی هویت ژئوپولوتیک و عنصر شیعی برمی

تیک، ایران نقطه اتصال مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، خلیج فارس و جهان عرب ژئوپول

است و در خصوص هویت شیعه، جمهوری اسالمی ایران به عنوان رقیب اصلی ترکیه، نقش 

آفرینی خود را با تاکید بر مدل انقالب اسالمی پیگیری نموده و این مدل الجرم ریشه در تفکر 

توان شاهد آرایش جدید ژئوپلیتیک بر اساس تقابل مدل پسا اسالم ساس، میشیعی دارد. بر این ا

گیری جغرافیای سیاسی نوین منطقه بود. شروع گرای ترکیه و مدل اسالم بنیادگرای ایران  و شکل

و ایجاد  1382توان همزمان با سقوط حکومت بعث عراق در بهار سال آفرینی را میاین نقش

ختارهای کشور عراق و نقش مسلطی که شیعیان در ساختار سیاسی آن تغییرات بنیادین در سا

ی ایجاد کردند، دانست، چرا که پس از چند دهه حاکمیت اقلیت سنی، شیعیان فرصت مطالبه
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ی سیاسی پیدا کردند. افزایش نقش عنصر شیعی در حقوق و جایگاه سیاسی خورا در عرصه

امنیتی منطقه، از -فوذ ایران در مسائل  سیاسیساخت قدرت و سیاست منجر به افزایش نقش و ن

جمله حضور فعال  و سرنوشت ساز در مسائل  عراق، لبنان و به طور کلی خاور نزدیک گردید. 

گیری در در این جا هویت شیعی توانسته به عنوان یک مولفه قدرت ملی ایران، عالوه بر بهره

اساس یک فرضیه، قدرت گرفتن شیعیان در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت موثر واقع گردید. بر 

زند و ی قدرت در منطقه را به هم میقدرت گرفتن عراق، ساخت توازن مذهبی  و مولفه

های بزرگ منطقه و جهان، به ویژه آمریکا و اسرائیل، از این وضعیت ناخشنودند از این رو قدرت

ی، هشدار به شیعیان و تهدید به با تحریک اقوام کرد و اعراب سنی، اقدامات تخریبی و تروریست

ی عراق، ضمن ایجاد نظام توازن و قوا در عراق، تالش دارند تحوالت سیاسی این کشور را تجزیه

دهی کنند. ایالت متحده نیز ضمن طرح تهدیدهای ایران هراسی، از در آینده، به نفع خود جهت

رهای منطقه را علیه ایران ، گیری هالل شیعه در خاورمیانه، کشوجمله اعالم هشدار در شکل

های استراتژیِک رژیم صهیونیستی را کند تا نگرانیی عراق تهدید میسوریه، لبنان، حاکمیت شیعه

برطرف سازد از نظر سران کاخ سفید و اسرائیل، وجود کشورمسلمان و نیرومندی چون ایران، 

جهان را به خود اختصاص درصد منابع انرژی  68میان دو منبع انرژی )خزر وخلیج فارس (که 

خطرناک است. اکنون کنترل کشوری  21داده است، برای استراتژی منافع و امنیت غرب در قرن 

تر شده است، چرا که دهند، مشکلچون عراق که دو سوم جمعیت آن را شیعیان تشکیل می

ت ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران می تواند، با اعمال نفوذ طبیعی در میان شیعیان عراق، تحوال

خاورمیانه را هدایت کرده و موازنه قدرت را به نفع شیعیان وعلیه منافع آمریکا و اسرائیل تغییر 

دهد. بر اساس همین تحلیل، رئیس سازمان سیا، خطاب به کنگره این کشور ابراز کرد: ایران می 

تر عمل کند، پس تواند با تاثیر گذاری بر شیعیان عراق ،در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه، موثر

ای و جهانی تبدیل شده است و جمهوری اسالمی ایران به یک فاکتور ژئوپلیتیک در توازن منطقه

گیری از قدرت فراملی شیعیان، در کشورهای عربی منطقه، لبنان، هند و پاکستان تواند با بهرهمی

 (164-160نفوذ کند.) همان: 

 عرب الت نوین جهانهای نوین در تحونظریه پردازان و نقش رسانه -9

های ها یا جنبشدر تبیین این بخش از تحوالت، آنچه که تاکنون از سازماندهی انقالب 

اعتراضی در ذهن داشتیم به علت انقالب جهانی اطالعات و تکنولوژی دچار دگرگونی شگرفی 
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ن از پردازاشد. امروزه با گسترش نفوذ تکنولوژی در سطح جهان، برخی از تحلیلگران و نظریه

های مدرن، کنند. مطابق این دیدگاه رسانهاینترنت به عنوان رکن پنجم دموکراسی یاد می

عمل کنند. "نگهبان قانون اساسی"رسانی و به عنوان نیستند که به مردم اطالع "رکن چهارم"دیگر

توان گفت آنها به یک ستون پنجم دارای قدرت سیاسی عظیم ولی به صورت مخفی و در واقع می

کند که اینترنت باعث تمرکززدایی اند، همچنین رایلی اشاره میا پاسخگویی اندک تبدیل شدهب

قدرت شده است. در دنیای ارتباطات، در حال حاضر افراد درباره این که کدام مسئول  و منابع 

اطالعاتی را قبول خواهند کرد ، حق انتخاب دارند. این موضوع منجر به دموکراتیزه شدن بیشتر 

ها از انش ، اعطای قدرت به افراد و پتانسیل تعامالت آگاهانه بیشتر بین شهروندان و سازماند

های های اجتماعی  جدید با استفاده از قابلیتشود. به طور کلی باید گفت جنبشجمله دولت می

ها، ایتهای اینترنتی، ارتباطات دوسویه با فعاالن، وب سهماییها، گرداینترنت همچون پیام نگاره

اند تاحد ها و نشریات خبری، نظرخواهی اینترنتی وگردآوری امضا برای طومارها توانستهگروه

ها در جوامع امروزی ها و گردهماییها، راهپیماییهای اعتراضی مانند تحصنزیادی بر بسیج رفتار

ه مانده سیاسی های در حاشیتاثیرگذار باشند. اینترنت همچنین می تواند مجرای مهمی برای گروه

استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه اکسفورد معتقد  "ویلیام داتن"و رفتارهای اعتراضی آنها باشد. 

اینترنت بدون شک نقش مهمی در قیام اعراب بازی کرد. یک کارمند مصری گوگل، "است: 

شان ای در فیس بوک راه انداخت و مردمی را دور هم جمع کرد که نگران وضعیت کشورصفحه

. بر این اساس، انقالبیون مصر و حتی تونس از "بودند، همین باعث فروپاشی رژیم مبارک شد 

های اجتماعی مجازی و اینترنتی این امکانات به بهترین شکل استفاده کردند. آنها از طریق شبکه

بوک و تویتر، به طور مرتب آخرین اخبار و رویدادها را با هم مبادله کرده و همچون فیس

های های انتقادی را علیه رژیم سازمان دادند و از طریق پیامگذاشتند. سایتقرارهای جدید می

رسانی کردند. بنابراین، امکانات های تجمعات و شعارها را اطالعهمراه، فراخوان کوتاه تلفن

د. بر ها بودنیابی این انقالبجدید ارتباطی و اطالعاتی، هم عاملی برای برانگیختن و سازمان

میلیون نفر تلفن  42کنند. اساس آماری در مصر،  بیش از بیست میلیون نفر از اینترنت استفاده می

هزار  162ی اول را دارد در این کشور،ی آفریقا، رتبههمراه دارند و از این دو نظر، مصر در قاره

ر دیگری ندیده بودند. جمهوشان ، جز مبارک رئیساند و در طول عمربلگر فعالند. اکثر آنان جوان

هزار نفر را علیه گرانی مواد  80بوک توانست، گیری از فیسیک گروه با بهره 2008در سال 
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بوک به بحث های عربی، در فیسغذایی بسیج کند. چند سال قبل، جوانان در سطح عمومی کشور

آوردن تغییر در  های خود و به وجودو تبادل تجربه با همدیگر برای پیشبرد دموکراسی در کشور

احمد "گرفت کسانی مثلهای متفاوت فکری را در بر میمنطقه عربی پرداخته بودند که گرایش

 6ازفعاالن اصلی فضایی سایبری و از سازمان دهندگان اصلی جنبش اصلی جنبش جوانان  "ماهر 

ایفاء کرد، التحریر  ژانویه انقالب مصر در میدان 25آوریل که نقش مهمی در سازماندهی جنبش 

نقش داشت که با  "الکفایه"معروف به  2005قبال در سازماندهی اعتصابات کارگری در سال 

، آن ها تالش کردند از طریق 2008سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده بود. در ماه مارس 

اوریل، این جنبش، 6سازی و تورم بسیج نمایند  و در اینترنت،معترضین را علیه سیاست خصوصی

به طرز  2008تصاب همگانی را در سطح ملی سازماندهی نمود. جنبش جوانان شش آوریل اع

های مجازی اینترنتی خود راغب نشان داد. سازماندهی که از همان اولین روز گیری در شبکهچشم

 "وائل گوگل"معروف به  "وائل غنیم"داند و آغازین نطفه خودش را مدیون شبکه فیس بوک  می

در فیس بوک بود که برای نخستین بار فراخوان  برگزاری تظاهرات  و تجمع علیه  ایمدیر صفحه

مبارک را در مصر مطرح کرد. این فراخوان در آن زمان با استقبال سایر کاربران روبرو شد. استقبال 

ها در قاهره و شهرهای مختلف مصر شکل بگیرد از همین فراخوان باعث شد تا موجی از اعتراض

ژانویه که مصادف بود با اولین برگزاری  25های انقالب مصر ریخته شود.  در روز ایهکم پو کم

آوریل که متشکل از گروه خالد  6های اصلی عبارت بودند از جنبش نماز جمعه  اعتراضی ، گروه

کنندگان از البرادعی، جنبش جوانان عدالت و آزادی و گروهی از سعید و جوانان اخوان، حمایت

زب جبهه مردم ساالری. این گروهها ابتدا در فیسبوک و با الهام از انقالب  تونس، اقدام جوانان ح

کردند. بالفاصله، جنبش تغییر مردمی دموکراسی   "جمعه خشم"اندازی  صفحه  فیسبوکی به راه

های ناصری  و حتی جوانان حزب الوفد و جبهه جوانان قطبی به و اتحاد جوانان التجمع  و گروه

ریزی شد. نام طرح 2011ژانویه  25ای پیوستند و این گونه بود که انقالب دعوت شبکهاین 

های  روز جمعه و تظاهرات پس از نماز جمعه و تظاهرات پس از نماز جمعه ، یکی از گذاری

تا جمعه رفتن یا جمعه فرار و  2011ژانویه  26های جدید انقالب مصر بود. از جمعه در روش

شد. به عبارتی، در جمعه های اجتماعی سازماندهی میایانی از طریق همین  شبکهبالخره، جمعه پ

های اجتماعی و ماهوارهها برای تشویق مردم و حرکت آنان از میدان پایانی، از طریق همین شبکه

مبارک، چگونه موجب  اعالم  برکناری مبارک توسط عمر سلیمان شد. الزم التحریر تا کاخ حسنی
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 400بود که نزدیک به  "ماهمه خالد هستیم"های بزرگ فیس بوکی، یکی از گروهبه ذکر است 

ژانویه کرد، نکته قابل  25های اعتراضی در تاریخ هزار جوان اینترنتی را مهیای بسیج در فعالیت

گردد. بر می 2011ذکر اینکه ریشه این اعتراض سراسری به تقلب  در انتخابات پارلمانی سال 

در همان روزهای اول با صد هزار نفر هوادار نبض اعتراضات را در دست گرفت  آوریل  6جنبش 

دهی این بوک و همچنین با استفاده یوتویوپ سازمانهای اجتماعی  مجازی فیسو در شبکه

ها بوکیتظاهرات را به نحوه موثری پیش برد. هدایت و کنترل و استمرار روند جنبش توسط فیس

المسلمین به ماهیت حقیقی این جنبش پی ببرد  و به وم اعتراضات، اخوانی دسبب شد تا در هفته

اندازی بوک اقدام به راهآنها ملحق شود. همچنین، جوانان مصری خارج از کشور نیز از طریق فیس

هایی که پیش از آن شخصی بود و در پرتو هایی در باب اخبار انقالب مصر کردند، صفحهصفحه

هایی اخباری  و تبلیغاتی  نمایش  اخبار  و ویدئوهایی از بوکی، به صفحهسگفتمان انقالبی و فی

های نبرد خیابانی  مردم مصر با نیروهای امنیتی  و لباس شخصی مبدل شدند. بنابرین، به صحنه

چالش کشیدن رژیم حسنی مبارک توسط جوانان اینترنتی مصری، نه تنها جهان عرب، بلکه 

بوکی در آغاز را با این واقعیت روبرو ساخت که جهان  جدید فیس بسیاری از کشورهای مختلف

المللی است. در خصوص به معنای تغییر اساسی  در روش  و نوع  مدیریت سیاسی ملی  و بین

اخوان در اولین "نویسد : المسلمین   به این اعتراضات طارق رمضان میملحق شدن اخوان

که به جنبش توده ای پیوست  که علیه رژِم دیکتاتوری تظاهرات  شرکت نکرد؛ مدت ها بعد بود 

مبارک به خیابان امده بود. نسل جوان اخوان رهبری را مجبور به عمل کرده بود. مطابق آمار 

میلیون نفر بود که بعد از  21/2ژانویه  بالغ  بر  25رسمی، کاربران اینترنتی در مصر ، قبل از 

افزاید که تاثیر های تکنووایرسی مییافته است. گزارشمیلیون نفر افزایش  23/1انقالب، به 

 25بوک و تویتر، به حدی در انقالب مصر زیاد بود که قبل از های اجتماعی، همچون فیسشبکه

 6کردند که پس از انقالب، به های اجتماعی استفاده میمیلیون نفر از این  شبکه 2/ 4ژانویه،

های فوق دارد. تحلیلگران مصری نظری شبیه دیدگاه میلیون نفر رسیده  است. یکی دیگر از

نویسد: انقالب تحلیلگر مصری و دبیر کل سابق سازمان عربی حقوق بشر می "محسن عوض"

مصر با تجمعات اعتراضی  گسترده جوانان در تحرکات  اجتماعی، سیاسی  و فرهنگی  که از 

کلید خورد. بعضی از تحرکات که در  یافته  بودند های اجتماعی  اینترنتی سازمانطریق شبکه

، جوانان جنبش کفایت، انجمن ملی تغییر و "اوریل 6جنبش "انقالب نقش اساسی داشتند مانند 
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گمان، اگر زیر فشار حکومت و در های سیاسی بودند. بیحزب جبهه دموکراتیک، وابسته به نهاد

ها و اعتراض بسته باشد، سایه سانسور در یک جامعه، راههای معمول برای بیان خواسته

های نوین مانند اینترنت و هایی چون اعتراضات خیابانی  یا رسانهها و شیوهشهروندان به کانال

کنند ؛ تا هم صدای خود را به گوش آزادی خواهان در دیگر های اجتماعی مجازی رو میشبکه

های اجتماعی در شبکه های نوین به ویژهها برسانند و هم به کمک امکاناتی که رسانهکشور

های سیاسی و اعتراضی در همین اختیارشان گذاشته، متشکل شوند. سازماندهی بسیاری از تجمع

 ها صورت گرفته است. شبکه

 ها در تحوالت جدید جهان عرب جایگاه رسانه -10

 یک( افزایش و ظهور نارضایتی اجتماعی 

های انقالبی ی مدنی  و نظام حزبی، شاید جنبشهای دیکتاتوری  و فقدان جامعهبا وجود نظام

دی است. های عربی، غافل گیرکننده به نظر آید و این ویژگی هر انقالبی در جوامع استبداکشور

 دهد. ناکارآمدیای و فراتر از آن، هیچ انقالبی، بدون سازماندهی رخ نمیولی هیچ جنبش توده

ها شده بود. از طرف دیگر ساز بسیاری از نارضایتیی درآمدها زمینهرژیم مبارک در توزیع عادالنه

ی رژیم مبارک که با بستن و محدودسازی فضای سیاسی وعدم اجازه ها سه دههدیکتاتوری

چار دمدنی بسیاری از فعاالن سیاسی و حقوق بشری را فعالیت و قوت گرفتن  نهادها و جامعه

ش کارگر بخ 1700؛ اعتصاب 2008وردگی و خشم کرده بود.اعتصابات اقتصادی در سال سرخ

، در فاصله شد؛ برای مثال در مصر "اوریل  6جنبش "گیری عمومی در سوئز که به سبب شکل

ها چند سال پیش از خیزش  مردمی، در محیط  کارگری، دانشجویی  و خدماتی، بیش از صد

صابات التحریر کسانی بودند که در اعتو برخی از رهبران میدان اعتصاب به وقوع پیوسته بود

امعه جریه کارگری  به زندان افتاده بودند، طبقه متوسط مدرن در مصر چیزی شبیه آنچه در نظ

شد. این طبقه متوسط کرد انتظارات مردم توسط رژیم برآورده نمیمصرفی بوردیو بود عمل می

حقیقت "کند:یاد می ساموئل هانتینگتون در موج سوم دموکراسیکرد که غنی شبیه چیزی رفتار می

. "اند استهاین است که در هر کشور هواداران بسیار فعال دموکراسی شدن از طبقه متوسط  بر خ

درصدی واجدین شرایط از دیگر عالئم  20وحضور  2010شرکت نکردن در انتخابات سال 

 آید. نارضایتی به شمار می

 انقالبیون و معترضان   دهیدو( سازمان
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دهی گیری آنها در درون سازمانهای مخالف و مقاوم و شکلدهی و بسیج منابع گروهسازمان

ی ذهنی و فردی های پراکندهها و ناخرسندیسیاسی و مدنی از عوامل مهم عینی ساختن نارضایتی

رای هرچه جامعه داهای غیردموکراتیک است. در واقع در حین وقوع اعتراضات در مقابل رژیم

ر تری باشد، احتمال موفقیت معترضان بیشتر است اما به نظاحزاب نوین و دموکراتیک قوی

های های اجتماعی و سازمانرسد امروزه با کاهش اعتماد عمومی به احزاب سیاسی؛ جنبشمی

ها در جوامع های اعتراضی و بیان اعتراضغیردولتی ، نقش مهمی در سازماندهی  رفتار

های اعتراض به بعد، اینترنت در تشویق و سازماندهی 1990دموکراتیک دارند. از نیمه دوم دهه 

ای و جهانی، چه به صورت برخط، در فضای سایبرنتیکی و چه به صورت ی ملی، منطقهگسترده

مسائل حاد  رسانی سریع دربارهواقعی در جوامع مختلف بسیار موثر بوده است. اینترنت با اطالع

های اعتراضی های احساسات، به کنشهای اعتراضی و تحریکی بشری، انتقال نمادامعهج

های لیتهای اجتماعی  و اعتراضی با استفاده از قابگسترده دامن زده است. به طور کلی، جنبش

ها، ب سایتوهای اینترنتی، ارتباطات دوسویه با فعاالن، اینترنت همچون پیام نگارها ، گردهمایی

اند تاحد ها و نشریات خبری، نظرخواهی اینترنتی و گردآوری امضا برای طومارها توانستههگرو

ها در جوامع  ها و گردهماییها، راهپیماییهای اعتراضی مانند تحصنزیادی بر بسیج رفتار

های در حاشیه مانده تواند مجرای مهمی برای گروهامروزی تاثیرگذار باشد. اینترنت همچنین می

قش  ناسی و رفتارهای اعتراضی آنها باشد. در این راستا با توجه به آنچه در خصوص  سی

های اجتماعی دهد که در انقالب مصر شبکهارتباطات  اینترنت اشاره کوتاه شد، شواهد نشان می

وینی که ننات مجازی نقش اصلی رادر سازماندهی جنبش انقالبی بازی کردند و از این رو، از امکا

 شر امروز قرار داده، بهره گرفتند. شدن در اختیار بهانیروند ج

 سه ( ارائه ایدئولوژی جایگزین 

خالد "ی همبستگی و مقاومت و همدردی با شهید، بوک صفحهجوانان مصری در صفحه فیس

ما خالد "را فعال کرده بودند و صد هزار نفر عضو این شبکه بودند و اعالم کردند که  "سعید 

های ساختاری . یکی از مفاهیم موضوعات تاثیرگذار در این تحوالت به علت متغیرهستیم "سعید

ای و عصر اطالعات ظهور می کند و آن مسئله ی  شبکهکالن و جدید  در ارتباط با جامعه

های انتقال اطالعات مساله هویت مهم  است. امروز با سیطره فناوری و گسترش شبکه "هویت"

مطرح می کند. وی معتد است   "مانوول کاستلز"ث بسیار جدیدی که و بر جسته شده است. بح
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شود. های مختلف جامعه افقی میگیرد  و ارتباطات بین بخشای  شکل میوقتی جامعه شبکه

های مقاومت را بسیار نیرومندتر گیرد، او  هویتقدرت هویت حتی در جامعه مدنی هم پیشی می

ها  اصول اساسی و منبع د. به اعتقاد وی در این هویتدانبخش می های  مشروعیتاز هویت

نیرومند هویت است. واین دقیقا همان چیزی است که در میدان تحریر شکل گرفت  و خود 

هایی مانند: دیکتاتور باید برود ؛ مبارک محاکمه شود؛ قانون بسترساز گردید تا خورده گفتمان

عقالنیت سیاسی دموکراتیک تاکید داشتند. در  ها که بر جنبهاساسی تغییر کند؛ ودیگر خواست

واقع جوانان مصری در سایه فقدان ایدئولوژِی و گفتمان واحد در صحنه سیاسی عینی  

های شناسان و متخصصان علوم سیاسی به جنبشکشورشان، حرکتی را اغاز کردند که نگاه جامعه

لل را به این اصل اساسی باورمند کرد الممجازی و آنالین را تغییر داده و پژوهشگران  روابط بین

 که مفهوم قدرت، به طور شگرفی در دنیای مجازی وعصر ارتباطات تبلور یافته است. 

 چهارم( رهبری اعتراضات: تحول از رهبری عمودی به رهبری افقی 

های کالسیک  نقش جنبشی بدون رهبر  قابل تصور نبود ولی واقعیت این در نظریه جنبش

دهای اخیر مصر از آنچه ما در ذهن به عنوان رهبر یک جنبش یا جریان مدنی سراغ است که رخدا

ها یا مدیران به معنا و تعریفی که ما در ها، بسیج کنندهداریم، اصال وجود نداشت. ایدئولوگ

مغز متفکر و محوری که برای  "وائل غنیم"ایم وجود نداشته است. به عنوان مثال ها دیدهتئوری

های تاثیرگذار در جمع کردن مردم در میدان تحریر اند و از شخصیتبه او نسبت داده قیام اخیر

بود و نه یک اسالمگرا بلکه یک فعال اینترنتی بود. نخبگان تاثیرگذار دیگری که حضور آنان برای 

هایی مانند البرادعی در رسید شخصیتهدایت بدون خشونت و گذار آرام مفید و موثر به نظر می

ن روز اعتراضات در میدان  تحریر و همچنین حسنین هیکل از نویسندگان و روشنفکران دومی

ها  قاضی  در روز هشتم تظاهرات در خیابان به مردم از باشد و پیوستن  صدبرجسته مصر می

شود. با های تعدد و عدم برجستگی شخصیت  خاصی در رهبری این اعتراضات قلمداد مینمونه

های اعتراضی جهان عرب حلیلگران و نویسندگان بر این نظر هستند که جنبشاین همه اکثریت ت

های کالسیک بود. طارق  رمضان  در یک فاقد رهبری مشخص و منسجم  به سبک جنبش

جنبش اعتراضی  جهان  عرب  مستقل  هستند  و جوانان  از جان خود "مصاحبه   بیان داشت: 

ا هم این است  که  رهبر  ندارند و البته  وی معتقد بود همایه  گذاشتند. نقطه  قوت  این جنبش

. در "نقطه ضعف آن هم دقیقا همین مساله  است و من به عاقبت این جنبش  بدبین هستم 
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روندگی جدی، فاقد های اعتراضی، به رغم گستردگی و پیشتوان  گفت  که جنبشمجموع می

آن است و هیچ حزب یا گروهی نیز به  عنصر رهبری  مشخص و سلسله مراتبی در مفهوم سنتی 

ها را داشته باشد. هرچند در جریان تواند ادعای هدایت و رهبری  شخصیتصورت خاص نمی

تری دارند و در روند دموکراتیک ها نقش پررنگها  و شخصیتپیشرفت تحوالت، برخی گروه

از و روند اعتراضات، کمتر کنند، اما در مرحله آغسازی نیز برخی از احزاب برتری پیدا میدولت

توان شاهد پیدایش نوعی رهبری شخص یا گروهی توانسته است نقش رهبری را ایفا کند و می

های های سیاسی و شبکهها بود که در پرتو تعامالت سیاسی  گروهجمعی برای این جنبش

ات و ایجاد یابد. این ایده و روش تا زمان به نتیجه رسیدن جنبش و انتخاباجتماعی تحقق می

قانون اساسی  جدید معتبر است و پس از این مرحله، این کشورها توسط نهادهای مدنی و 

شوند. یکی از نویسندگان  که انقالب مصر را بینی شده در قانون اساسی اداره میهای پیشارگان

هبری نویسد: در مصر ربا انقالب اسالمی ایران مقایسه  کرده در خصوص رهبری انقالب مصر می

ژانویه، همچنین انقالب تونس بود. در واقع، جنبش انقالبی  25از جمله عوامل غایب در انقالب 

های نوین اجتماعی شبیه مصر در مقایسه با جنبش انقالبی ایران، به لحاظ رهبری بیشتر به جنبش

های های جدید اجتماعی و جنبشهای جنبشهای کالسیک. از جمله تفاوتاست تا جنبش

ها، گام در راس جنبش است. در این جنبشسیک یا قدیم ، نبود رهبری آوانگارد یا حزب پیشکال

باشد و جنبش اجتماعی، پیش از انکه رهبری صفتی جمعی و غیر متعین در شخص خاص می

ای خاص مثل برابری خواهی، حقوق بشر یا دموکراسی حول یک فرد جمع شود، حول ایده

های مصر و تونس، به وضوح . این وضعیتی است که در انقالبشودخواهی، بسیج و جمع می

ها، رهبری کاریزماتیک، جایش را به رهبری جمعی داد که بعضا قابل مشاهده بود. در این انقالب

کند. انقالب مصر، هیچ رهبری نداشت و گیرد و پس از ان عمل میدر فضای مجازی شکل می

های کرد و این خود مردم بودند که از طریق رسانهیهیچ حزب یا گروه خاصی، آن را هدایت نم

 کردند.جدید و در راس آنها اینترنت، به سازماندهی و مدیریت جریان اعتراضات اقدام می

 شبکه الجزیره و تحوالت نوین جهان عرب  -11

ای در مورد اصالح ، در مناقشه2005قبل از وقایع اخیر مصر زمانی که نیروهای امنیتی در سال 

قانون اساسی، تظاهرکنندگان را مورد حمله قرار دادند، تلویزیون دولتی از پوشش این مساله  

های تلویزیونی خبری منطقه چنین نکرد و وحشیگری رژِیم خودداری کرد، اما یکی از شبکه
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آمیز در سراسر کشور، منطقه و جهان دیده شد. در این راستا علیه تظاهرات مسالمت مبارک

نقش کلیدی در جلب افکار  "الجزیره"ی تلویزیونی خبری پیرامون اعتراضات اخیر مصر شبکه

عمومی به حمایت و هدایت این تحوالت داشت. در واقع الجزیره با پوشش زنده تصاویر 

ها به دیگر نقاط خاورمیانه بود. مقامات مصری در کشاندن ناارامی تظاهرات تونس ابزار مهمی

رسانی شبکه الجزیره کردند؛ از جمله از پخش های زیادی برای ایجاد اختالل در اطالعتالش

جلوگیری کردند، دفتر الجزیره را در قاهره بستند،  "نایل ست"مستقیم شبکه از ماهواره 

ز آنها را باطل کردند. اما این شبکه موفق شده بود، یکی از خبرنگارش را کتک زدند و کارت مجو

ساعته بپردازد.   24های خود را در میدان تحریر کار بگذارد و به گزارش لحظه  به لحظه ودوربین

در همین راستا و در جهت تاثیر شبکه  موصوف سعید االنستی مدیر بخش انگلیسی الجزیره گفت 

های میدان تحریر را که در پی درگیری  با نیروهای ن کشته شده: وقتی  ما اجساد اغشته به خو

ها به تصویر کشیدیم، رژیم حسنی  مبارک خود را در امنیتی مصر کشته شده بودند در سرد خانه

های تلوزیونی دولتی مصر برخالف اوضاع  جایگاه دفاع دید. تناقض وقتی آشکار شد که شبکه

ای از کارکنان تلوزیون مصر در اعتراض به سبب شد که عدهجاری رفتار کردند و همین عملکرد 

های طوالنی ها استعفا دهند و همین طور الجزیره با به تصویر کشیدن صفپردازیاین  دروغ 

های طوالنی  خودروها برای مردم مصر برای خرید مایحتاج  عمومی مثل نان و همچنین صف

های موجود را به وضوح به تصویر و بحران زدسوخت، بر ابعاد مختلف این قیام دامن می

کشید. در حقیقت هویت مقاومت با این تصاویر تشدید می شد و معنا سازی بحران به عینه می

شد های عمیق و فقدان دموکراسی روی آنتن برده میقابل لمس بود . وقتی که وجود بحران

ر هویت جمعی مبارزه را نیز کرد از سوی دیگهمچنان که سرخوردگی را بر مصریان ترزیق می

سازی مردم در بحبوحه تظاهرات از فساد مالی ساخت. الجزیره در آگاهبرای آنان تسهیل می

ورتر کردن آتش تظاهرات عمل کرد. الجزیره دولتمردان  به نقل از روزنامه گاردین به مثابه شعله

مشروع  خانواده مبارک را داد   های بانکی و دارایی غیربه نقل از روزنامه گاردین خبر از حساب

میلیارد دالر بود. انتشار این خبر عزم مردم را برای به سرانجام رساندن  قیامی که  70که بالغ بر 

ای بود که روند تحوالت را با سربازان شروع کرده بودند، جزم کرد. الجزیره به مثابه فرمانده

ایت کرد.  یکی از مواردی که کانال خشمگین مستقر در میدان تحریر تا سرنگونی مبارک هد

، یکی "یوسف القرضاوی"ای تبدیل کرد، استفاده از گر اصلی  رسانهالجزیره را در مصر به کنش
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از ستارگان کانال مزبور ومشهور جهان عرب  بود. القرضاوی به رغم اعالم منع آمد و شد در 

ا خواست تا سرنگونی مبارک  به های قاهره، در پیام تلوزیونی به مردم مصر، از آنهخیابان

هایشان برنگردند، او از کانال الجزیره به صورت زنده، مشارکت در تظاهرات را واجب خانه

کرد مبارک برو، به این مردم رحم شرعی اعالم کرد. قرضاوی، مصری االصل مقیم قطر، اعالم می

ی خبری الجزیره، عبداهلل کن، برو تا خرابی مصر افزایش نیافته است.  پیرامون اهمیت شبکه

الخالق عبداهلل، تحلیلگر اماراتی معتقد است در خالل بحران  تونس و تظاهرات مردم مصر، 

، جنبش مردمی به این قوت تحریک و تشویق گر مهمی بوده و اگر الجزایر نبودالجزیره کنش

معتقد است  " عبد الوهاب  بدرخان"گر سیاسی لبنانی مقیم لندن، شد. همچنین، تحلیلنمی

پوشش خبری الجزیره باعث شد این شبکه در تونس از خیابان سبقت  بگیرد و در قاهره، به 

های الجزیره و العربیه بر های کانالتظاهرکنندگان ملحق شود. در انقالب مصر، به رغم قطع برنامه

به ویژه روی نایل ست وعرب ست، به دلیل ارسال پارازیت از سوی مصر و لیبی، العربیه و 

های  جدید کردند. با های خود از میدان التحریر بر روی فرکانسالجزیره، اقدام به پخش برنامه

های این های عرب زبان اجازه داد برنامهوجود این ، کانال الجزیره در اقدامی نادر، به تمامی کانال

ال بسیای از کانال خبری را صورت انحصاری پوشش دهند. این اقدام الجزیره مورد استقب

های پر مخاطب عرب در بازتاب و پوشش انقالب مصر  قرار گرفت. همچنین ، پس از کانال

کرد و هم  افتتاح "الجزیره زنده مصر"، الجزیره به سرعت کانال مستقلی را به نام انقالب مصر

ته پروفسور رش "فیلیب سیب"کند. همچنین اکنون در تکوین انقالب مصر، نقش اساسی بازی می

تاثیر "نگاری و دیپلماسی عموی دانشگاه  کالیفرنیای جنوبی در کتاب مشهور خود روزنامه

تواند مطالعه معتقد است بدون الجزیره، سیاست و دیپلماسی عمومی در خاورمیانه نمی "الجزیره

های جدید کند که الجزیره به دلیل به کارگیری ابزارهای رسانهشود. فیلیب سیب، یادآوری می

 1392المللی، سرآغاز آگاهی از مردم ساالری در جوامع عرب شود .)غیاثوند،وانسته از نظر بینت

:214-225) 

 

 نتیجه گیری -12

های عمومی شود که رسانههایی مربوط میای به روشی معاصر به طور فزایندهتیک دورهیژئوپل

های اخیر استفاده گسترده از دههکنند. در گیری میها فضای جهانی را قالبی این روشبه وسیله
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لیتیک ژئوپلیتیک شده که به های ژئوپهور شکل جدیدی از تحلیلهای نوین موجب ظرسانه

های سینمایی، کارتون، ای همچون فیلمانتقادی موسوم است. از این دیدگاه محصوالت رسانه

شوند. باید تاکید کرد قی میهای ژئوپولتیکی تلکاریکاتور، موسیقی، وغیره ابزارهای برای بازنمایی

ای تصویری اعم از خبر هستند و حتی ای به ویژه تولیدات رسانهکه هر محصول یا تولید رسانه

یک سخنرانی یا مراسم دعا و نیایش با واقعیت آن وقایع بسیار متفاوت است. در واقع در فرایند 

به طور حتم، معنای تولیدی در این  ای، رسانه اقدام  به بازنمایی واقعیت می کند وارتباط رسانه

رود، نه آنچه در واقعیت وجود دارد. رسانه فرایند معنای تولید شده به وسیله رسانه به شمار می

 در این فرایند همیشه خنثی و بیطرف نیست.

 

 منابع -13
  ، نشرمرکز "درآمدی بر نقش  رسانه ها در جریان سازی"(؛ 1392آذر بخش، سید علی محمد) .1

 پژوهش های اسالمی صدا و سیما. 

 ، "رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه"(؛ 1392حسینی، سید مجید و افضلی، رسول)- .2

 پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره دوم.  

   "های جهانیاسالم و رسانهجهان "موالنا، حمید؛ - .3

 شمال و خاورمیانه هایانقالب در اجتماعی هایشبکه و اینترنت نقش"(؛ 1393عباس زاده، مهدی)- .4

 مارهش سوم، سال اسالم، جهان سیاسی مطالعات  پژوهشی– علمی فصلنامه ،"وعمل نظریه آفریقا؛

 . یازدهم

، فصل "های نوین در تحوالت نوین جهان عربجایگاه رسانه"(؛ 1391شمسینی غیاثوند، حسن)- .5

 نامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نوزدهم. 

اسالم هراسی در اروپا؛ بررسی موردی فیلم  "(؛ 1389افخمی، حسین علی و نیک ملکی، محمد)- .6

 ، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره سوم. "فتنه

،  "ملل شرق و تصویر سازی منفی رسانه های غرب از جهان اسالم "، سید محمد؛ مهدی زاده- .7

 فصل نامه رسانه ، سال دوازدهم، شماره سوم. 

نه در جنگ نرم علیه امت اسالمی؛ رویکرد درامدی بر کارکرد رسا"(؛ 1393قربی، سید محمد جواد)- .8

 ، مطالعات رسانه و امت، سال اول، شماره اول.  "مفهومی

های نامه پژوهش، فصل "حرانای و مدیریت بتهدیدهای رسانه"(؛  1387ب السادات، سید رضا)نقیی .9

 55ارتباطی، شماره
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 تروریسم؛ بحران ژئوپلیتیکی چند سطحی
 

 نرجس سادات حسینی نصرابادی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

 

 چکیده

ظیر طقی ندر حال حاضر جریان تروریسم منشاء بروز ناامنی و تهدید در سرتاسر جهان، بویژه منا

ذاری اثرگ خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا و حتی اروپا شده است. به طور کلی حوزه نفوذ و

 تروریسم، سطوح فضایی ملی، منطقه ای و بین المللی را در بر می گیرد. 

منجر به خروج سیستم)جهان اسالم( از حالت  1وریسم به عنوان یک بحران ژئوپلیتیکیامروزه جریان تر

تعادل و بروز اخالل در وضعیت عادی و فرایندهای فضای جغرافیایی و زیستگاه انسان ها شده است و  

ژیم حرکت جامعه ی بین الملل در مبارزه با این پدیده ی تهدید کننده ی امنیت، باعث تغییر و تحول در ر

های امنیتی و رفتارهای ژئوپلیتیکی شده است. با توجه به اینکه درگیر شدن بازیگران مختلف در این 

بحران ژئوپلیتیکی بر مبنای اهداف مختلفی صورت می گیرد، از قبیل: صلح و امنیت، توسعه حوزه نفوذ، ار 

ند با دو رویکرد آشتی جویانه یا تقاء موقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان و .... لذا این بحران می توا

 تدوام و ایجاد چالش های بزرگ ژئوپلیتیکی همراه باشد.   

وان به عن تحلیلی در صدد بیان این مطلب است که امروزه تروریسم_مقاله ی حاضر با روش توصیفی 

تبدیل  لمللییک بحران ژئوپلیتیکی، در سطوح فضایی مختلف به یک تهدید جدی علیه امنیت ملی و بین ا

ر ررسی قراث و بگردیده است و با استفاده از بنیانهای ژئوپلیتیکی می توان آن را تعریف و در معرض بح

 برد. ز بینداد و برنامه های مسلط سیاسی این خشونت؛ که حقوق بشر را هم نادیده گرفته است، را ا

 جهان اسالم: امنیت، تروریسم، بحران ژئوپلیتیکی، نظام بین الملل و واژگان کلیدی

 

                                                                                                                                             
1-  Geopolitical Crisis 
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 مقدمه-1

ه د. بامنیت یکی از مسائل اساسی جغرافیای سیاسی و بنیان روابط دولتها محسوب می شو

 است کارگیری واژه ی امنیت دارای تاریخ طوالنی است که ریشه ی آن به قدمت تاریخ بشر

یفی طدر  تروریسم در هر دو شکل داخلی و بین المللی آن، پدیده ای قدیمی است که اهداف آن

 ذهبیماز کسب قدرت و نبرد برای آزادی ملی تا سرکشی و عمل به دستورات ایدئولوژیکی و 

وری قرار می گیرد. تروریسم از سوی اشخاص و گروههای کوچک، جنبش های فراملی، امپراط

ت وحش ورگرفته می شود و از تسلیحات و تکنیک های مهلک برای ایجاد ترس ها و کشورها بکا

یت سازمان (. قطعنامه های شورای امن184: 1387گسترده در میان مردم استفاده می کنند)کوهن،

ی کنند. مکارملل متحد نیز دولتها را موظف کرده است، با این شورا برای مبارزه با تروریسم ه

ن گفت توا ه تفاسیر و تحلیل های مربوط به عمل تروریستی می باشد. میهدف اصلی مقاله مطالع

ین اشد، دست کم تا زمانی که مبارزه علیه تروریسم تامین کننده ی اهداف قدرتهای بزرگ با

 م مطالعهک علمساله در دستور کار نظام بین الملل قرار خواهد داشت. اما از آنجا که ژئوپلیتی

افظ ست)حادرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر روابط متقابل جغرافیا، ق

روریسم و ت( به طور حتم این علم در شناسایی مکان، عوامل و نقشه های سیاسی 37: 1390نیا، 

 حتی راهکارهایی برای مبارزه با آنها جایگاه ویژه ای دارد. 

 روش تحقیق:-2

ایانه ی و راباشد؛ اطالعات از روش کتابخانه تحلیلی می _این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی

شیو ر آرای گردآوری شده است. در بخش کتابخانه ای با استفاده از اسناد و مدارک موجود د

ای کتابخانه های تخصصی مانند کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه و برخی پژوهشکده ه

 مطالعاتی راهبردی به جمع آوری داده ها اقدام گردیده است. 

 مبانی نظری-3

یک مصدر صناعی »امنیت در فرهنگ معین، به این صورت تعریف شده است  :1امنیت-3-1

(. همچنین 354: 1260معین، «)فارسی که حاوی معانی ای همچون ایمن شدن، در امان بودن است

 (. 138: 1345عمید، «)به معنای آرامش و آسودگی و ایمنی است»در فرهنگ عمید 

                                                                                                                                             
1 -Security 
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( که در Morz, 1980: 105از رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخشی) امنیت عبارت است

جود با و ملتها را  احاطه می کند. البته–سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دولت 

یات لی حمبرنامه ریزان و مسئولین با تجربه و کاردان، امنیت، در داخل و خارج از مرزهای 

 کند. سیاسی کشورها را حفظ و تضمین می 

قعیت است که خود شامل طیفی اساسی از مالحظات محیطی و مو« بقا»نهایت مفهوم امنیت 

 محلی و علت وجود آنها می گردد. چهار بعد از امنیت عبارت است از:

 منیت سیاسی، شامل ثبات و مشروعیت حکومت ها ا-1

 منیت اقتصادی، شامل در دسترس بودن منابع مالی و بازارهاا-2

و  شکل دهی زبان و فرهنگ جتماعی در معنای توانایی سازمانها و ارگانها درامنیت ا-3

 رفتارهای ملی 

 ه شناخت اکولوژی و روابط انسان و محیط بر سطح سیاره ی خاکی بامنیت محیطی -4

رک نقاط مشتدر متون گوناگون، ه شده دربارة امنیت، توان از تعاریف ارائدر مجموع، می 

 ، به آنها اشاره شده است.1شکل ،کرد که در برداشت

 
 ، نقاط مشترک تعاریف امنیت، ترسیم از نگارنده1شکل 

ارزش های گذشته-1

امنيت يک ارزش است و اغلب ارزشي-1-1•
.برای رسيدن به ساير ارزش ها مي باشد

نابودی خطر-2

امنيت به حداقل رسانيدن خطر، نه-1-2•
نظامي فقط از نوع سنتي و نظامي،بلكه غير

نسبت به رفاه ملي

ارزش های آينده-3

امنيت نه فقط حفاظت از ارزش های -1-3•
گذشته است،بلكه مربوط به  ارزش های

.آينده مي شود

اصل تغيير-4

امنيت هميشه در حال تغيير است و-1-4•
.  در درجات مختلف وجود خواهد داشت
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در رابطه با امنیت سه وجه مهم وجود دارد که عبارت است از: تعریف، ابعاد و سطوح   

امنیت، که به دو مورد تعریف و ابعاد امنیت اشاره شد. اما در رابطه با سطوح امنیت باید به سطح 

یعنی وجود آرامش و ثبات نسبی در داخل  1«امنیت محلی و ملی»محلی تا جهانی اشاره کرد. 

بر اساس نیاز های جمعی درک شده  2«امنیت منطقه ای»مرزهای سرزمین و قلمرو یک کشور و 

در یک منطقه ی ژئوپلیتیکی تکامل یافته برای کشورهای عضو منطقه معنی دار است. این امنیت 

له با تهدیدات درونی یا بیرونی منطقه در چارچوب یک ساختار سازمانی مرکب از براساس مقاب

 (. 24: 1379دول منطقه قابل تولید و تامین است)مایوز،

به دنبال بروز دو جنگ جهانی اول و دوم در نیمه اول قرن 3«امنیت بین المللی و جهانی »   

این اساس نهاد جامعه ی ملل متفق پس از بیستم معنی دار شد و توجه به آن ضرورت پیدا کرد. بر

جنگ اول جهانی تشکیل شد، ولی به دلیل ناکار امدی در تامین امنیت و پیشگیری از جنگ 

جهانی دوم منحل شد. سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم و با ماموریتهای وسیع تر در 

روابط بین الملل، حمایت از زمینه ی حفظ حاکمیت برابر دولتها، پیشگیری از کاربرد زور در 

 (.330: 1390حقوق بشر و از همه مهم تر حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل شد)حافظ نیا ،

: تهدید در برابر امنیت قرار می گیرد. به عبارتی تهدید امنیت را به چالش کشیده 4تهدید-3-2

قرار دارد. تهدید عملی است  و آن را نفی می کند. در واقع امنیت تابع نوع، میزان و شدت تهدید

که فردی برای تنبیه یا آزار فرد دیگر به منظور اطاعت پذیری در برابر امنیت ملی قرار می گیرد و 

از آن به تجاوز به حق حاکمیت دولتها در امور داخلی و خارجی آنها تعبیر می 

 (.Alagappa,1987شود)

رها و ح کشوتا جمع تعمیم داد و در سطوتهدید را می توان به سطوح مختلف بازیگران از فرد 

و  یر عواملتاث دولتها می توان از آن به تعبیر ملی در برابر امنیت ملی تعبیر نمود. تهدید تحت

 شرایط مختلفی نظیر موارد زیر شکل می گیرد.

 شیدن حریفاحساس برتری و توانایی به چالش ک-

 ر او برای تهدید کننده شده یا ارزشهای مورد نظ میزان اهمیت بازیگر تهدید-

                                                                                                                                             
1 Local and national security 
2 Regional security  
3 International security  
4 Threat 
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 قابلیت ها و توانایی واکنش تهدید شده در برابر تهدید کننده  ارزیابی-

ط او با وقعیت ژئوپلیتیکی تهدید شده در سیستم منطقه ای و جهانی و کیفیت شبکه ی ارتبام-

 سایر عناصر سیستم 

 ایی تهدید شده و انعکاس فضایی بازتابهای تهدید موقعیت جغرافی-

 حساسیت ملتهای طرفین نسبت به یکدیگر -

 ام سیاسی تهدید شده و تهدید گر و....میزان ثبات و استحک-

ی است. ختلفمتهدید به لحاظ ماهیت، روش ها و ابزارهای مورد استفاده دارای انواع و ابعاد 

ی اهلوه مانند: تهدید سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی. تهدیدات ج

ای الحهسعملیاتی مختلفی دارند که عبارتند از: تحریم اقتصادی، سالح های هسته ای،گسترش 

 کشتار جمعی، تروریسم و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و نگرانی های زیست محیطی و

را به  منیتبرخوردهای قومی و....که هر کدام به نوبه ی خود باعث نگرانی کشورها می شود و ا

ات هدیدت، که البته دولتها درصدد دفاع و ایجاد سدهای دفاعی در برابر این چالش می کشند

 (.1390هستند)حافظ نیا ،

ترور به معنی ترس و وحشت زیاد است و اصطالحا به حالت وحشت فوق : 1تروریسم-3-3

العاده ای گفته می شود که در نتیجه ی دست زدن به خشونت، قتل و خونریزی از سوی یک 

ا دولت، به منظور رسیدن به اهداف سیاسی و کسب یا حفظ قدرت بوجود می آید. گروه، حزب ی

اصطالح تروریسم که به ظاهر گرایش طرفداری و باور به ترور به منزله ی ساز وکاری برای 

دست یابی به اهداف سیاسی قلمداد گردیده است، هم از لحاظ نظری و هم در صحنه ی عمل، 

اساس دشواری تفکیک از برخی مفاهیم دیگر، موجب گشته  اصطالحی پیچیده است. بر این

است، تا دولتها و نویسندگان نتوانند درباره ی تعریف حقوقی و حتی لغوی آن به اتفاق نظر دست 

می گوید: در جهان واقعی و در صحنه «ادوارد ماکسون »یابند. تهدید مفهومی تروریسم، چنانکه 

مباحث است. چرا که انتقاد از کسانی که متهم به اعمال ی عمل، به مراتب پیچیده تر از دیگر 

تروریستی هستند، بسیار مشکل است. برای مثال هم فلسطینی ها )که به دفاع مشروع از سرزمین 

خود در مقابل اشغالگران صهیونیستی می پردازند ( و هم اسرائیلی ها )که به صورت نامشروع و 

وده اند و هرروزه در این سرزمین دست به جنایات غیر قانونی سرزمین فلسطین را اشغال نم

                                                                                                                                             
1 Terrorism 
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بیشماری می زنند( تروریست نامیده می شوند. در حالی که هیچ کدام خود را تروریست نمی 

تروریسم عبارت است از خشونت از پیش طراحی »می گوید:«پال پیلر»دانند. در این خصوص 

وههای خرده ملی که معموال شده با جهت گیری سیاسی بر ضد اهداف غیر نظامی از سوی گر

 (.  21: 1383هرسیج،«)برای تاثیر گذاری بر مخاطبان به کار گرفته می شود

 ، نمایان است.2براساس این تعریف تروریسم دارای پنج ویژگی است که در شکل 

 
 ، ویژگی های تروریسم، ترسیم: نگارنده2شکل

ه و نفجرماده از سالح گرم مواد به طور کلی می توان گفت: جرمی که در بر گیرنده ی استف

ی ت جدمواد خطرناک باشد، به نحوی که کاربرد آن مرگ یا جراحت بدنی جدی افراد یا خسار

 (37: 1384به امالک را موجب گردد.)حجت زاده،

 تروریسم؛ بحران ژئوپلیتیکی چند سطحی یافته ها:-4

ق یا ارتکاب، حمایت، دستور،تسهیل، تامین مالی، تشویوابط بین الملل: تروریسم در ر-1-4

اد ایج تحمیل اقدامات خشونت آمیز علیه دولت یا ملت دیگر که اشخاص یا امالک را با هدف

ه ی الحظموحشت و ترس یا ناامنی، در اذهان عمومی گروههایی از مردم یا عامه جمعیت با هر 

 تروریسم عریفذهبی را تروریسم می نامند. این تسیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، نژادی، قومی یا م

 . (37:  1384از طرف اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری ارائه شده است)حجت زاده،

در روابط بین الملل یکی از دغدغه های اساسی دولتها و ملتها دوری از تروریسم و مبارزه 

این واژه یکسان نشده، مثال در حالی که علیه آنها است .الزم بذکر است که برداشت ملتها هنوز از 

مسلمانان رژیم صهیونیست را تروریست می نامند، آمریکا و اسرائیل فلسطینی ها را تروریست 

سپتامبر، و ناتوانی آمریکا در برابر اقدامات گروهی تحت  11می نامند. در این رابطه حوادث 

ویژگی های تروریسم

اهداف و قربانيان
تروريسم غير 
.نظاميان هستند

دارايجهت
گیريسیاسي

.است

از پيش طراحي 
شده است

عوامل تروريسم 
پنهاني و مخفي
.عمل مي كنند

عمل ترور برای 
ر جلب توجه و تاثي

گذاری بر مخاطبان
.صورت مي گيرد
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تهدید صلح و امنیت بین المللی را دارد عنوان القاعده نشان داد که تروریسم تا چه حدی قابلیت 

و نیاز است تا طرحی جامع و با برنامه های طوالنی مدت برای ارائه ی راهکارهای مقابله با 

تروریسم با حضور تمام کشورها ایجاد شود. تقربیا دو سوم این حمالت در دو دهه ی گذشته 

د که نشان از آسیب صورت گرفته است. سی و چهار کشور در این جدول مسلمان هستن

 یاد می شود، دارد. « تروریسم اسالمی» مسلمانان در برابر تروریست ها که از آن به عنوان

ه از ود کعالوه بر آن شیوه ها و ابزار های جدیدی از سوی تروریستها به کار گرفته می ش

جاد کنترل ملل خارج شده است. بنابراین مهار آن جز با همکاری دسته جمعی ملتها و ای

ونیک و هژم دستورالعملهای بین المللی میسر نمی باشد. اما بزرگترین مانع این همکاری رفتار

لبانه ی اه طیکجانبه گرایانه ی برخی ابرقدرتها است؛ چراکه آنها در پی کشورگشایی و اهداف ج

خود هستند. در حقیقت تروریسم ابزاری برای حضور قدرتهای بزرگ در برخی مناطق 

 11، حدود 2001سپتامبر سال  11اورمیانه،خلیج فارس و..( دنیا شده است. تا پیش از ارزشمند)خ

ددی در متع کنوانسیون علیه اقدامات تروریستی تدوین شده بود، پس از این رخداد قطعنامه های

شورای  1368 این باره به تصویب رسید که تاکید خاصی بر تامین امنیت امریکا داشت. قطعنامه ی

لیه عیدی زمان ملل متحد، حمالت تروریستی علیه مرکز تجارت جهانی نیویورک را تهدامنیت سا

ی  به ماده تنادصلح و امنیت بین المللی و حمله علیه دولت آمریکا تلقی کرد. شورای امنیت با اس

ه علی منشور ملل متحد، دفاع دسته جمعی و فردی و اتخاذ هرگونه تدبیر در این رابطه 51

منشور  7، براساس فصل 1373، قطعنامه ی 2001سپتامبر  28جاز اعالم کرد. در تروریسم را م

رای ی اجصادر شد، که در آن شورای امنیت عالوه بر پیش بینی استفاده از قوه ی قهریه برا

ی مصوبات شورای امنیت در خصوص تروریسم از همه ی ملتها خواست تا از اقدامات شورا

 .(40-39امنیت حمایت کنند)همان،

یگاه ک جااز مطالب فوق این نتیجه بدست می آید که تروریسم در روابط بین الملل دارای ی

ینکه احاظ مهمی است، هم از نظر اینکه کدام کشورها در ایجاد گروهکها نقش دارند و هم از ل

ا برای شورهکدام کشورها در تیررس، اقدامات تروریسم قرار دارند و امکان دارد که برخی از ک

در  ین المللبابط ه از اقدامات آنها در امان باشند، باهمکاری های بین المللی و بنیانهای رواینک

ای صدد نجات خود از دست تروریسم باشند. به هر حال در روابط بین ملتها و در نشسته

 دیپلماتهای ملل به موضوع تروریسم بسیار توجه شده است.
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 دی علیه امنیت:تروریسم تهدی-2-4

 وب میدر صورتی که بتواند به اهداف خود برسد، تهدیدی بزرگ برای انیت محستروریسم، 

در  تها بایددول شود، بنابراین اقدامات مهمی برای جلوگیری و مبارزه با آنها انجام گرفته است و

، به 3 شکل این رابطه با همکاری یکدیگر از خطرات این معضل خود را در امنیت نگه دارند. در

 مهم در این باره اشاره شده است. برخی از نکات

 
 دهگارن،نکات حائز اهمیت در رابطه با قطعنامه ها ی مربوط به تروریسم، ترسیم: ن3شکل

ه مروزاتروریسم انواع گوناگونی دارد که از ترور شخصیت شروع و به تروریسم فراملی و 

شکل  ه دربرا می توان تروریسم هسته ای ختم می شود. به طور کلی انواع عملیاتهای تروریستی 

 ، نظاره کرد:4

ا اعضای شورای امنيت، هرگونه اقدام تروريستي ر
.تهديدی عليه امنيت قلوداد كردند

همه ی دولتها بايد برای مبارزه با تروريسم،كه 
.خطری در برابر امنيت استتالش كنند

اياالت متحده مشروعيت هر گونه پاسخ به حمله 
م به عليه منافع خود را در راستای مقابله با تروريس

.دست آورد
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 ، تروریسم؛ بحران ژئوپلیتیکی چند سطحی4شکل

 

مطالب فوق در رابطه با امنیت را می توان در چارچوب حمالت تروریستی بررسی کرد. در 

حال حاضر ،تروریسم به عنوان نمادی از تهدید علیه امنیت بین الملل شناسایی شده است و 

شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس فصل هفتم منشور صادر صدور  قطعنامه های 

بر عزم جامعه ی جهانی در مبارزه با این پدیده تاکید  1390و1373گردیده از جمله قطعنامه های 

دارد . نکته ی شایان توجه این است که هرچند تاکنون موضوع تعریف تروریسم، وجه تمایز آن 

ع تروریسم دولتی، مشخص نگردیده و مورد اختالف جامعه با گروههای آزادی بخش و موضو

بین الملل می باشد، با این حال حرکت جامعه ی جهانی در مبارزه با این دیده ،باعث تغییر و 

تحول در رژیم های امنیت بین المللی گردیده است. لذا حکومتها در حیطه ی مباحث جغرافیای 

ی دفاع از سرزمین در قالب مباحث سیاسی و سیاسی خود به عوامل تهدید امنیت و چگونگ

: تروريسم هسته ای-
.«به كار گيری سالحهای هسته ای و كشتار جمعي برای ابراز خشونت»

:  تروريسم فراملي-
.«نندتروريستها در قالب مليتهای مختلف در سطح جهاني با يكديگر همكاری مي ك»

:تروريسم بين المللي-
.«گروهها به پشتيباني دولتها به اقدامات تروريستي مبادرت مي ورزند

: تروريسم دولتي-
.«دولت با توسل به وحشت، شهروندان را دچار هراس كند»

:  تروريسم محلي-
.«در داخل كشور و عليه دولت مركزی صورت مي گيرد»

: تروريسم قومي-
.«تالش برای كسب هويت قومي در مقابل دولت»

:  ترورشخصيت-
.« تهديد افراد از طريق هدف قرار دادن روحيه»
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جغرافیایی و رابطه ی آنها با هم و چگونگی تاثیرگذاری بر برنامه های دولت و مسئوالن کشور 

 می پردازند.

  مبانی ژئوپلیتیکی تروریسم علیه امنیت:-3-4

 قلمرو استراتژی و قدرت است. در همین راستا، تمرکز بر موضوعاتی ،به طور سنتی امنیت

در  3«محاسبۀ ابزاری»و  2«قدرت نظامی و مادی»، 1«دفاع از دولت سرزمینی»از قبیل ژئوپلیتیکی

در عصر پس از جنگ جهانی دوم، به حدی مسلط گردید که در  4«مطالعات استراتژیک»لباس 

آمد. مبنا و نظر میاغلب مواقع، اندیشیدن در زمینۀ امنیت براساس هر چارچوب دیگر، دشوار به

کارگیری ابزار نظامی برای برآورده مایه مطالعات استراتژیک، استراتژی ـ هنر توزیع و بهدرون

کردن مقاصد سیاسی یا هنر دیالکتیک دو ارادة متضاد سیاسی که برای حل اختالف از زور استفاده 

ای و رقابت این کشور های هستهیابی اتحاد جماهیر شوروی به سالحشود ـ است که با دستمی

زدایی، وابستگی متقابل ا آمریکا، به شکوفایی رسید. اما موضوعات و رخدادهایی چون تنشب

گرایی، تحریم نفتی کشورهای عربی علیه غرب و در اقتصادی، فقر در جهان سوم، محیط زیست

محوری در مرجع نهایت فروپاشی نظام شوروی موجب شد تا بنیاد مطالعات استراتژیک ـ دولت

، 1990محوری در موضوع امنیت ـ تضعیف شود. عالوه بر این از دهۀ امنیت و نظامی

نظرانۀ های تنگمحوری، مفروضات خردگرایانه در مورد کارگزاری و کنش و بینشدولت

اند. در مورد ساختار و قدرت، همه و همه در معرض انتقادات گسترده قرار گرفته 5گرایانهمادی

شناختی مطالعات امنیتی و در ستور کار تحلیلی و روشهمین طور، ضرورت وسعت بخشیدن به د

امنیت انسانی، امنیت امنیت پایدار،  این دستور کار به موضوعات هویت،ه عین حال، گسترش دامن

 ژئوپلیتیکی های نظری وها و مناظرهبروز بحثه محیطی و انبوهی از موضوعات دیگر، زمینزیست

منیت پایدار امنیتی است که همه ی عوامل به طور پیوسته . امتنوع و پرشور را فراهم آورده است

 (.                141: 1385به کار گرفته می شود تا ارزشهای اساسی مورد هجوم واقع نشوند)نوروزی،

امنیت پایدار به عنوان یک رفتار اساسی ژئوپلیتیکی یعنی از بین بردن ریشه های ناامنی و بی 

آن است. به عبارتی اگر 6«مردم پایگی »جامعه. مهمترین بحث امنیت  ثباتی در یک منطقه و در یک

                                                                                                                                             
1 The defense of the territorial government 
2 Military power and material 
3 Calculation tool 
4Strategic Studies  
5 Materialist 
6 The DB,  People-centered 
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مردم تکلیف خود را با حکومت بدانند و بدان عمل نمایند، امنیت پایدار می شود. در بعد سیاسی 

امنیت پایدار با افزایش اعتماد مردم به نظام ارتباط مستقیم دارد. امنیت پایدار امنیتی است که همه 

اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی همزمان و پیوسته به کار گرفته می شود ی عوامل 

تا ارزش های اساسی برای رشد و تعالی انسانها مورد هجوم تروریسم واقع نشود و این ارزش 

توسعه در صورت وقوع تهاجم اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی توسط خود 

ع شود. امنیت منطقه ای مجموعه ی تمام تصورات و تعبیرات از امنیت ملی نظیر مردم از آنها دفا

رهایی از تهدیدات بیرونی است که اعضای یکی سیستم منطقه ای در زمان خاص آن را به کار 

می برند. امنیت یا ناامنی منطقه ای می تواند از مجموعه ی کشمکشهای درون منطقه ای، اعتبارات 

و اتحادیه های جمعی در منطقه ناشی شود)مجموعه ی تحوالت پرشتاب کنونی نظامی  و نهادها 

و ورود متغیرهای متعدد در صحنه ی امنیتی کشورها، مدیران سطوح باال را وادار می سازد تا از 

الگوها و روشهای سنتی خود در اداره امور امنیتی کشور فاصله بگیرند و با در نظر گرفتن 

ی، استراتژی و سیاستهای منسجمی را برای حفظ امنیت در کشور در مجموعه ی تغییرات محیط

 (.62: 1384مقابل تروریسم اتخاذ نمایند )کالهچیان،

ه طور ار بهمانطور که در کتب ژئوپلیتیکی، بیان شده بحث امنیت به طور عام و امنیت پاید

لیتیکی ئوپمبانی ژ خاص، از الگوهای رفتاری در ژئوپلیتیک است. مهمترین دلیل که در این بحث

ی و فهومبیان می شود، این است که بسیاری از الگوهای رفتاری در ژئوپلیتیک در رابطه ی م

بعاد ای اکارکردی تنگاتنگ با تروریسم جلوه گر شده است. به عنوان مثال امنیت که خود دار

ی زادآ گوناگون است، اما امنیت ملی در راس قرار دارد. امنیت ملی عبارت است از احساس

 یاسیکشور در تعقیب هدف های اساسی  و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع س

ورت صدر فرهنگ اصطالحات روابط بین الملل این مفهوم بدین «. و اساسی  و حیاتی کشور 

ارایی یت، دحالتی که ملت فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمع:»تعریف شده است 

 (.168-169: 1380بصیری ،«)خود بسر می برد یا خاک

ملی  قوامادر هر گونه دکترین یا استراتژی امنیت ملی می باید از یکسو آرامش خاطر برای 

ی یابد. تجل مورد همت قرار بگیرد و از سوی دیگر تالش گردد، اقتدار ملی در پرتو امنیت دولت

وم در مفه یت ملی و عدم ظهور کامل اینایجاد سستی در هریک از دو طرف به بهای تنزل در امن

 (.33: 1383تعامالت موجود میان دولت و ملت خواهد بود)ولی پور زرومی،
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وهای الگ در صورتی که امنیت پایدار ملی بوسیله ی تروریسم مورد تهدید؛ که یکی دیگر از

ی جاد فضایر ایرفتاری ژئوپلیتیکی است، قرار گیرد، چالش، بحران و انزوای ژئوپلیتیکی در انتظا

یاسی ی س جدید هستند، که اگر برنامه های ضد تروریسم  و مدیریت بحران به موقع وارد عرصه

ن نتیجه ر معرض نابودی قرار می گیرید. بنا برایملت )کشور( د-نشوند، قلمرو و مرزهای  دولت

ا ین الگوهااز  این بحث این است که تروریسم در رابطه با مبانی ژئوپلیتیکی قرار گرفته با بعضی

توجه منیم رابطه ی مستقیم دارد و با برخی دیگر رابطه ی عکس دارد. اگر به شکل زیر توجه ک

 د. دار می شویم که سنگینی تروریسم نابودی )سبک شدن( رفتارهای ژئوپلیتیکی را به دنبال

 
 ،رابطه تروریسم و رفتارهای ژئوپلیتیکی، ترسیم: نگارندگان5شکل

 پلیتیکی ایجاد امنیت در مقابله با تروریسم :ژئورویکردهای -4-4

 یه ادامه وط برویکرد اول:رویکرد اول بر تداوم روند های گذشته تاکید می کند و آینده را من

ر مانده فاداراه گذشته می داند .به طور کلی این گفتمان هنوز بر سنت ایدئولوژیک استوار و و

لوژیکی یدئواحد زیادی وابسته به مواضع انقالبی و  است. بر اساس این نگرش، قدرت و امنیت تا

منیت در اصلی در سطح منطقه و نظام بین الملل بوده است و در آینده ادامه ی این مواضع ضامن ا

 ، نمایان است.6مقابل تروریسم خواهد بود. مشخصه های اصلی این گفتمان در شکل 

ويت امنيت، حاكميت، ه)ژئوپليتيكيرفتارهای 
...(و

...(تهديد، چالش، بحران، انزوا و)تروريسم
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 ندگانمقابله با تروریسم، ترسیم: نگار، رویکردهای ژئوپلیتیکی ایجاد امنیت در 6شکل

صلی ای ارویکرد دوم:نگرشهای امنیتی گفتمان نوین در تضاد با گفتمان اول است. مشخصه ه

هدید قرار دارد و (. بنابراین امنیت در برابر ت20: 1380این  گفتمان در شکل باال ذکر شد)علینقی،

است  روریای مبارزین بسیار الزم و ضبرای مبارزه با تهدید تروریسم ایجاد فضای امنیتی بر

 بنابراین امنیت پایدار برای بقای حکومتها عنصری اساسی تلقی می شود.

 :مرویکردهای نظری مبارزه با تهدید تروریس-5-4

زیرا شکل  سپتامبر نقطه ی عطفی در تاریخ تروریسم بود،11همانطور که اشاره شد، حادثه ی 

ز جمله ایسم نیان ، به طور کامل معرفی کرد، بطوری که ترورو شیوه ی جدید تروریسم را به جها

ئتالف ایری گمهم ترین تهدیدهای صلح  امنیت بین المللی تلقی شد. افزون بر این با وجود شکل 

، بویژه ه هاجهانی برای مبارزه با تروریسم تفاسیر و دیدگاههای مختلفی در مورد ماهیت و ریش

 ن دادند.نشا ه شد و همه ی کشورها در این راستا از خود واکنشنحوه ی مقابله با تروریسم ارائ

ان ستا گفتمن رابنابراین تروریسم به هسته ی اصلی مطالعات امنیتی و استراتژیک تبدیل شد. در ای

ه این طالعمهای نظری در مطالعات امنیتی و استراتژیک مورد توجه قرار گرفتند. زیرا از راه 

، اماترخه ی کامل ریشه ها، شیوه ها، گروهها، گرایش ها، اقدگفتمانها می توان در یک چ

 تحوالت و راههای مقابله با تروریسم را مطالع کرد. 

رویکردهای ژئوپلیتیکی امنیت

رویکرد اول

نگرش 
-ارزشی

ه فرهنگی ب
امنیت ملی 

امنیت 
سخت 

اافزاری؛نگر
ه نی در رابط

با تهدیدهای
نظامی 
خارجی

ر برتاکیدکمت
عوامل 
داخلی 

ه واقتصادی ب
ز دلیل تمرک

بر امنیت 
سخت 
افزاری

اولویت 
امنیت 

حکومت و 
نهادهای 
ر حکومتی ب

امنیت مردم

تداوم 
روندهای 
گذشته در 
سیاست 
خارجی 
وتفسیر 

فراملی از 
امنیت

رویکرد دوم

تاکید بر 
درون گرایی
دینی ؛ضمن
تعریف 

ارزشهای 
دینی

رد نگرش 
سخت 

افزاری به 
امنیت ملی

تاکید بر 
ابعاد داخلی
و اقتصادی
امنیت ملی 
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 نتیجه گیری -6

ظیر نطقی در حال حاضر جریان تروریسم منشاء ناامنی و تهدید در سرتاسر جهان، بویژه منا

ی اثرگذار وفوذ به طور کلی حوزه ن خاورمیانه، آسیای میانه، شمال آفریقا و حتی اروپا شده است.

 تروریسم، سطوح فضایی ملی، منطقه ای و بین المللی را در بر می گیرد. 

موثرتر  له یفعاالن سیاسی منفرد، عموما به این نتیجه می رسند که کوششهای آنها برای مداخ

رای بان زمدر عرصه ی سیاسی با عضویت در یک گروه یا حزب، افزایش می یابد. اینکه کدام سا

چه  وافی فعالیت انتخاب شود و یا چه سازمان جدیدی را بوجود بیاورند، با چه عنوان و اهد

و  یان سازی، بنمکانی را اشغال کنند، بستگی به نوع ایدئولوژی آنها دارد. آنها با برنامه ریزی

کسان دد ینهادینه کردن یکسری از ارزشهای به ظاهر ماندگار)ولی در واقع پوچ و واهی( در ص

اید شد و سازی جهان با اهداف خود می افتند و بدون ترس از عواقب کاری که در پیش می گیرن

ی برای کار برای انگیزه های مالی به ایجاد رعب و وحشت بین مردم جهان می پردازند و از هیچ

یکسو  د ازرسیدن به این هدف دست نمی دارند. در هرگونه دکترین یا استراتژی امنیت ملی بای

لی در مدار آرامش خاطر برای اقوام ملی مورد همت قرار بگیرد و از سوی دیگر تالش گردد، اقت

لی و منیت پرتو امنیت دولت تجلی یابد. ایجاد سستی در هریک از دو طرف به بهای تنزل در ام

ه تی کعدم ظهور کامل این مفهوم در تعامالت موجود میان دولت و ملت خواهد بود. در صور

 وپلیتیکیی ژئنیت پایدار ملی بوسیله ی تروریسم مورد تهدید؛ که یکی دیگر از الگوهای رفتارام

گر ند، که اهست است، قرار گیرد، چالش، بحران و انزوای ژئوپلیتیکی در انتظار ایجاد فضایی جدید

 رو وبرنامه های ضد تروریسم  و مدیریت بحران به موقع وارد عرصه ی سیاسی نشوند، قلم

ین ر معرض نابودی قرار می گیرید. بنابراین نتیجه این بحث املت )کشور( د-های دولتمرز

ن ک جهاپس از جنگ سرد، تروریسم به عنوان شکلی از تهدیدات فرامرزی در ژئوپلیتیاست که 

و  سپتامبر ساختارهای ژئوپلیتیکی جهان به خصوص خاورمیانه11حوادث  . ظاهر شده است

 –صمم ما ماجهان اسالم را تحت تاثیر قرار داد. تهدیدات امنیتی برخاسته از گروه های کوچک 

ا بند. خارج از چارچوب جنگ های منظم، از معدود کاستی های مرزبندی سنتی به حساب می آی

 ندی شوان تهدید  عمده ای برای بسیاری از کشورها محسوب ماین حال، گروههای مزبور همچن

. 
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 منابع -7

م،شماره اقتصادیسال چهار–(. تحوالت مفهوم امنیت ملی، تهران: اطالعات سیاسی 1380بصیری، محمدعلی)-

 اول و دوم، فروردین و اردیبهشت.

 .337-334پاپلی، (. اصول و مفاهیم ژئو پلیتیک، مشهد: انتشارات1390ا)حافظ نیا، محمد رض-

، 49ره (. تروریسم، مفاهیم، اقدامات و راههای برون رفت، ماهنامه نگاه،شما1384جت زاده، عبدالحسین)ح-

 خرداد و تیر.

 مهر.22:مورخ 17673ن،(. روزنامه خراسا1389عنادی، مراد)-

 اه دفاع ملی.انشگهای دفاعی اکام خمینی)ره(، مجله راهبرد بومی، د(. اندیشه1385صاریان نژاد، حسین)ع-

رانی،دانشگاه (. مبانی دفاع نظامی در مکتب امام خامنه ای )مدظله العالی(،متن سخن1387صاریان نژاد، حسین)ع-

 امام حسین )ع(،دانشکده اطالعات.

 .(. نگاهی به مسائل امنیتی ایران، تهران: پژوهشکده ی مطالعات راهبردی 1380لینقی، امیرحسین)ع-

وسسه ،تهران: م7ریکا،کتاب آمریکا (. جایگاه جغرافیای نظامی، در راهبرد امنیت ملی آم1384فراهانی، احمد)-

 .432فرهنگی مطالعات و بین المللی ابرار معاصر،

 دان، چاپ دوم تهران: جاوی (. جلد اول،1345فرهنگ عمید، ) -

 هران: امبیرکبیر، چاپ چهارمت(. جلد اول، 1360فرهنگ معین) -

 اهلل لبنان، تهران. (. تاثیر الگوهای دفاعی انقالب اسالمی بر حزب1387دحسن)فیروزآبادی، سی -

 (. امنیت پایداری در مکتب امام خمینی)ره(.سخنرانی علمی، تهران.1391یروز آبادی، سید حسن )ف-

 طالعات م(. الگوی طراحی استراتژی ملی در جمهوری اسالمی ایران، تهران: فصلنامه 1384الهچیان، محمود)ک-

 (. ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمه، عباس کاردان، تهران: ابرار معاصر1387وهن، سائول برنارد)ک-

یقات جنگ (. رویکردهای نظری مبارزه علیه تروریسم. مرکز مطالعات و تحق1382روه تحقیق ماهنامه ی نگاه)گ-

 . سال چهارم.34شماره 

 استراتژی در جمهوری اسالمی ایران .ملی مطالعات  راهبردی، مجموعه مقاالت اولین همایش -

 (. امنیت منطقه ای،ترجمه ی داوود علمایی،تهران: دوره ی عالی جنگ سپاه.1379یوز، زیو)ما-

 ان: انتشارات سناامنیتی،تهر–(. فرهنگ دفاعی 1385نوروزی، محمد تقی)-

 رس.با خبرگزاری فا مصاحبه_دیشه ی دفاعی و رهبری در توسعه فناوری های دفاعی وحیدی، احمد،نقش ان-

تصادی (. رابطه عملیات تروریستی و سیاسیتهای آمریکا ،ماهنامه اطالعات سیاسی و اق1383رسیج، حسین)ه-

 172. 171،آذر و دی ،شماره 
Alagappa,Muthiah,(1987).The national security of developing states .Malaysia.ISIS.- 

-Alexander, wendt,(1992). Anarchy is what State Make of it: The Social Structure of power 

politics . International Organization, Vol 46.no 2. 

www.olgou.ir- 

 www.olgou.ir ایزدی،مصطفی، برگرفته از:- 

http://www.olgou.ir/
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دفاعی و  یکا بر دیپلماسینظامی ترکیه و آمر -تأثیر مناسبات امنیتی

 امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

  

 دانشیار دانشگاه مالک اشترحسین دهقان پوده، 

ل تردیپلماسی کن -دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل سید محمد جعفری نژاد، 

 تسلیحات

 

 چکیده

ت لل جهبر اساس اصول مکتب رئالیسم تهاجمی؛ دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الم

ا رگ، بکسب قدرت و حفظ بقاء خود در فضای آنارشیک، اقدام به خودیاری می کنند و قدرت های بز

یز ه ای نطقان منترسیم سیاست بین الملل اقدام به ایجاد توازن در این نظام می نمایند؛ همچنین بازیگر

 ته باشنده داشسعی دارند تا پس از بیشینه سازی مؤلفه های قدرت ساز خود، اثرگذاری بیش تری بر منطق

  زن گردد.ه توابکه طبیعتاً این کنش ها می تواند منجر به واکنش از سوی دیگر بازیگران برای دستیابی 

ه لحاظ به ای ازیگر اثرگذار منطقبا این رویکرد جمهوری اسالمی ایران و ترکیه نیز به عنوان دو ب

ن بازیگرا توجه موقعیت خاص ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی از این قاعده مستثنی نبوده، و همواره مورد

 بزرگ بین الملل بوده اند. 

ان هم ه عنوبپس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و خروج ایران از بلوک غرب و باقی ماندن ترکیه 

ه بسالمی عضویت در ناتو، هرگونه کنش همکاری جویانه ترکیه با دشمنان جمهوری اپیمان آمریکا و 

وان چالش ه با ایاالت متحده آمریکا می تواند از سوی ایران به عنامنیتی ترکی -خصوص تعامالت نظامی

بر  وارجی امنیت ملی مورد رصد قرار بگیرد. همچنین دیپلماسی دفاعی که در هم تکمیلی با سیاست خ

تی و امنی نای سیاست امنیت ملی برای تأمین و امنیت ملی و حداکثر سازی ضریب امنیتی در محیطیمب

ست ی بایمحوزه نفوذ خود همواره متأثر از این چالش ها می باشد یکی از سرفصل های مهمی است که 

 به آن توجه ویژه داشت.
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خود  اسباتی ترکیه نسبت به مندر این پژوهش سعی خواهد شد تا با بررسی رویکرد دولت اسالم گرا

لی امنیت م وفاعی دبا ایاالت متحده آمریکا، چالشهای امنیتی حاصل از این تعامالت را نسبت به دیپلماسی 

 جمهوری اسالمی ایران، مورد واکاوی قرار دهیم.

 

 حامنیت ملی ، دیپلماسی دفاعی ، کنترل تسلیحات ، خلع سال: واژگان کلیدی

 مقدمه -1

می ست. هنگاده اواقع گرایی عمالً مهم ترین وپایدارترین نظریه روابط بین الملل بو بی تردید 

به ذهن  گرا که از جریان اصلی در روابط بین الملل سخن می رود، معموالً نام نویسندگان واقع

ی زدیکنمتبادر می شود. جاذبه تقریباً بی بدیل این نظریه بیشتر بدان روست که سرشت آن 

 عیات بینا واقبعملکرد سیاستمداران در عرصه بین الملل دارد، مزید آنکه این نظریه متعارفی با 

 المللی همخوانی دارد.

رفته گرار قدر ادبیات رئالیستی، ساختار به دو مفهوم آنارشی و توزیع قدرت مورد استفاده 

ش ها ن کنایاست. ساختار آنارشی استعداد و ظرفیت کنش های موازنه ساز را فراهم می سازد و 

. می کنند مانتضنیز از طریق بازتولید الگوی توزیع قدرت بین المللی، پویایی و دوام آنارشی را 

 (22:1389)لیتل، 

 اط میستنباز ماهیت آنارشیک ساختار نظام و ثابت بودن میزان کل قدرت سیستمی نیز چنین ا

وجود  لمللرگ در نظام بین اشود که همواره امکان ظهور تعداد بسیار محدودی از قدرت های بز

و  ی، روابطلمللادارد و به دلیل برخورداری این بازیگران از توانایی تأثیرگذاری بر فرایند بین 

 مناسبات آنها تعیین کننده خواهد بود.

وجه آنچه از این مکتب فکری به عنوان رهیافت نظری با پژوهش حاضر انطباق دارد، آخرین 

واقع گرایی تهاجمی یاد می شود؛ مؤلفه های اصلی  ت عنوانتحاین مکتب است که از آن 

رئالیسم تهاجمی را همانند رئالیسم کالسیک، مفروضه هایی چون قدرت، امنیت، دولت، آنارشی 

وقدرت های بزرگ تشکیل می دهند. آنان چنین استدالل می کنند که آنارشی دولت ها را وادار 

د اکثر برسانند. امنیت و بقاء در درون نظام بین الملل می سازد قدرت یا نفوذ نسبی خود را به ح

هرگز قطعی نیست و دولت ها می کوشند با به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود، امنیت را به 
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حداکثر برسانند. البته اکثر دولت ها همواره در گیر توسعه گرایی نامحدود نیستند و در مواردی که 

 آن باشد، به آن مبادرت می نمایند. منافع این امر بیش از هزینه های

 ا بهرپیروان مکتب رئالیسم تهاجمی ضمن اینکه در چهار چوب های رئالیستی، دولت ها  

ین قدرت اکه  عنوان بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل به رسمیت می شناسند، بر این باورند

بین  یستمر تأثیرگذاری بر سهای بزرگ هستند که سیاست های بین المللی را شکل می دهند و د

 المللی بروندادهای قدرت های بزرگ تعیین کننده و مؤثر واقع می شوند. 

نارشی عمومًا آآنارشی بین المللی حائز اهمیت زیادی است. این  از دید واقع گرایان تهاجمی، 

ندن رسا وضعیتی هابزی است که در آن امنیت امری کمیاب است ودولت ها می کوشند با حداکثر

، منیت اندال اامتیازات نسبی خود به آن نائل شوند. در این جهان، دولت های خردورزی که به دنب

 . از اینشود به انجام اقداماتی تمایل دارند که ممکن است به تعارض با دیگران منجر شود و می

شار ف که منظر تفاوت های داخلی میان کشورها، نسبتاً بی اهمیت است، زیرا فرض بر این است

ند، ابهی های نظام بین الملل آن قدر قوی است که باعث می شود دولت هایی که در وضعیت مشا

فتار ی توان را، مهرفتار مشابهی داشته باشند. بنابراین با بررسی توانمندیها و محیط بیرونی دولت 

 آنها را فهمید.

وند، شمی  ینده ثروتمندبه باور رئالیست های تهاجمی؛ دولت ها در شرایطی که به شکلی فزا

ال دنب ضمن ایجاد ارتش های بزرگ، خود را درگیر مسائل خارج از مرزهایشان می کنند و به

دی می زیا افزایش نفوذ بین المللی خود می روند. به عبارت دیگر، توانمندیهای نسبی تا حدّ

کوشد  ، میمی شودتوانند به نیات دولت ها اشکال متفاوتی دهند. هنگامی که دولتی قدرتمندتر 

ین . بنابرامایدنفوذ خود را افزایش دهد و به حداکثر برساند و محیط بین المللی خود را کنترل ن

تر شده بیش دولت ها در مواردی که تصمیم گیرندگان اصلی آنها تصور کنند توانمندی نسبی کشور

 رد.است، راهبرد های تهاجمی و با هدف بیشینه سازی نفوذ را دنبال خواهند ک

جان میرشایمر به عنوان پیشرو مکتب رئالیسم تهاجمی در پاسخ به این پرسش که چرا قدرت 

های بزرگ به صورت تهاجمی رفتار می کنند، می گوید؛ ساختار سیستم بین المللی، دولت ها را 

مجبور می کند تا در شرایطی آنارشیک به دنبال تأمین امنیت خود باشند و نسبت به یکدیگر 

رفتار کنند. به عبارت دیگر، دولت ها در جهانی زندگی می کنند که سرشار از تهدید متجاوزانه 

است، و واحد های سیاسی تمایل دارند قدرت خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقاء خود 
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ادامه دهند. به باور میرشایمر، هدف اصلی هر دولتی آن است که سهم خود را از قدرت جهانی به 

 برساند که این به معنای کسب قدرت به زیان دیگران است. حد اکثر

ان که خواه ولتیمیرشایمر درارتباط با رفتار دولتها در این نظام آنارشیک بیان می کند : هر د

د. در ورز بقاست باید دست کم به دولت های دیگر بدگمان بوده و از اعتماد به آن ها اجتناب

شدن با  واجهجود ندارد که دولت تهدید شده بتواند هنگام منظام بین الملل یک اقتدار مرکزی و

رای بها  خطر برای کمک به آن متوسل شود. امری که، انگیزه هایی به مراتب قوی تر در دولت

 ( 34:1389ترس از یکدیگر بوجود می آورد.)میرشایمر،

لی مع دولت ها طبق اصل خودیاری و بر اساس منابع ملی خود عمل می کنند و هرگز مناف

ر دنیایی دل آنکه؛ دلی خود را تابع منافع دیگر دولتها و یا منافع جامعه بین الملل قرار نمی دهند، به

هم در  دت وکه قاعده ی رفتار، اصل خودیاری است باید خودخواه بود. این قاعده هم در دراز م

ند تواندت هم کوتاه مدت صادق است چرا که اگر دولتی در کوتاه مدت ببازد، شاید در درازم

 باخت را جبران کند.

ا به م از رقبکدا هرچه قدر دولتی نسبت به رقیبان بالقوه اش قدرتمند تر باشد، احتمال اینکه هر

 او حمله کنند یا بقایش را تهدید نمایند کمتر است.

ش در نتیجه، دولت ها توجه خاصی به نحوه ی توزیع قدرت در میان خود دارند و کوش

فتن ی یاپمی آورند تا سهم خود را از قدرت به حد اکثر برسانند. بویژه در  بسیاری به عمل

مل جنبی عوا فرصت هایی برای تغییر موازنه قوا هستند و در این راستا سعی می کنند معیارها و

 قدرت خود را نسبت به رقیبان افزایش دهند.

ظامی نسی و اقتصادی، سیادولت ها برای تغییر موازنه قوا به نفع خود به ابزارهای متفاوت 

ین دیپلماسی دفاعی نیز می تواند به عنوان حلقه ی ( در این ب37-8متوسل می شوند.)همان: 

 اصلی اتصال میان ابزارهای مختلف موازنه ساز نقش اصلی را ایفا نماید. 

در دنیائی که استراتژیست ها، راهبردهای خود را بر اساس امنیت نسبی تبیین می نمایند، 

عی است که ابزارهای تحقق امنیت، صرفاً بر اساس قابلیت های نظامی سازماندهی نخواهد طبی

شد. قدرت نظامی به گونه تدریجی تبدیل  به یگان های عملیاتی برای ایفای نقش پلیس جهانی 

گردیده اند. به این ترتیب، دیپلماسی دفاعی را باید محور اصلی تفکر استراتژیک نوین دانست، 
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که به موازات قدرت سخت و نیروهای نظامی، از ابزارهایی همانند قدرت نرم نیز استفاده یعنی این

 (138: 1389می نماید.)عسگری،

می  سعی از این رو جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی در منطقه

 هت تأمینر جلملل دنماید با بهره گیری از دانش نوین و فن آوری های نرم در حوزه روابط بین ا

 اهداف خود گام بردارد. 

کلی  یاستسدر سند چشم انداز راجع به امور دفاعی، بر مواردی به عنوان محورهای بنیادین 

رای سلح بارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای م"نظام تأکید شده است از جمله می توان به: 

و  یمانقالب اسال دها، حفاظت از منافع ملی،بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدی

 سند چشم انداز( 15منابع حیاتی کشور اشاره نمود. ) بند 

 قه مواجهمنط ایران برای اعمال سیاستهای خود در منطقه با چالشهایی از جانب دیگر بازیگران

د، ی از مواربرخ است. یکی از این بازیگران اثر گذار منطقه که به رغم تعامالت خود با ایران، در

ی مکیه سطوحی از چالش را نسبت به ایران ایجاد نموده است، کشور همسایه ایران یعنی؛ تر

 باشد.

و دلی، با به قدرت رسیدن حزب اسالم گرای ترکیه، این کشور علی رغم مشکالت عدیده داخ

 خود رویکرد نگاه به شرق و هم زمان توجه به غرب را در بستر تفکرات نو عثمانی گرایی

 پرورش داده است. بر اساس همین نگرش آنکارا سعی نموده، از یک سو حضوری فعال در

شد و از ه بامسائل خاورمیانه ازقبیل؛ فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و دیگر مسائل منطقه داشت

رای بیاالت متحده آمریکا، راه خود را امنیتی با ا -سوی دیگر از طریق همکاری های نظامی

ز ستفاده اابا  شتر با غرب هموارتر نماید. لذا این مسأله باعث خواهد گردید تا ترکیههمکاری بی

 -مینظا ابزارهای نرم همچون دیپلماسی در حوزه مسائل دفاعی و از طریق تشکیل ائتالف های

ائل امنیتی با قدرت های بزرگ و همچنین تأمین ابزارهای سخت قدرت افزا در حوزه ی مس

ز اشتری آن افزایش حوزه ی نفوذ خود بر دیگر کشورهای منطقه؛ بهره ی بینظامی و در کنار 

نطقه مازیگران ببا  قدرت به عنوان ابزار موازنه ساز ببرد، که طبیعتاً این وضعیت منجر به بروز تنش

 و از جمله ایران می گردد.

 ین ایران وترکیه:بالگوی مفهومی تبیین چالش های  -1-2
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رای برا  ذیلو واقعیت های عینی و تاریخی می توان الگوی مفهومی  با توجه به مبانی نظری

 تبیین مناسبات ایران وترکیه در حوزه نفوذ منطقه ای توسعه داد:

 
 : الگوی مفهومی چارچوب نظری بر اساس واقع گرایی تهاجمی1شماره

 

 ی: پرسش اصل -1-3

 از: سؤالی که در این تحقیق به آن پاسخ داده خواهد شد عبارت است

 چه 2016تا  2002چالشهای امنیتی حاصل از مناسبات ترکیه و آمریکا طی سال های 

 تأثیری بر دیپلماسی دفاعی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارد؟

 سوابق پژوهش و مطالعات انجام گرفته : -1-4

ز نکاتی در حوزه مناسبات ایران و ترکیه پژوهش های فراوانی صورت پذیرفته است اما یکی ا

آمریکا و آثار این  –که باعث تمایز این پژوهش با دیگر پژوهش هاست؛ توجه به مناسبات ترکیه 

روابط بر امنیت ملی ایران می باشد، همچنین از آنجائیکه دیپلماسی دفاعی به عنوان ابزاری نرم 
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یران نکته دیگر برای تأمین امنیت ملی شناخته شده است؛ تأثیر این مناسبات بر دیپلماسی دفاعی ا

 متمایز کننده این مقاله با دیگر مقاالت حوزه امنیت ملی است.  

 اماندهی پژوهش :س -1-5

 بخش اول این پژوهش به ارائه ی مقدمه و کلیات اختصاص دارد. در بخش دوم مباحث

د مور مربوط به دیپلماسی دفاعی و کنترل تسلیحات و همچنین خلع سالح و تبیین شاخص های

در بخش  از منظر دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.وثوق 

ی و سوم شده با رصد نمودن فراز و فرود مناسبات ترکیه و آمریکا در بخش چهارم چگونگ

ن انگیز ایش براهداف دو طرف از برقراری مناسبات مورد مداقه قرار گیرد. بخش پنجم به آثار چال

بخش  هایتپلماسی دفاعی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تعلق دارد و در نمناسبات بر دی

  ششم این مقاله به نتیجه گیری اختصاص یافته است.

بع موجود زار گردآوری مطالب آن با استفاده از مناتحلیلی و اب -رویکرد این مقاله، توصیفی

 کتابخانه ای می باشد .

 دیپلماسی دفاعی: مفهوم شناسی -2

 بیاتاد وارد 1998 سال در انگلیسی نظران صاحب توسط بار اولین دفاعی دیپلماسی واژه

 بررسی" نعنوا تحت پروژه در انگلستان دفاع وزارت سال این در چنانکه. شد الملل بین روابط

 ظامین نیروهای اساسی گانه هشت های مأموریت از یکی را دفاعی دیپلماسی "راهبردی دفاع

 در دفاع ارتوز برای الزمه مسلح نیروهای تأمین: داشت بیان آن باره در و کرد معرفی بریتانیا

 مکک و همکاری و اعتماد برقراری دشمنی، و خصومت رفع جمله از خود، محوله وظایف تحقق

 عاتمناز حل به شایانی کمک ،(دموکراتیک لحاظ به) "پاسخگو نظامی نیروی" یک ایجاد به

 (19: 1392جعفری )کرد. خواهد

ز اشتق مدیپلماسی دفاعی از دو واژه دیپلماسی و دفاعی تشکیل شده است، کلمه دیپلماسی 

طالح، ر اصاست که به معنی کاغذ تا شده و سند و تصدیق می باشد، و د "دیپلما "کلمه یونانی

ارت ه عببعلم و هنر نمایندگی کشورها و فن مذاکره برای اداره روابط خارجی یک کشور است. 

ه، عاملمدیپلماسی مدیریت روابط بین دول است که با به کارگیری روش های مذاکره و  دیگر،

مان: د.)هبرای ایجاد تفاهم و دوستی، به منظور پیشبرد مقاصد و منافع ملی کشور بحث می کن

16) 
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یگری دد یا و به معنای از کسی حمایت کردن، بدی و آزاری را از خو "دَفَعَ "دفاع از ریشه 

ع، دفا وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن است. به عبارتی دور کردن،

سیله وبه  عملی است که طی آن خطرهایی که متوجه یک بازیگر، اعم از کشور یا فرد وجود دارد

 بارتقدرت دفع می گردد. به سخن دیگر، دفاع به عنوان اولویت ضروری هر نظام سیاسی، ع

قابل مدر  یجاد امنیت و آرامش که توسط یک یا چند کشور برای مقاومتاست از تدابیری برای ا

 حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ می شود.)همان(

هنوز تعریف  اما به نظر می رسد که علی رغم ارائه ی تعریف های متعدد از دیپلماسی دفاعی ،

ف، عاریوزه باشد، وجود ندارد. برخی از تواحد و جامعی که مورد اتفاق اندیشمندان این ح

 رد؛کاره معطوف به مصادیق دیپلماسی دفاعی است که از جمله ی آن می توان به موارد زیر اش

لمات دیپ دیپلماسی دفاعی عبارت است از انجام مذاکرات و دیگر روابط بین ارتش ها توسط"

ت می عالینیروی نظامی در آن ف های نظامی است که هدف از آن، تأثیرگذاری بر محیطی است که

نیتی، ای امدیپلماسی عبارت است از فعالیت هایی مانند انجام گفت و گوه "و یا اینکه  "کند.

 وحات راهبردی و سطح باال، تبادل های آموزشی و حرفه ای نظامی، واردات و صادرات تسلی

ی تش هاآن از سوی ارتجهیزات نظامی، برگزاری رزمایش و تمرین های نظامی مشترک و نظایر 

دیپلماسی  . با توجه به تعاریف بیان شده در باره دیپلماسی دفاعی می توان گفت که:"کشورها

است که  ملی دفاعی به معنای کاربرد دیپلماسی در حوزه دفاع برای تأمین مطلوب منافع و امنیت

سخت با هدف  فاعی کشورها بدون کاربرد قدرتد -به طور معمول از سوی سازمان های نظامی

 وافزایش سطح تعامالت همکاری جویانه و جایگزین کردن ثبات به جای تنش مورد توجه 

 (18-17پیگیری قرار می گیرد.)همان: 

 دیپلماسی دفاعی در نگرش راهبردی: -2-1 

است. این  "خلع سالح کننده ی اذهان"به نظر گروهی دیگر از اندیشمندان، دیپلماسی دفاعی  

معنی است که دیپلماسی دفاعی، نمایانگر فرصتی برای تحت تأثیر قرار دادن نیت و عبارت به این 

همچنین رفتار دیگر دولتهاست، تا هنگامی که آن رفتار و نیات، هنوز به عنوان یک نگرانی و 

دغدغه امنیتی، ظهور و بروز نیافته و یا زمانی که یک روابط رقابت آمیز در مراحل ابتدایی خود 

( چرا که در صورت بروز تهدید و ایجاد دغدغه امنیتی، شرایط  Corcoran,2003:38) قرار دارد.

از حالت روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... به حالت کاماًل تدافعی درجهت تأمین امنیت، 
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تغییر وضعیت می دهد. دیپلماسی دفاعی جدید می پذیرد که اهداف قدرت سخت می تواند به 

( از این رو دیپلماسی  Cottey and Forster, 2004نرم به دست آید.)  وسیله ی ابزار قدرت

دفاعی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی، مقوله ای است که بیشتر از سوی سازمان دفاعی 

کشورها مورد پیگیری قرار می گیرد. این سازمان ها تالش می کنند تا با استفاده از ظرفیت های 

مقوله ، تعامالتی را با بازیگران بیرونی برای تأمین بهتر منافع ملی  سخت افزاری و نرم افزاری این

 ( 139:  1389و بهبود شاخص های امنیت ملی برقرار نمایند.)عسگری، 

وری به هر حال یکی از اهداف مهم دیپلماسی دفاعی، فراهم نمودن زمینه ی تأمین فنا

ی را رندگبه این هدف، سطح بازدا تجهیزات یا تسلیحات دفاعی از دیگر بازیگران است. رسیدن

ه بواسطه   ا باافزایش خواهد داد. وابستگی های متقابل، بستر مناسبی را برای دستیابی مستقیم ی

 (150تجهیزات دفاعی فراهم می نماید.)همان:

ه بهوم به همین خاطردیپلماسی دفاعی یکی از راه های کسب منافع محسوب می شود. این مف

ویانه ی ری جماسی در حوزه ی دفاع به منظور باال بردن سطح تعامل های همکامعنای کاربرد دیپل

بات رد ثکشورها و جایگزین کردن ثبات به جای تنش است. بنابراین دیپلماسی دفاعی یک رویک

دیریت ای ممحور است که افزون بر پیشبرد سیاست های کالن ملی، می تواند زمینه ی مناسبی بر

هادی و ننی، دید به شمار رود. هر بازیگری که بتواند از قابلیت گفتمابحران و محیط امنیتی ج

فا ت ایکارکردی بیشتری در حوزه ی راهبردی برخوردار باشد، نقش مؤثرتری در حوزه ی سیاس

 ( 44: 1390می نماید.)متقی و پوستین چی، 

 اسی دفاعی :اهداف دیپلم -2-2

 امنیتی: مهندسی محیط -2-2-1

ننده یین کتعامالت مناسب دفاعی میان سازمان های دفاعی کشورها، نقش تعبرقراری روابط و 

 ای در بهبود محیط امنیتی کشورها دارد.

 قتصادی:کسب منافع ا -2-2-2

نها عی آیکی از دالیل گرایش برخی کشورها به دیپلماسی دفاعی، فروش محصوالت صنایع دفا

 می باشد.

 یاز:ستیابی به تجهیزات دفاعی مورد ند -2-2-3
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لیحات ا تسیکی از اهداف مهم دیپلماسی دفاعی، فراهم شدن زمینه تأمین فناوری، تجهیزات ی

قابل، ی متدفاعی است. رسیدن به این هدف سطح بازدارندگی را افزایش خواهد داد. وابستگی ها

 .مایدبستر مناسبی را برای دستیابی مستقیم یا با واسطه به تجهیزات دفاعی فراهم می ن

 ثبات سازی: -2-2-4

سی ثبات سازی شامل جلوگیری از بروز مناقشات و حل و فصل آنها می شود. یک دیپلما

هم  ث دردفاعی فعال می تواند بسترساز همکاری، همکاری موجه هماهنگی، و هماهنگی نیز باع

ل تنیدگی و گره خوردگی سرنوشت کشورها شود. طبیعی است در چنین شرایطی ضریب احتما

ن ظرفیت ی ایه ها به حداقل کاهش خواهد یافت. افزون بر این، دیپلماسی دفاعی داراوقوع مناقش

ا ر، شرایط رگیراست که حتی اگر منازعه ای رخ دهد، بتواند از راه برقراری ارتباط با طرف های د

 برای پایان بخشیدن به درگیری فراهم نماید.

 کنترل تسلیحات: -2-2-5

ات سلیحتلماسی دفاعی می تواند نقش آفرینی آن در کنترل یکی از اصلی ترین هدف های دیپ

 حساسباشد. توضیح آنکه در بعضی موارد برخی دولت ها به دالیلی ازجمله سیطره طلبی، ا

 غیر نگرانی و هراس، تالش فراوانی برای دستیابی به تسلیحات نوین و یا حتی سالح های

ت، در نهای ت کهیگران را نیز دنبال خواهد داشمتعارف انجام می دهند. این اقدام واکنش سایر باز

خواهد نراه منجر به بروز معمای امنیت می گردد که نتیجه ای جز تشدید بی ثباتی و ... به هم

، عاتداشت. سازو کارهای دیپلماسی دفاعی مانند شفاف سازی، تبادل صحیح و به موقع اطال

از سوی  اشد.بگرفتار شدن در چنین معضلی  اعتماد آفرینی و... می تواند راهکاری برای گریز از

شتار ای کهدیگر می توان با استفاده از امکانات و پتانسیل های موجود مانع از تکثیر سالح 

 (49-47جمعی شد.)همان: 

  می توان الگوی مفهومی زیر را در تبیین دیپلماسی دفاعی به کار گرفت؛ 

 فعالیتهای دیپلماسی دفاعی       
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 : الگوی مفهومی دیپلماسی دفاعی2شماره 

 

 د دیپلماسی دفاعی:سطوح و ابعا -2-3

ارج خدر  در یک حالت کلی می توان دیپلماسی دفاعی را مجموعه اقدام های نظامی یا دفاعی

ز ل طیفی اشام از کشور برای تأمین منافع امنیت ملی تعریف کرد. این مجموعه اقدام ها می تواند

 ه هرکه سطح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی باشد. گفتنی است همکاری های نظامی در س

ر درا  کشوری بر اساس میزان توسعه یافتگی خود می تواند برخی از حوزه های کنش راهبردی

ای هینه دستور کار قرار دهد. ضرورت های تعامل راهبردی ایجاب می کند که بازیگران از گز

 (50ی خود استفاده نمایند.)همان متنوعی در روند تحقق هدف های راهبرد

ی توان ( ارائه شده است. در این جدول م3سطوح و نشانه های دیپلماسی در جدول شماره )

 ا دررسه موضوع را از یکدیگر تفکیک نمود. در قسمت اول می توان سطوح دیپلماسی دفاعی 

های لگوم و سوم احوزه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد توجه قرار داد. در ستون دو

لماسی دیپ همکاری مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، الگوی کنش بازیگران در روند

ن ز ایدفاعی در سطح تعاملی شامل طیف گسترده ای از گزینه های ارتباطی می شود. هریک ا

 گزینه ها بخشی از ضرورت دیپلماسی دفاعی را منعکس می سازد.
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 (51: 1390ابعاد دیپلماسی)متقی و پوستین چی،  : جدول سطوح و3شماره 

الگوی همکاری       سطوح دیپلماسی دفاعی

 های راهبردی

نشانه های کنش و تعامل بازیگران در   

 فرایند همکاری های راهبردی

 

 

 

 

-سطح دوجانبه دولت   

 دولت

 

 

 

همکاری های نظامی دو  

 جانبه

 ظامینمبادله های آموزش  -

 نظامیاعزام وابسته  -

 دو جانبه توافق های دفاعی -

 ی های علمی)نظامی( و فنی)نظامی(همکار -

 ی ایجاد پایگاه نظامیمذاکره برا -

 ق در مورد انجام رزمایش های مشترکتواف -

 ان دریاییدیدار رسمی ناوگ -

 همکاری های فرودگاهی -

 سلیحات نظامیتفروش و تعمیر  -

 انتقال فناوری -

 

 

 سطح منطقه ای 

همکاری های نظامی  

 منطقه ای

 تارهای امنیتی منطقه ایایجاد ساخ -

 قه ایحل منازعه های منط -

 ری از بروز منازعه های منطقه ایجلوگی -

 ای امنیتیحضور در پیمان ه -

 رزمایش های منطقه ای -

 

 

 

 سطح بین الملل      

 

 

 همکاری های راهبردی 

 عملیات حفظ صلح سازمان ملل حضور در -

 حضور در عملیات بشردوستانه سازمان ملل -

 ر پیمان های نظامی فرامنطقه ایدحضور  -

 ند مداخله ی نظامیکمک به فرای -

مکاری با بازیگران در روند اقدام های ه -

 نظامی

 اهکنشی و راهبردیرائتالف های  -

مضاء یادداشت های امنیتی و انجام مذاکرات ا -

 راهبردی
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 لماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران در نهادهای دفاعی:دیپجهت گیری  -2-4

از  هرچند جهت گیری کلی سیاست دفاعی و دیپلماسی دفاعی ایران بر اساس نشانه هایی

 عاملتسیاست عدم تعهد شکل گرفته است، اما چنین فرایندی را می توان معطوف به چگونگی 

ای وه هن با بازیگران منطقه ای و گرایران با قدرت های بزرگ دانست. الگوی رفتاری ایرا

یران می ااجتماعی مبتنی بر الهام بخشی بوده است. این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسال

ی قالبنیز تصریح شده است. جنبش های انقالبی، نهضت های آزادی بخش، گروه های سیاسی ان

یت ملی امن واز منافع  "همگونحمایت های نا"و مجموعه هایی که دارای قابلیت الزم برای انجام 

ند. این ار گرفته قرا ایران بوده اند، در زمره ی بازیگران ائتالف با ایران در سطح بازیگران فرو ملی

ت و روند به گونه ی مرحله ای دچار تحول گردیده و آثار خود را در شکل بندی های قدر

 (68: 1384موازنه ی منطقه ای به جا گذاشته است.)ترابی، 

ظرفیت  ی ازمنظر جمهوری اسالمی ایران؛ دیپلماسی دفاعی ابزاری است به منظور بهره گیر از

 ای دفاعیهیژه دیپلماسی، گفتگو و تعامل و کلیه ابزارهای غیر قهری برای پیشبرد اهداف و کار و

 اً و نهایت فاعیکه در آن، حداکثر بهره گیری از ابزارهای غیر نظامی برای کسب باالترین اهداف د

یپلماسی، د( از این منظر این بخش از 171: 1389اهداف ملی، مدنظر قرار می گیرد.)کالنتری، 

قلب سیاست ملی در خصوص روابط خارجی است. چرا که سیاست های غیر نظامی کشور در 

ضی ت ارشرایطی قابل پیگیری و تحقق است که آستانه ای از امنیت خارجی و صیانت از تمامی

 (محقق باشد.)همان

نت از صیا بر این اساس در نیروهای مسلح، تأمین اطمینان بخش امنیت ملی به ویژه در قالب

 ش میتمامیت ارضی و استقالل سیاسی جلوه گر می شود. لذا در جمهوری اسالمی ایران تال

مر مقام اوا وشود توانمندی ها، اقتدارات و ابزارهای قدرت دفاعی را در پرتو آموزه های دینی 

ود. رماندهی کل قوا بکارگرفته شود تا این تمامیت ارضی در فضائی امن صیانت شمعظم ف

 دیپلماسی نیز مجرا و محیطی برای اقدام و برنامه ریزی دفاعی و تأمین امنیت ملی

 (172است.)همان:

در سیاست های دوره چشم انداز، راجع به امور دفاعی، بر مواردی به عنوان محورهای بنیادین 

ارتقاء توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای  "نظام تأکید شده است ازجمله: سیاست کلی 
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بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقالب اسالمی و 

 (175. )همان:"منابع حیاتی کشور

چشم  15 )بند"با تهدیدهابازدارندگی و ابتکار عمل و مقابله مؤثر "اقدام نیروهای مسلح برای 

یشگیری ا، پانداز(، امری صرفاً سخت افزاری نیست. بلکه نیروهای مسلح باید با شناخت تهدیده

سازی، ر اعتماددام، و تقلیل آن ها، بازدارندگی را درهمه ابعاد آن دنبال نمایند. بخشی از این اهتم

ثیق بط وری های گسترده و رواهمکاری و تعامل با نیروهای مسلح سایر کشورها و ایجاد همکا

 (176دو و چند جانبه است که در قالب دیپلماسی دفاعی مدیریت و هدایت می شوند.)همان:

 کننده دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران:  منابع تعیین -2-4-1

ی ایران سالماز آنجائیکه دیپلماسی دفاعی نیز به عنوان یکی از ارکان سیاستگذاری جمهوری ا

ین ین اوزه سیاست بین الملل مورد توجه می باشد، بنابر این طبیعی است که برای تدودر ح

 سیاست ها از منابع و مراجع ذی ربط استفاده شود.

 قانون اساسی: -2-4-1-1

انون ت. قباالترین سند و منبع رسمی در کلیه نظام های سیاسی و حکومتی، قانون اساسی اس

ر دند. کتی و اساس قوای اداره کننده کشور را تعیین می اساسی، اصول و مقررات نظام حکوم

اسی یپلمدجمهوری اسالمی ایران نیز قانون اساسی معتبرترین سند و غنی ترین منبع در حوزه 

. به کند دفاعی به حساب می آید که در کنار اصول و فصولی رهنمودی را در این حوزه بحث می

ی کننده دیپلماسی دفاعی کشور به شمار م تعبیری، قانون اساسی مهمترین منبع هدایت

 (131: 1392آید.)جعفری،

سی ه تأبر این اساس رهنمودهایی که در مقدمه ی قانون اساسی، ذیل بخش ارتش مکتبی و ب

 سوره مبارکه انفال آورده است:  60از آیه 

 اس ودر تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اس "

 ."ضابطه ها باشد

ن من م و آخریدوّکع)واعدّوا لهم مّا استطعتم من قوّه و من رّباط الخیل ترهبون به عدوّ اهلل و 

 دونهم(

ریق امی از طن نظبر تجهیز نیروهای مسلح با تمام قدرت تأکید دارد و در این راه به افزایش توا

 کسب تجهیزات مدرن نظامی توجه می دهد. 
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هرگونه  نون اساسی طبق بند)ج( ؛ یکی از اساسی ترین خطوط نظام نفیقا 2همچنین در اصل 

بط روا ستم گری و ستم کشی در داخل نظام و مبارزه با هر نوع سلطه گری و سلطه پذیری در

 اید کلیهبران خارجی به عنوان خط مشی کلی نظام می باشد. بر این مبنا، نظام جمهوری اسالمی ای

کند و  نبالها، مقررات و فعالیت های خود را با چنین رویکردی د برنامه ریزی ها، سازماندهی

ر موضوع د این الجرم در حوزه دیپلماسی دفاعی نیز این رویکرد باید حاکم و نافذ باشد. چنان که

 (132نیز مجدداً بر آن تأکید شده است: )همان: 152اصل 

 یری،جویی و سلطه پذ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه "

ر دعهد تحفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم 

 "برابر قدرت سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

با دام به نوبه ی خود بر اصل مقابله نیز هرک  153-146-145-82الزم به ذکر است که اصول ؛ 

 سلطه ی بیگانه در سیاست گذاری ها تأکید دارند.

 لی نظام: سیاست های ک -2-4-1-2

ظام نقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعیین سیاست های کلی  110اصل  1برابر بند 

 جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید رهبر معظم

داز شم انچدستگاه های ذی ربط ابالغ می گردد. بر این اساس سند انقالب، از جانب ایشان به 

ه ردیدگجمهوری اسالمی ایران که از جانب مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی ابالغ 

 ردد؛گاست، در ذیل بخش امور دفاعی، می تواند در حوزه دیپلماسی دفاعی مالک عمل واقع 

ین قش جمهوری اسالمی ایران در منطقه و نظام بعتالی شأن و موقعیت، اقتدار و نا -1 "

 الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:

 قویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای همسایه.ت -

 ی غیر متخاصم.تقویت روابط سازنده با کشورها -

 ر روابط خارجی.دم متجاوزانه مقابله با افزون خواهی و اقدا -

 یگانگان.بتالش برای رهایی منطقه از حضور  -

 یان کشورهای اسالمی.تالش برای همگرایی بیشتر م -

تحول  هدفمند در سازمان های بین المللی و منطقه ای و تالش برای ایجاد حضور فعال و -2

 در رویه های موجود بر اساس ارزشهای اسالمی.
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میت ارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمادی های دفاعی و قدرت بازدارتقاء توانمن -3

 د بر:با تأکی ه ایارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطق

نایع سب دانش و فناوری های نو و نرم افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صک -

 نعتیصود کفایی باتوسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های دفاعی، افزایش ضریب خ

 (21/10/1387) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، " کشور.

یز ندر سند مربوط به سیاستهای کلی نظام در خصوص موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی 

 آمده است: 

بعاد خالقیت در تمام سطوح اوسعه و تعمیق فرهنگ خود باوری، خود کفایی، نو آوری و ت -1

 دفاعی و امنیتی.

تی و رم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنینترویج نهضت  -2

 حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی سازی و روزآمدی.

 ووآوری ر نبناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید فدستیابی به  -3

 پشتیبانی از توسعه آنها.

م منیتی توأاد کفایی کشور در سامانه ها، کاالها و خدمات اولویت دار دفاعی و تأکید بر خو -4

 با به سازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن.

ین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی ممنوعیت تأم -5

 با رعایت مالحظات زیر:االمکان 

 اولویت انتقال فناوری. -

 تأمین آموزش و پشتیبانی. -

 تأمین از منابع متنوع.  -

زهای جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تأمین نیا وبرون سپاری  -6

 نیروهای مسلح با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی.

ای های مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه هذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروج -7

 .یاز کشوررد نرشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مو

کاالها  باط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاریبرقراری ارت -8

 یتی.امن وف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهدا
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یجاد فه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و امقرون به صر -9

 (29/9/1391)سیاست های کلی نظام، هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.

ش ارز ها وآنچه که مشخص است دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران بر پایه ی اندیشه 

ی هنمود هارابق های انقالب اسالمی ایران، کنشی رو به جلو دارد و در نیل به این راه همواره مط

ند سنین مقام معظم فرماندهی کل قوا و بر اساس قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و همچ

گر ده های دینها چشم انداز، گام های اصولی خود را بر می دارد، و در این راه نسبت به داده ها و

 بازیگران با نگاهی هوشمندانه برخورد می نماید.

ورد مرا  جمهوری اسالمی ایران هرگونه کنش چالش برانگیز نسبت به منافع و امنیت ملی اش

شرفت ه پیبرصد قرار می دهد و بدین اعتبار تحرکات و یا تعامالتی که بخواهد چشم انداز رو 

شور را، عی کزوکار در نظر گرفته شده برای افزایش توان دفاسند چشم انداز و به فراخور آن سا

یران اینکه ا ه بهمورد تهدید قرار دهد، تهدید علیه امنیت ملی قلمداد می کند. از این جهت با توج

ان های آرم در سیاست بین المللی خود، ایاالت متحده آمریکا را به عنوان دشمن اصلی نسبت به

ید ه می نماحاسبماسبات این کشور را در منطقه به عنوان تهدید امنیتی انقالب اسالمی می داند، من

 ناخته مییب شو از آنجائیکه کشور ترکیه از منظر ایران همواره به عنوان همسایه و بازیگری رق

محاسبه  یمونشود؛ تعامالت این کشور با ایاالت متحده آمریکا به عنوان روابطی نامطلوب و نام

  یران شود.او بازیگر در نهایت منجر به تهدید امنیت ملی امنیتی این د-نظامیگردیده و  تعامالت 

 آمریکا:  –گرشی کوتاه بر فراز و نشیب های روابط ترکیه ن -3

تا کنون  از آغاز در این قسمت ابتدا نگاهی اجمالی به روابط میان ایاالت متحده و ترکیه

 کنیم؛اند اشاره میر تأثیر گذاشتهخواهیم داشت و به نقاط عطفی که بر روابط دو کشو

 و جمهوری ترکیه آغاز روابط آمریکا -3-1

با  1922تنها یک سال پیش از تأسیس جمهوری ترکیه ، اتحاد جماهیر شوری سابق در سال 

توسعه داد،  های همجوار و هم مرز با ترکیهطلبی، مرزهای خود را تا سرزمین  سیاست توسعه

 -و دولت های قفقاز؛ گرجستان، آذربایجان و ارمنستان شامل: )جمهوریهایی که امروزه سرزمین

شود(، بطور کامل تحت کنترل شوروی قرار گرفت. این های ترکی در آسیای مرکزی می ملت

سیاست موجب افزایش نگرانی همسایه شرقی شوروی گردید. لذا پس از به قدرت رسیدن 

اندن دشمنان ترکیه از خاک این کشور که با تالش و موفقیت او در بیرون ر آتاتورک در ترکیه
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نظامیان این کشور به دست آمده بود، عالوه بر افزایش نقش نظامیان در سیاست به عنوان ناجیان 

ای از یکسو و سیاست گری نیز در اولویت قرار گرفت. تعارضات منطقههای نظامی سیاست ترکیه

افزود. در نگاه ت داشتن یک نیروی نظامی کارآمد میطلبانه شوروی از سوی دیگر بر اهمیتوسعه 

ای بلکه تهدیدهای ایدئولوژیک جدید نه تنها اتحاد شوروی و تعارضات منطقه  دولتمردان ترکیه

 .رفتندنیز در قالب تهدید های بالفصل به شمار می 

در چنین شرایطی و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم و حاکم شدن نظام دو قطبی و 

های مشترک فکری و ایدئولوژیک و و ایاالت متحده با یافتن زمینه مان جنگ سرد، ترکیهگفت

همچنین دشمن مشترکی به نام اتحاد جماهیر شوروی بر اساس منافع استراتژیک و ایدئولوژیک، 

اتحادی را بنا نهادند که از آن زمان تا کنون گرچه همواره فراز و نشیب بسیاری را به خود دیده 

رگز از میان نرفته و همواره مقامات سیاسی دو کشور از آن به عنوان اتحادی استراتژیک یاد اما ه

در همکاری با ایاالت متحده در مقابله با شوروی سابق ایفا می کرد را  کنند. نقشی که ترکیهمی

 1989توان به عنوان یک مانع و سد غیر رسمی توصیف کرد. فروپاشی اتحاد شوروی درسال می

در سیاست خارجی ایاالت متحده که بر اساس مقابله با  حدودی از اهمیت استراتژیک ترکیهتا 

های مشترک نظامی  کمونیست طراحی می شد کاست و روابط دو کشور عمدتاً در قالب همکاری

 .ادامه پیدا کرد 1 دو کشور در سازمان پیمان آتالنیک شمالی)ناتو(

 مریکا و ترکیه: آو اتحاد مجدد  جنگ اول خلیج فارس -3-2

کشورهای غربی و به  1990پس از تجاوز نظامی صدام حسین به کویت در اوایل دهه 

خصوص ایاالت متحده که دارای منافع اقتصادی و استراتژیکی در خلیج فارس بودند نسبت به 

توم به دولت واکنش نشان دادند. ایاالت متحده پس از اولتیما این اقدام خودسرانه دولت عراق

همکاری کنند. در این میان  با آمریکا خواست در جنگ علیه عراق های منطقهاز دولت عراق

که همواره وفاداری خود در اتحاد با کشورهای غربی را به اثبات رسانده بود  دولت ترکیه

عمل را به  همکاری های الزم با آمریکا درخواست مقامات آمریکایی را اجابت کرد. دولت ترکیه

قرار دارد نقش مهمی در پشتیبانی از این جنگ  آورد و پایگاه هوایی اینجرلیک آمریکا که در ترکیه

ای بر روابط دو کشور تأثیر گذاشت و این بار بر ایفا کرد. از این رو بار دیگر تغییر محیط منطقه

                                                                                                                                             
1 North Atlantic Treaty Organization(NATO) 
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در پی  ای جز تقویت روابط دو کشورای رقم خورد که نتیجهخالف گذشته شرایط به گونه

 .نداشت

 و ترکیه سپتامبر و روابط آمریکا 11حمالت تروریستی  -3-3

وسعه پیدا ت سپتامبر  11و به دنبال حمالت تروریستی  2001روابط دو کشور بار دیگر در سال 

ن نخستی  "بولنت اجویت "کرد. پس از این حمالت به خاک آمریکا نخست وزیر وقت ترکیه

م کرد. این را اعال حمایت معنوی و ابراز همدردی خود با آمریکارهبر یک کشور مسلمان بود که 

در حالی بود که شرایط سیاسی در ترکیه، مدت کوتاهی پیش از این حمالت، دگرگونی 

های  های سیاسی جدیدی با ایدئولوژیچشمگیری را به خود دیده بود و شاهد پیدایش گروه

 ارز تحوالت مذکور در ترکیهباز مصادیق یکی  گیری حزب عدالت و توسعهمتفاوت بود. شکل

به دست  قدرت را در ترکیه  موفق شد 2002سال  گرای عدالت و توسعه دربود. حزب اسالم

گیری شکل سپتامبر و 11در واکنش به حمالت  گیرد. پس از حمالت ایاالت متحده به افغانستان

به  هگرای ترکید، دولت اسالمافکار عمومی منطقه که عمدتاً در مخالفت با ایاالت متحده بو

ر این ددر تعامل و همکاری با ایاالت متحده احتیاط پیشه کرد.  "رجب طیب اردوغان"رهبری

یه به عنوان یک کشور مسلمان و همسا چارچوب بود که طرح موضوع حمله آمریکا به عراق

ه در حال ک کیهنیروهای ویژه تر 2004ترکیه مطرح گردید. یک سال پس از این حادثه در ژوئیه 

یاالت ابودند توسط نیروهای نظامی  تحقیق و بررسی در مورد فعالیت پ.ک.ک. در شمال عراق

د متحده بازداشت شدند و به دنبال این رویداد روابط دو کشور به پایین ترین حد خو

 ( 1390)بهرامی، .رسید

 به سپتامبر 11 حادثه از پس مشکالتی که در روابط آمریکا و ترکیه، از به نظر می رسد بسیاری

 فاکتو دو صورت به جنگ دارد. این ریشه 1991 سال در فارس خلیج اول جنگ در وجود آمد؛

 سبب و شناخت رسمیت به غرب حمایت تحت ترکیه جنوبی مرزهای در را موجودیت اکراد

 در کردها مستقل دولت روزی، آید که وجود به ترک سیاستمداران در میان تصور این شد

 حمله اینکه (  تاBrandon  , 2006:  4-6شد.) خواهد ایجاد حمایت غرب با کشور این جنوب

 در کردستان اقلیم تشکیل و ،2003 سال در کشور این و اشغال عراق به آمریکا متحده ایاالت

 ،2002 سال داد. لذا در افزایش را آمریکا و ترکیه در روابط موجود مشکالت بعدی های سال

 کرد. دیدار از آمریکا کپنهاگ در اروپا سران نشست از پیش ترکیه( وقت وزیر )نخستاردوغان 
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 از درخصوص حمایت را دوپهلو و مبهم موضعی او اردوغان، دولت از گرم استقبال وجود با

های  مقام میان مفصلی مذاکرات در آن شرایط بود که، گرفت. پیش در عراق با جنگ در آمریکا

 عراق با جنگ در آمریکا به ترکیه " که مسئله این پیرامون ،2003 ژانویه اوایل از آمریکا و ترکیه

 از خوبی به اردوغان دربر نداشت. موفقیتی مذاکرات، این  آغازشد. " خیر؟ یا کرد کمک خواهد

 لذا نیست، او سیاسی آینده صالح به عراق به آمریکا حمله از حمایت که آگاه بود مسئله این

( به  Robins , 2007: 295-294کرد )  واگذار پارلمان به را این مسئله درباره گیری تصمیم

 ترکیه پارلمان 2003 مارس اول رأی با عراق برضد جنگ آمریکا از ترکیه حمایت مسئله هرحال

 برای ترکیه های پایگاه از استفاده برای آمریکا درخواست با آنکارا ترتیب، بدین .یافت پایان

 در عراق به حمله برای را خود های پایگاه نشد حاضر تنها نه و کرد مخالفتعراق  به حمله

 سعی نهایت آنکارا مخالفت کرد. درحقیقت، جنگ با کلی به دولت دهد، بلکه قرار آمریکا اختیار

 از کوشید کشور این جنگ، شروع با کند. اما جلوگیری جنگ از وقوع تا گرفت کار به را خود

 را مناسب ای زمینه حال، درعین و کند جلوگیری جنگ و امنیتی اقتصادی سیاسی، منفی تبعات

 به آورد؛ وجود به عراق در آمریکا با آتی منظور همکاری به منطقه عمومی افکار توجیه برای

 پس این از و نکردیم مشارکت عراق حمله به در ما" گفت : سخنانی در "گل عبداهلل"طوری که

 ( 1382 ) فراهانی،"کرد. خواهیم حرکت آمریکا با همگام ترکیه، منافع سبب به

 دچن را در خود ملی منافع که بود این عراق جنگ درخصوص گیری موضع از ترکیه هدف 

 و اقتصادی کمک دریافت ها، ترکمن حقوق عراق، سرزمینی یکپارچگی حفظ از جمله موضوع

 ایکرده به نسبت ترکیه و آمریکا متفاوت کند. رویکرد تضمین عراق بازسازی در مشارکت

 مأمنی ک..پ.ک اینکه ترس از ترکیه بود. دوکشور میان اختالف زمینه های از دیگر یکی عراق،

 به ارب چندین دست آورد، به عراق های کرد درمیان مردمی حمایت منبع و حمالت انجام برای

 اب ترکیه روابط تر شدن وخیم ابعاد گسترده موجب در حمالت این حمله کرد. عراق شمال

 که زمانی آمریکا، یعنی به 2003 سال ژوئیه در ترکیه شدید اعتراض شد. به همین خاطر آمریکا

 ن زمینهای در خوبی نمونه  کرد، می بازجویی و دستگیر را ترکیه عملیاتی نیروهای آمریکا،

  ( Pipes ,2011:  66است.) 

 رو به کشور دو روابط ،2007 نوامبر در واشنگتن از اردوغان دیدار با ها، سوءتفاهم وجود با

 بسیار آنها به ترکیه ارتش که آنکارا به تجسسی و اطالعاتی های کمک با بوش بهبودگذاشت.
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 در آمریکا جمهور رئیس که شد مطرح تحلیل این هنگام، همان در ولی کرد داشت، موافقت نیاز

 مرزی برون عملیات در که است خواسته آنکارا از ترکیه به اطالعاتی اعطای کمک های قبال

 خاک عمق به لشکرکشی از و بسنده محدود های اقدام به ک. فقط.ک.های پ اردوگاه ضد

 با مقایسه در ترکیه توافق، این پایه بر ( 105 :1388 کند.)قاسمی، خودداری عراق کردستان

 با در نهایت و کرد پرهیز عراق شمال به نظامی گسترده از ورود عراق به 1991 در اولیه تهاجم

ک.  .ک.پ مواضع توپخانه ای حمالت و بمباران به آمریکا از ارتش دریافتی اطالعات بر تکیه

  .نمود  بسنده

 است خاورمیانه در آمریکا پیمان هم ترین مهم همچنان اسرائیل کنار در ترکیه هم اکنون،

 و فشار لیبی، به حمله در ناتو با همراهی موشکی، سپر استقرار پذیرش برای شدن داوطلب.

 عضویت راهبردی مفهوم است. درک پیمانی هم این به وفاداری بارز های نمونه تهدید سوریه،

 آمریکا ویژه جایگاه از واشینگتن با مختلف های عرصه در آنکارا همکاری و وهماهنگی ناتو در

 بانک و پول المللی بین صندوق کمک های دارد. حکایت ترکیه راهبردی تعیین سیاست های در

 دهه یک در ترکیه اقتصادی رشد مهم عوامل از هستند آمریکا نفوذ تحت که مؤسسات جهانی

 هماهنگی با ترکیه خارجی سیاست و داخلی عرصه در تغییرها برخی معتقدند. اند بوده گذشته

 بایدگفت ( به طورکلی Zanotti, 2012: 28است.)  تحقق و حال پیگیری در آمریکا با کامل

 قالب در امر این. است آمریکا انتظارات و ترکیه جایگاه از برگرفته آمریکا، و ترکیه همسویی

 در جایگاهی دارد قصد ترکیه که کند تعریف گونه این را خاورمیانه تحوالت  آینده باید تر کلی

 بحران باشد. دچار کشورهای و مخالف های گروه درگیر، های طرف رجوع محل که گیرد قرار

 

 کفیری در خاورمیانهت -ریستیروابط امریکا و ترکیه پس از گسترش جریان ترو  -3-4

پس  و 2011می( در سال بیداری اسال -با شروع تحوالت در خاورمیانه ) انقالب های عربی 

حوالت تدر  از قیام مردم علیه معمر قذافی در لیبی، ترکیه همواره خواستار نقش مؤثر و فعال

 قه ای درمنط ه در حال حاضر، این کشور را به یکی از بازیگران اصلی ومنطقه بوده است. نقشی ک

 ( 143: 1391تحوالت و بحران سوریه تبدیل کرده است. )شریفیان و همکاران، 

برای سرنگونی حکومت سوریه « غربی  -نیروهای منطقه ای عربی» در ادامه ترکیه به پیشتازی

« ارتش آزاد سوریه » و « شورای ملی سوریه » کشور به رهبری بشار اسد، تبدیل شد؛ چنانچه این 
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را تأسیس و سازماندهی کرد و تحت حمایت خود قرار داد و به میزبان ائتالف مخالف حکومت 

دمشق تبدیل گردید. البته بعداً ارتش آزاد سوریه به چند بخش تقسیم شد و در کنار جبهه النصره، 

تشکیل شدند، اما ترکیه از همه ی این گروه ها به داعش و جبهه االسالم و چند سازمان مختلف 

ویژه جبهه النصره و لوا التوحید که در سوریه فعالیت می کنند، حمایت می کند. پس از نشست 

در استانبول اردوغان و داود اغلو، بارها  2012مارس  20ضد سوری موسوم به دوستان سوریه، در 

و بشار اسد را متهم به قتل عام مردم نمودند.)  مشروعیت نظام حاکم سوریه را زیر سؤال برده

( از سوی دیگر ایاالت متحده آمریکا با ادعای مدیریت انقالب های عربی در ابتدا 159همان:

تالش نمود تا با استفاده راهبردی از ترکیه، سیاست های خود را با ارائه ی الگوی حکومتی این 

های خود محورانه ترکیه از یک سو و وجود مسأله  کشور پیش ببرد؛ اما در ادامه به دلیل سیاست

آوارگان سوری مستقر در خاک ترکیه و همچنین جریان اکراد برای این کشور و حمایت های 

آمریکا از اتحاد دموکراتیک کردها و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی به ایشان با بهانه ی 

ش های سیاسی میان آنکارا و واشینگتن را ایجاد مقابله با جریان تروریستی داعش، زوایایی از تن

 نمود؛ 

، یهور ترکانتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمه پس ازبه استانبول در جریان سفر جو بایدن 

 رچنده .ساعت مذاکره اشاره ای به هیچ گونه پیشرفتی در گفتگوها نکردند 4دو طرف پس از 

ی مم محک وگذشته قوی  دو کشور همان طور مانندکرد که روابط بین  تأکیدبایدن بر این مساله 

 یگ ردهو سرخو تییرضانااحساس از نقش ضعیف ترکیه در مبارزه با داعش  باشد اما در ادامه

ز این کشور انی اترکیه نیز در مقابل از عدم توجه کافی آمریکا و جامعه بین المللی به میزبکرد. 

 (2/9/1393)تسنیم: تی نمود.ناراح ابراز میلیون آواره سوری 1.6

 تحادامناسبات دوستانه ترکیه و آمریکا به دلیل اختالف نظری که پیرامون ماهیت حزب 

ی بنشی دموکراتیک کردهای سوریه و تفکیک آن از گروه های تروریستی وجود دارد، دستخوش ت

 . سابقه شد

 تیکموکرااختالف ترکیه با آمریکا بر سر اعالم مواضع واشنگتن نسبت به حزب اتحاد د

راتب تا حدی باال گرفت که وزارت امور خارجه ترکیه برای اعالم م (PYD) کردهای سوریه

یر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سف« جان کربی»نارضایتی خود نسبت به اظهارات 

 .آمریکا را احضار کرد
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ارا آنک ولتکربی در سخنرانی مطبوعاتی خود خطاب به د هک بودواقعیت ماجرا از این قرار 

ه ستی بحزب اتحاد دموکراتیک کردها را یک گروه تروری گفت: ما آنگونه که شما می گویید،

یم. اما ی کنرا درک مع حساب نمی آوریم. البته می دانیم که ترکیه نظر مخالفی دارد و این موض

 .درندانواقعیت آن است که حتی بهترین دوستان هم بر سر همه مواضع با یکدیگر اتفاق نظر 

تحاد احزب  دولت آنکارا ادعا می کنداختالف نظر ترکیه و آمریکا از اینجا نشأت می گرفت که 

ارگران که حکم شاخه نظامی آن را دارد به حزب منحله ک« YPG»و همچنین  دموکراتیک کردها

  .رندار بگیتروریستی قر وابسته هستند و به همین لحاظ باید در شمار گروه های «PKK»کردستان 

ز ای که با احزاب کرد سوریه آن است که مبادا آنها با حمایت آنکارادلیل اصلی مخالفت 

ن در اال مشابه آنچه که ،واشنگتن دریافت می کنند به فکر تشکیل منطقه خودمختار در سوریه

ر حرکتی داند شمال عراق وجود دارد بیافتند چرا که به این ترتیب احساسات جدایی طلبانه می تو

 (21/12/1394بد.) سایت الف: دومینو وار به کردهای ترکیه هم انتقال یا

 

 اهبردی آمریکا: رترکیه شریک  -4

 در یکاآمر پیمان هم ترین ئیل مهماسرا کنار در با تمام آنچه آورده شد؛ همچنان ترکیه

، طالعاتینیتی و اوجود بیست و نه پایگاه ناتو در ترکیه که به گفته کارشناسان ام است. خاورمیانه

ر واقع د. دترغیب می کن شانزده پایگاه متعلق به خود آمریکا است، این کشور را به حفظ ترکیه

 و  کشور ر ایننیروهای پدافند موشکی ناتو نیز دعالوه بر سپر دفاع موشکی در ماالکیای ترکیه، 

وج از ه خردر مرزهای سوریه و ترکیه مستقر هستند. از سوی دیگر، هیچ کشور عضو ناتو قادر ب

تو هم ت نااین سازمان نیست و مخالفین ناتو در کشورهای عضو ناتو از بین می روند. در حقیق

اتو با تربیت کادر وابسته نسیاسی است.  -گیمنیتی و هم یک سازمان فرهنا -یک سازمان نظامی

ه بند. به خود در هر کشور عضو، برای به قدرت رسیدن این کادر در کشور مربوط تالش می ک

 ارجیخاین ترتیب، کشورهای عضو ناتو در سیاست داخلی دارای استقالل هستند؛ اما سیاست 

 شورها چهین کتو تعیین می کند که اآنها تا حد بسیار زیادی تحت نظر ناتو است؛ و در واقع، نا

 (8/9/1393) قائم مقامی: سیاست هایی را دنبال کنند.

 و فشار لیبی، به حمله در ناتو با همراهی موشکی، سپر استقرار پذیرش برای شدن داوطلب

 عضویت راهبردی مفهوم است. درک پیمانی هم این به وفاداری بارز های نمونه تهدید سوریه،
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 آمریکا ویژه جایگاه از واشنگتن با مختلف های عرصه در آنکارا همکاری و هماهنگیو  ناتو در

 بانک و پول المللی بین صندوق کمک های دارد. حکایت ترکیه راهبردی تعیین سیاست های در

 دهه یک در ترکیه اقتصادی رشد مهم عوامل از هستند آمریکا نفوذ تحت که مؤسسات جهانی

 هماهنگی با ترکیه خارجی سیاست و داخلی عرصه در تغییرها معتقدندبرخی . اند بوده گذشته

 بایدگفت ( به طورکلی Zanotti, 2012: 28است.)  تحقق و حال پیگیری در آمریکا با کامل

 و ترکیه جایگاه از برگرفته آمریکا علی رغم برخی از تنش های سیاسی، و ترکیه همسویی

 گونه این را خاورمیانه تحوالت آینده باید تر کلی قالب در امر است،  این آمریکا انتظارات

 گروه درگیر، های طرف رجوع محل که گیرد قرار در جایگاهی دارد قصد ترکیه که کند تعریف

 بحران باشد. دچار کشورهای و مخالف های

 

 آمریکا : –ق روابط ترکیه دیدگاه مواف -4-1

یل ه دلبهرچند در رویکرد عمومی جامعه ی ترکیه در بسیاری موارد روحیه ی ضد آمریکایی 

ن ترک دازازیاده خواهی ها و اسالم ستیزی ایاالت متحده وجود دارد اما عده ای از نظریه پر

یشه د آنها رعتقامعتقدند روابط ترکیه و آمریکا هنوز هم متکی بر منافع مشترک و حیاتی است، به ا

 ن منافع مشترک در چند مورد نهفته است: ای

واهد خزاد الف( روسیه علی رغم همه مشکالت در دراز مدت موفق به ورود در اقتصاد بازار آ

بی ه غرشد. در این شرایط چنانچه روسیه به سطحی از راندمان اقتصادی برسد و در صورتی ک

یص د تخصتوسعه قدرت نظامی خوشدن را انتخاب نکند، این کشور می تواند منابع مهمی را به 

ازهم کن بدهد. در این صورت معلوم نیست که روسیه غرب را انتخاب کند و یا اوراسیا را. لی

یکا آمر صورت بازدارندگی و متوقف کردن این کشور مطرح خواهد شد. در اینجاست که ترکیه و

 بازهم به یکدیگر نیاز دارند.

ور و کشدرکیه و آمریکا موازی یکدیگر است و هر ب( در خاورمیانه و خاور نزدیک منافع ت

 در موضعی هستند که ناگزیراند برای تأمین منافع خود با یکدیگر همکاری کنند.

رکیه د، تپ( برخی کشورهای منطقه در گذشته نسبت به ترکیه ادعاهای ارضی و آبی داشته ان

مریکا یت آ، در پی جلب حمابرای خنثی کردن این مطالبات در اتخاذ سیاست نزدیکی به اسرائیل

 بوده است.
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های  با گروه ابلهت( در مورد جریان بنیاد گرایی دینی نیز، ترکیه علی رغم ادعاهایی مبنی بر مق

ن منظور همی تکفیری و در رأس آنها گروه داعش، همانند آمریکا رویکردی دوگانه داشته است. به

اعش دهمچون؛ خرید محموله های نفتی از حمایت های پشت پرده این کشور  یمدارک و اسناد

 افشاء گردیده است. 

 ث( علی رغم گرفتن پرستیژ ضد صهیونیستی توسط دولت فعلی ترکیه، به نظر می رسد

وجودیت ظر ماسرائیل از نگاه ترکیه عنصر متعادل کننده در منطقه خاورمیانه باشد، از این من

  اسرائیل هم جزو منافع مشترک ترکیه و آمریکا است.

ا و مریکج( ترکیه به جهت رفع مشکالت اقتصادی خود، نیازمند حمایت محافل مالی متنفذ آ

 (155-156: 1382البی صهیونیست ها است.)محمدیان، 

نوان به ع در منطقه و برتری نسبت به ایران توازن قوا به سود خودترکیه به منظور ایجاد 

یان مضاد تگرفته است که البته علی رغم  همسایه و رقیب، سیاست توسعه حوزه نفوذ را در پیش

 راکتشبرخی از سیاست های منطقه ای آمریکا با ترکیه به نظر می رسد در نهایت به دلیل 

ه هر بند، راهبردی آنها در منافع مشترک؛ دو طرف سعی در برطرف کردن موانع ایجاد شده نمای

به  ت متحده،یاالافقنامه های نظامی با تقدیر ترکیه با ابزار دیپلماسی دفاعی از طریق انعقاد توا

  اشد.بدنبال برتری نسبی خود در برابر  همسایگان اش به خصوص جمهوری اسالمی ایران می 

 نیت ملی وانب طرف آمریکایی نیز بر اساس تأمین امآمریکا از ج -البته رویکرد نزدیکی ترکیه

در  CIAابق گراهام فولر کارشناس سسیاستهای منطقه ای خودش مورد تأئید و تأکید قرار دارد. 

کیه، یک تربه دلیل موقعیت استراتژ "گفت و گویی اختصاصی با نشریه اکشام چاپ ترکیه گفت : 

 "این کشور در هر برهه زمانی برای آمریکا یک متحد بسیار مهم بوده و خواهد بود.

در دانشگاه  "اسالم سیاسی بعد از جنگ عراق"گراهام فولر در سخنرانی خود تحت عنوان 

با روی کار آمدن "اورتادوغوی آنکارا، به یکی از موارد اهمیت ترکیه اشاره کرده و گفته است: 

حزب عدالت و توسعه در ترکیه، امکان رشد حرکت های اسالمی تندرو در ترکیه از میان برداشته 

گرایان تندرو شده و طی اقتدار این حزب در ترکیه، امکان برخی برخوردهای سیاسی بین اسالم 

از میان رفته است و اسالم گرایان میانه رو در آینده ی صحنه سیاسی ترکیه، قابلیت حرکت 

( نکته قابل تأملی که در اینجا نباید از نظر دور داشت این 153-154)همان : "خواهند داشت.

یاالت متحده است که منظور آمریکایی ها از عنوان مقابله با اسالم تندرو و بر خالف مصالح ملی ا
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آمریکا و قرار دادن آن در برابر اسالم به اصطالح میانه روی ترکیه؛ می تواند جمهوری اسالمی 

نوع مأموریت هاست "، وزیر دفاع اسبق ایاالت متحده، تأکید داشت: "دانلد رامزفلد"ایران باشد. 

آمریکا  معنای حرف وی این است که ایاالت متحده "که وضعیت ائتالف را مشخص می کند.

کمتر بر ارزش ها و قابلیت های اقتصادی توجه دارد و بیشتر بنا بر وضعیت جغرافیایی کشورها، 

دولت های سرکش! ایران و عراق از خاک ترکیه "آنان را بر می گزیند. او در ادامه اذعان نمود : 

ن ایاالت ظرف یک ساعت پرواز در دسترس نیروی هوایی قرار می گیرند. هیچکدام از هم پیمانا

 1380نزدیک نیستند... در حال حاضر )در اینجا منظور سال « محور شرارت!»متحده اینقدر به 

هزار پرواز را از پایگاه اینجرلیک در ترکیه به صورت  4ه.ش است( هواپیماهای آمریکایی قادرند 

به ایران و  پی درپی انجام دهند و این امر موجب می گردد تا واشنگتن هرگاه اراده بکند بتواند

عراق دسترسی داشته باشد. این وضعیت هم اکنون آنکارا را به مهمترین هم پیمان ایاالت متحده 

)  "بدل می سازد... سیاستمداران آمریکایی ترکیه را الگویی غربگرا برای جهان اسالم می دانند.

Thuman,2002  ) 

م ی را در شکل گیری یک همریکا می توانیم عواملآ -با یک جمع بندی در مناسبات ترکیه

تی افع امنی؛ منپیمانی، بر اساس گفتمان سیاسی حاکم بر منطق سیاستگذاران دو کشور ترسیم نمائیم

 جتناب ازارای آمریکا و منافع اقتصادی و سیاسی و دفاعی ترکیه از جمله دالیلی است که طرفین ب

ا رآمریکا  ه باهای استراتژیک ترکیهرگونه تنش در روابط در نظر می گیرند. عوامل مؤثر در پیوند

 تبیین نمود؛ می توان به شرح زیر

 نطق آمریکا برای روابط با ترکیه:م -4-1-1

بررسی رویکرد آمریکا و شواهد و قرائن مختلف در سیاست بین الملل آمریکا در برقراری 

روابط با ترکیه، نشان می دهد که آمریکایی ها ترکیه را سرمایه ای امنیتی برای کشورشان می 

دانند. موقعیت ژئوپولیتیکی ویژه ترکیه و مجاورت آن با شوروی در زمان جنگ سرد و بحران 

اطق دنیا )بالکان، خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و مدیترانه شرقی( آمریکا را نیازمند خیزترین من

ترکیه کرده است. در واقع، آمریکا به منظور مدیریت بحران در این مناطق و حتی مداخله نظامی و 

در یا سیاستهای کنترل تسلیحاتی نیازمند همکاری ترکیه است. استقرار پایگاه های نظامی آمریکا 

اینجرلیک نیز بر همین اساس صورت گرفته است. همچنین در برخی موارد مواضعی که ترکیه در 

کنفرانسهای کنترل تسلیحاتی یا خلع سالحی نسبت به همسایگانش می گیرد در این چارچوب 
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تبیین می گردد. به همین دلیل، وزارت دفاع آمریکا اصلی ترین حامی گسترش روابط با ترکیه 

 است.

 راین؛بناب

زیر  های آمریکا با هدف دستیابی به منافع استراتژیک و اهداف خود در منطقه ، به بهانه

 خواهان ادامه روابط با ترکیه است :

ا به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان مدلی اقتصادی همگون ب معرفی ترکیه -1

 لیبرالیسم غربی.

 ش موازنه کننده در منطقه.ستفاده از ترکیه به عنوان بازیگری با نقا -2

ی ق پیرامونیه به عنوان تسهیل کننده آزادی عمل و قدرت نمایی آمریکا در مناطاستفاده ترک -3

 )  Khalilzad:  2000خویش است.) 

 یل( و نیزیه برای تأمین امنیت اصلی ترین متحد آمریکا در خاورمیانه )اسرائنیاز به ترک -4

 تقویت محور غربی در این منطقه.

لیسم م و لیبراوسازی از ترکیه درخاورمیانه و جهان اسالم به عنوان سازگاری اسالنیاز به الگ -5

 غربگرا.

 ی جهانی وز نفوذ ترکیه در منطقه خاورمیانه و اوراسیا برای تسهیل سیاست هابهره مندی ا -6

 منطقه ای آمریکا.

ه عنوان بیران ، عراق و سوریه یاز به بهره برداری از فضای ترکیه برای کنترل تحرکات ان -7

 کشورهای همسایه ترکیه.

 نطق ترکیه برای روابط با آمریکا :م -4-1-2

 یل خالصهرد ذاصلی ترین منافع ترکیه در حفظ روابط استراتژیک با آمریکا را می توان در موا

 کرد:

نک بایت های اقتصادی و مالی آمریکا، به خصوص در نهادهای مالی مانند نیاز به حما -1

 ند.ارده کجهانی و صندوق بین المللی پول که در حل بحران های مالی ترکیه نقش کلیدی ایفا 

 رای حفظ جایگاه مناسب در ناتو و نظام امنیت دسته جمعی اروپا.ب -2

 ه منظور اعمال فشار بر اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت ترکیه.ب -3
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فظ رای نوسازی سیستم دفاعی ارتش با هدف حستفاده از توان و دانش نظامی آمریکا با -4

ست ل بیبرتری نظامی ترکیه نسبت به همسایگان خود.) این کار قرار است با بودجه ای معاد

 میلیارد دالر انجام شود.(

 ضور ترکیه در شکل دهی به آینده شمال عراق و مسأله کردهاح -5

 (48: 1386ور، رود به نظام سرمایه داری و اقتصادی جهانی )قهرمان پو -6

تقال نفت عتبار آمریکا برای کسب امتیازات اقتصادی منطقه مانند خط لوله انااستفاده از  -7

 جیحون -باکو

 (ه به آمریکا در مقابل هژمونی روسیه در منطقه ) به خصوص اوراسیا احتیاج ترکی -8

با حمایت هار کشمکش های قومی کردها و نیز حمایت از مسلمانان بالکان که فقط م -9

 آمریکا میسر است.

آسیای  ز حمایت آمریکا در نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قومی به منطقهبهره مندی ا -10

 (60: 1384مرکزی و قفقاز.)نصری، 

هم  قطعیمبنابراین منافع متقابل فوق باعث می گردد تا روابط دو کشور با وجود تنش های 

ستقرار اه به باشد. گرچه بعد از رأی منفی پارلمان ترکیچنان برای دو طرف اهمیت حیاتی داشته 

ین باور ا، عده ای بر 2003نیروهای آمریکایی در خاک این کشور برای حمله به عراق در سال 

صوصًا خآمده است. اما مقامات ترک و ترکیه به سر -بودند که دوران روابط استراتژیک آمریکا

ادامه  چنانکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف همنظامیان به آمریکا اطمینان دادند که هم

 خواهد یافت .

از این منظر بر خالف آنچه ادعا می شد، ترکیه همچنان اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی خود را 

برای آمریکا حفظ نموده است و با توجه به مسائل عراق و منطقه، آمریکا همچنان نیازمند ترکیه 

رح خاورمیانه بزرگ می باشد. در کنار این نیاز امنیتی، تأکید آمریکا در برقراری توازن به سمت ط

ملت سازی در خاورمیانه بزرگ باعث خواهد شد تا ترکیه از  -بر مسئله دموکراتیزاسیون و دولت

منظر دموکراتیک بودن و تداوم اصالحات سیاسی، اقتصادی و حقوقی نیز جایگاه ویژه ای در 

اورمیانه بزرگ و حتی جهان اسالم داشته باشد. ترکیه هم می تواند از استراتژی کالن آمریکا در خ

این وضعیت برای تحقق آرمان دیرینه اش یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین ایجاد هژمون 

ترکیه در  -نوعثمانی گرایی خود در منطقه بهره برداری نماید. لذا  انتظار می رود روابط آمریکا
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نان اهمیت خود را حفظ کند و دو طرف مانع از ایجاد بحران جدی دراین سالهای آینده هم چ

 روابط شوند . 

 

 و آمریکا و تأثیر آن بر دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران: روابط ترکیه -5

باطی ارت همانگونه که مشخص است، اهمیت موقعیت ژئوپولیتیکی، قرار گرفتن ترکیه در مسیر

 تاریخی میان -یاین کشور در کشورها و ساختار اروپایی، نوعی تقابل سنت ایران با اروپا، موقعیت

سیاست  ررسیدو کشور ایران و ترکیه به عنوان یکی از همسایگان مهم ایران، باعث گردیده تا ب

ر بحران نظی خارجی ترکیه برای ایران حائز اهمیت باشد. لیکن در دوره زمانی اخیر فاکتورهایی

اق و له عرآسیای مرکزی و قفقاز و جریانات تکفیری، تحوالت بالکان، مسئخاورمیانه، تحوالت 

ضاعف می ان مسوریه وارد این معادله گردیده است که اهمیت روابط ترکیه و آمریکا را برای ایر

طقه و ر مندکند. در کنار عوامل فوق، شواهد جدید و مهم از تحرکات ترکیه و تأثیر گذاری آن 

ر شور دبه عنوان یکی از مراکز ثقل منطقه ای و همچنین مواضع این کمطرح بودن این کشور 

 ارجیخکنفرانس های بین المللی کنترل تسلیحات و خلع سالح، بررسی مبانی رفتاری سیاست 

ب جتنااترکیه در راستای تبیین نقاط ضعف و قوت روابط این کشور با غرب را به یک ضرورت 

 ای ایجادا برت. لذا با توجه به تالش ایاالت متحده آمریکناپذیر برای کشور ما تبدیل کرده اس

رال لیب هژمون آمریکایی در منطقه خاورمیانه و تضاد مبانی جمهوری اسالمی ایران با نظام

اعی و  ی دفدموکراسی آمریکایی بالطبع هرگونه تحرک آمریکا در منطقه اثر مستقیم بر دیپلماس

ن میا وان قدرت منطقه ی خاورمیانه دارد. در اینامنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به عن

نافع هت مجتفاهمنامه های ترکیه با آمریکا در حوزه ی مسائل نظامی و تحرکاتی که ترکیه در 

ی آمریکا در منطقه دارد ازجمله نسبت به مسأله ی سوریه و عراق و حمایت از گروهها

و به  نطقهممالتش با دیگر بازیگران تروریستی، دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران در تعا

 مرتبه باالتر امنیت ملی این کشور را تهدید می نماید.

 نتیجه گیری  -6

همان گونه که آورده شد؛ پیروان مکتب رئالیسم تهاجمی، ضمن اینکه در چهار چوب های 

بر این  به رسمیت می شناسند، یرئالیستی، دولت ها را به عنوان بازیگران اصلی صحنه بین الملل
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باورند که این قدرت های بزرگ هستند که سیاست های بین المللی را شکل می دهند ودر تأثیر 

 گذاری بر سیستم بین المللی بروندادهای قدرت های بزرگ تعیین کننده و مؤثر واقع می شوند. 

عموماً نارشی آنارشی بین المللی حائز اهمیت زیادی است. این آ از دید واقع گرایان تهاجمی،

ندن رسا وضعیتی هابزی است که در آن امنیت امری کمیاب است ودولت ها می کوشند با حداکثر

منیت ابال ل شوند. در این جهان، دولت های خرد ورزی که به دنئامتیازات نسبی خود به آن نا

 .ی شودو م اند، به انجام اقداماتی تمایل دارند که ممکن است به تعارض با دیگران منجر شود

ملل در ن الایاالت متحده ی آمریکا به عنوان یکی از قدرت های بزرگ نظام بی ر این اساس،ب

  .مایداحی نطربه سود خود  ی راسیاست بین الملل، صدد است تا با بهره گیری از امکانات موجود

درت قی از به عنوان یک یترکیه نیز با اتخاذ سیاست های خود در عرصه ی بین المللهمچنین 

ی سازی ژمونهتا با بیشینه سازی قدرت خود از طریق ائتالف، به دنبال  های منطقه تالش می کند

 منطقه باشد. در  حاصل از نوعثمانی گرایی

ایاالت  وران لذا از آنجائیکه پس از پیروزی انقالب اسالمی، میان سیاست های بین المللی ای

 ه جویانهاخلمد یادین و ایدئولوژیکی ایجاد گردیده است، هرگونه کنشمتحده آمریکا اختالفات بن

نکه این آشناخته می شود، به خصوص  یرانا علیه منافع ملی به عنوان تهدید آمریکااز جانب 

  اقدامات با همکاری رقیبان جمهوری اسالمی در منطقه باشد.

 یشه واقعر اندن نظریه پردازان دبه باور فرید زکریا یکی از مهمترینکته قابل اشاره اینکه؛ 

رتش اجاد گرایی تهاجمی؛ دولت ها در شرایطی که به شکلی فزاینده ثروتمند می شوند، ضمن ای

ین بفوذ نهای بزرگ، خود را درگیر مسائل خارج از مرز هایشان می کنند و به دنبال افزایش 

یات به ن زیادی می توانندالمللی خود می روند. به عبارت دیگر، توانمندی های نسبی تا حد 

را  خود دولت ها اشکال متفاوتی دهند. هنگامی که دولتی قدرتمندتر می شود، می کوشد نفوذ

ولت ها داین افزایش دهد و به حد اکثر برساند و محیط بین المللی خود را کنترل نماید. بنابر

ت، اس ر بیشتر شدهدرمواردی که تصمیم گیرندگان اصلی آنها تصور کنند توانمندی نسبی کشو

 با هدف بیشینه سازی نفوذ را دنبال خواهند کرد. راهبرد های تهاجمی و

پس از روی کار آمدن دولت اسالم گرا و با دیپلماسی فعال خود در حوزه های  که ترکیه

بسیاری از مشکالت خود را به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی بر طرف  ه بودمختلف توانست

سیاست های   ،حمایت های آمریکا، با بهره گیری از قدرت سخت و نرم به پشتوانه ،نماید
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اتخاذی  یباعث گردیده تا سیاست های بین الملل  را در سر می پروراند و این نوعثمانی گرایی

 قلمداد گردد.به عنوان تهدید علیه امنیت ملی جانب جمهوری اسالمی ایران  اش از

ر دهاجمی؛ رئالیسم تمکتب ی دیگر از نظریه پردازان منظر میرشایمر، یک ازنکته دیگر آنکه 

د: پاسخ به این پرسش که چرا قدرت های بزرگ به صورت تهاجمی رفتار می کنند، می گوی

تأمین  بالبه دن آنارشیک ساختار سیستم بین المللی، دولت ها را مجبور می کند تا در شرایطی

ر جهانی دها  ار کنند. به عبارت دیگر، دولتامنیت خود باشند و نسبت به یکدیگر متجاوزانه رفت

 ا بهرزندگی می کنند که سر شار از تهدید است، و واحد هایی که تمایل دارند قدرت خود 

ر ف اصلی ه، هدحداکثر برسانند، تالش می کنند تا بتوانند به بقاء خود ادامه دهند. به باور او

کسب  اکثر برساند که این به معنایدولتی آن است که سهم خود را از قدرت جهانی به حد 

 قدرت به زیان دیگران است.

رگ را ی بزمیرشایمر برای اینکه بتواند رویه ی تجاوزگرایانه و زیاده خواهانه ی قدرت ها

ست نارشیک اتی آتوجیه نماید، مفروضاتی را مطرح می کند؛ از منظر او، نظام بین الملل به طور ذا

ی هستند هاجمذاتاً دارای حدی از قابلیت ت ،ای قدرتمند و بزرگو در این نظام آنارشیک دولت ه

لت های ن دوکه به آنها توان صدمه زدن و احیاناً انهدام یکدیگر را می دهد، لذا در این میا

چون  الحد. قدرتمندی که از توان نظامی بیشتری برخوردارند به طور طبیعی خطرناک تر می باشن

لل بین الم صه یر نمی باشند و نمی دانند که آیا رقیب آنها در عردولت ها از نیات یکدیگر با خب

یش به افزا خود از توان نظامی اش بر علیه او استفاده می کند یا خیر، در جهت تأمین و حفظ بقاء

 د.توانایی نظامی همت می گمارن

رگونه هیم، اگر ما ایاالت متحده آمریکا را یکی از قدرت های بزرگ بین المللی بدان اکنون

 هدیدتتالش دیگر بازیگران نظام بین الملل برای کسب یا افزایش قدرت، از منظر آمریکا 

یچگونه از ه ،در برابر قدرت جدید الورود به نظام بین المللنفوذ محسوب شده و برای ایجاد سد 

ر پی ده ک ای تالشی دریغ نمی ورزد. لذا تحرکات جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرت منطقه

 اند بهمی باشد،و می تو خود به اقصی نقاط جهاناسالمی و آزادی خواهانه ی صدور انقالب 

ی گو بردارد العنوان مدلی از حکومتی اسالمی و برخواسته از آراء مردمی در نظر جهان اسالم مور

 یرد.گر می قرادر تضاد ذاتی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و در رأس آن آمریکا قرار بگیرد، 
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 وست، اشناخته شده بر این اساس ترکیه که همواره به عنوان شریکی تاریخی در جبهه غرب 

ود در رت خدر صدد است تا از طریق ائتالف سازی با آمریکا به دنبال بیشینه سازی نفوذ و قد

نفوذ  ست سدمی تواند در جهت سیا ،تأمین هژمون آمریکایی برایبه عنوان ابزاری  منطقه باشد،

 حرکاتتو در مقابل با از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی  کهدر عصر پسا سوسیالیسم  ،یدجد

د ضی و ، بر علیه نظام جمهوری اسالمی ایران با ایدئولوژی اسالماسالم گرایی شکل گرفته

 . لیبرالیسم، اقدام نماید

سعی  اییگر هرچند ترکیه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و با گرفتن پرستیژ اسالم 

 کشور بر این در همراه نمودن دیگر کشورهای اسالمی با خود دارد، اما از آنجائیکه نظام سیاسی

 ود دی خواقتصا -نظام سیاسیمیان پایه ی آموزه های سکوالر بنا گردیده است، با این همانی 

رکیه با امی تهمواره مورد حمایت غرب بوده است. لذا توافقنامه های نظی، لیبرال دموکراسی غرب

ن و همچنی ریکاایاالت متحده آم ،شریکان غربی خود از جمله اسرائیل، ناتو و در مرحله ی باالتر

تهدید  ن، به عنواظامی علیه ایران بگیردن -مواضعی که این کشور می تواند در سیاست های دفاعی

ح خلع سالدیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه های کنترل تسلیحات و  علیه

ن را ی ایرا؛ برای مثال چنانچه رویکرد ترکیه در قبال فعالیت های تحت پادمانگرددمی محسوب 

 بهشتاردی 27رویکرد دیپلماسی سکوت، دیپلماسی واسطه گری) مورد بررسی قرار دهیم با سه

سومین  کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران( و دیپلماسی تقابل)در 1200درمورد تبادل  1389

لبته ترکیه در مورد مسأله سوریه( مواجه می شویم؛ ا 2013جالس بازنگری کنوانسیون شیمیایی ا

 یا له رب سالح خلع موضوعات در مواقع از بسیاری نیز که در در دیپلماسی به ظاهر سکوت خود

ساخته  نهانپ اروپا اتحادیه پشت در را خود اما نکرده اتخاذ موضعی ایران اسالمی جمهوری علیه

 که به وپاار هاتحادی است؛ به گونه ای که نام این کشور در چندین بیانیه صادره از سوی نماینده

 تفهرس است در صادر شده تعهد عدم موضع نیز و ایران اسالمی جمهوری علیه آشکار طور

 .است هشد ذکر حامی بیانیه به عنوان کشورهای در لیست پیوستن به اتحادیه اروپا کشورهای

 است: زیر های مثال در و اتمی انرژی المللی بین آژانس حکام شورای جلسات در آن رزبا نشانه

 غیر  مهقطعنا کرد صادر ایران علیه ملل سازمان امنیت شورای که ای قطعنامه اولین: الف

  حکام شورای در  2006 برسپتام 15-11 اجالس در ای بیانیه اروپا اتحادیه. بود 1696 تحریمی

 .نمود حمایت قطعنامه این از و کرد صادر
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 ای بیانیه روپاا اتحادیه. بود 1737 قطعنامه شد صادر ایران علیه که تحریمی قطعنامه اولین: ب

 شد. ذکر بیانیه این حامی عنوان به نیز ترکیه مقاله  که داد ایران علیه

 پشتیبانی با ای هقطعنام اروپا اتحادیه. بود 1747 قطعنامه ایران علیه تحریمی قطعنامه دومین: ج

 . داد ترکیه

 ،1803 های هقطعنام از بعد مثالً یافت نیز ادامه بعدی های قطعنامه در این رویه همچنین: د

مواضعی  نآ در که داد ای بیانیه حکام شورای در ترکیه حمایت با اروپا اتحادیه( 2008)1835

 .علیه فعالیت های موشکی و هسته ای ایران گرفته شده بود

سالمی وری افارغ از رویکردهای دیپلماتیک ترکیه که در حوزه دیپلماسی دفاعی علیه جمهاما 

هوری ه جمایران گرفته بود به نظر می رسد این کشور می تواند سطوحی از تهدید سخت نیز علی

ود به خیگان نسبت به کنش های دیگر همسا ترکیهچنانچه  اسالمی ایران ایجاد نماید، به هر حال

 5ند ه به بناتو بر علیه ایران با توجو ان احساس چالش نماید همراه نمودن آمریکا خصوص ایر

ا نسبت ر نرم یمی تواند چالشمسأله هم باشد و این می موافقتنامه ی ناتو برایش دور از دسترس ن

 تر، به لحاظ ائتالف سازی و حتی سخت در شرایط ایجاد تنش های جدی به دیپلماسی دفاعی

  لی جمهوری اسالمی ایران ایجاد نماید.امنیت م علیه
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 کشور این در آمریکا مداخلۀ اهداف و سوریه رانبح 

 

 تهران دانشگاه یاشار ذکی، استادیار،

 تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی دانشجو، 1روح اله حسین وند شکری

 یزد دانشگاه مهدی حسین وند، کارشناسی،

 

 چکیده
 تژیکیاسترا و جغرافیایی حساس موقعیّت سبب به سوریه بحران در ای فرامنطقه های قدرت مداخلۀ

 و پیگیری ار خودشان خاص منافع سوریه تحوالت در گر مداخله بازیگران از یک هر بالطبع. است سوریه

 عربی کشور تنهـا است، بوده مواجه بحران و ناآرامی با گذشته سال شش طی که سوریه. کنند-می تعقیب

 رانبازیگ سطوح بین در. دارد قـرار صهیونیسـتی رژیـم علیه مقاومت محور پیشانی در که است

 و تأمل قابل مختلفی جهات از آمریکا متحدة ایاالت اثرگذاری و نقش سوریه، بحران در گر¬مداخله

 یهسور بحران در آمریکا بازیگری و مداخله اصلی اهداف که است این پژوهش سوال. است بررسی

 تالش ای انهکتابخ اول دست منابع از گیری بهره با و تحلیلی ـ توصیفی شیوة با پژوهش این در چیست؟

 نتایج. شود پرداخته مزبور بحران در آمریکا کنشگری اهداف و سوریه بحران بررسی به که است شده

 در خود یژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی موقعیّت لحاظ به سوریه که دهد می نشان پژوهش این از حاصل

 ـ غربی ورمح بحران، شروع آغاز از که طوری به است؛ برخوردار بدیلی بی راهبردی اهمیّت از منطقه

 زمدتدرا منافع راستای در را خودشان خاص اهداف است کرده زیادی تالش آمریکا رهبری به عربی

 رژیم امنیّت ضریب بردن باال سوریه، مرکزی دولت اقتدار تضعیف. کنند پیگیری منطقه در اسرائیل رژیم

 در سوریه ریبازنگ مقاومت، جبهه از حمایت قطع به سوریه ساختن وادار بحران، تداوم بواسطۀ اسرائیل

 وابسته عناصر وردنآ کار روی با سوریه سیاسی سامان در بنیادین تغییر و ایران با راهبردی روابط برقراری

 .شود می محسوب سوریه در آمریکا راهبردی اهداف جمله از غرب به

 مداخله ژئوپلیتیکی، موقعیّت مقاومت، محور آمریکا، سوریه، بحران واژگان کلیدی:

 

 مقدّمه -1

                                                                                                                                             
1. Email: hoseinvand.r@ut.ac.ir 
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دار رخوربت بسزایی ت از اهمیّمه بویژه درمحور مقاوقسوریه به لحاظ نقش محوری خود در منط

اصلی  قطب حاد سوریه با ایران و مقاومت اسالمی درلبنان و فلسطین آن را به عنواناست. اتّ

ز این است. مقاومت در برابر غرب، اسرائیل و برخی کشورهای عربی و همچنین ترکیه قرارداده ا

ی ارادر اند، این کشوعربی تالش زیادی کرده  محور غربی،کشورهای گذشته ۀرو در طول یک ده

 اپذیرینوی ازمحور مقاومت و خط سازشحوب و به نلالجیشی را مغاستراتژیک و سوقموقعیّت 

وع م شروّهای دور ازجنگ جهانی دها از گذشتهدربرابر قدرت اسرائیل خارج کنند. این تالش

، ریریه وپس از اشغال افغانستان و حمله به عراق وارد مرحله جدیدی شد. ترور رفیق حشد

برخی  روزه در غزه،22اهلل، جنگ اسرائیل علیه حزب ةروز33وزیر سابق لبنان، جنگ نخست

امه ت ادهای هدفمند و تحوالت سریع کشورهای عربی ونیز سوء استفاده از این تحوالازتحریم

ور نسبی ه طرا ب بحران موجو تا به اکنون مه، سوریه توانسته استجیافت. باتوجه به این همه ه

ز ستفاده اژی ادولتمردان آمریکا که از استرات ۀرحقیقت دمشق توانست در مقابل نقشدمدیریت کند.

یران اهم  ویک تیر برای رسیدن به چند هدف، کمک گرفته تا هم محور مقاومت را از بین ببرند 

ود اهبردی خرتوان ت اسرائیل را تضمین نمایند، با تکیه برتر از همه امنیّرا تضعیف نمایند و مهم

سی و اسا ی با تغییر در قانونداخلی مبتنی بر منافع ملّ  ۀطقه از یک سو و مدیریت عرصدرمن

های یتهای مقاومت، همچنین باحماهای معارضان و با حفظ ارزشای از خواستهاجابت پاره

مانند هطقه ایران، روسیه، چین و استفاده حداکثری از اختالفات پنهان برخی کشورهای دیگر من

حران بقه، ان، ترکیه و عربستان، ترکیه و مصر و نیز تحوالت دیگر موجود در منطقطر و عربست

ای این هوفقیتمرود باتوجه به این شرایط، به نفع خود رقم زند و انتظار میتا حدودی موجود را 

اخلی دفات و اختال همچنان ادامه یابد. با توجه به تحوالت صورت گرفته درمصر در آینده کشور

نه رزمیکم درعربستان و نیز گفتگوهای اخیر جاری بین ایران و چند قدرت بزرگ ددرسران حا

تغییر  ون کشور ها برای به زانو درآوردن ایها علیه ایران، تالشای و دورنمای رفع تحریمهسته

ی  حور غربای برای کشورهای مموفقیّت قابل مالحظهها تاکنون با رژیم حاکم، همگی این طرح

 .است نبودهعربی همراه 

 

 

 روش تحقیق -2
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ت. ی استحلیل  و از لحاظ روش، توصیفی ،کاربردیتروش تحقیق در این پژوهش، از لحاظ ماهیّ

ها، کتاب ای قرار دارد که با مراجعه بهشیوه گردآوری اطالعات نیز بر اساس روش کتابخانه

سوال اصلی  برداری و تنظیم شده است.ها، اینترنت و ... اطالعات الزم فیشمقاالت، روزنامه

 ؟پژوهش این است که اهداف اصلی مداخله وبازیگری آمریکا دربحران سوریه چیست

 های تحقیقیافته -3

 کشور سوریه  

ر مربع، کیلومت185180میلیون نفر و مساحتی حدود  23تی درحدود عربی سوریه باجمعیّ جمهوری

خته روپا شنااا و ه آسیا، آفریقمرکز ارتباطات سه قارّ آسیای غربی واقع شده و به عنوان ۀدر منطق

تیک یئوپلژت شود. این کشور از دیرباز، مرکز بازرگانی میان شرق و غرب بوده است. موقعیّمی

 )سراج،تده اسخیز با اروپای صنعتی قرار دانفت ۀاتصال خاورمیان ۀسوریه، این کشور را در نقط

1390  :5). 

ک استراتژی ۀمحور است که با سه عامل واقع شدن در منطقیتیکسوریه یک بازیگر ژئوپل

یلومتر ساحل با ک 186شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از  ةخاورمیانه، قرار گرفتن بر کنار

ندر باین منطقه ارتباط دارد. به خصوص سوریه از طریق خط لوله نفت در  ۀکشورهای حاشی

ه در ن راکند و از ایمین میأرا ت ۀ مدیترانهبانیاس، بخشی از نیازهای نفتی کشورهای حاشی

 (.1)نقشه شماره  ت منطقه نقش داردالمعاد

 
 (: موقعّیت جغرافیایی سوریه در غرب آسیا1نقشه شماره )
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نه و اورمیاخالمللی میان کشورهای ای و بینور عربی است که در مناسبات منطقهسوریه تنها کش

یه نه سور. باشدکند و در عین حل صاحب دیدگاه خود میفریقای عربی، نقش مستقلی را ایفا میآ

ادالت و ر معتنها به دلیل ذخایر نفتی، بلکه به دلیل جایگاه و موقعیت استراتژیکی که دارد د

ر یگانه دهای بالمللی دارای اهمّیت خاصی شده است. بنابراین مداخلۀ قدرتبینهای موازنه

ه که بود بحران سوریه به سبب همین موقعیّت حساس جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و راهبردی سوریه

ران ازیگبدربین سطوح  منافع هر یک از بازیگران تاثیرگذار در تحوالت سوریه را دربردارد.

أمل ابل تقسوریه، نقش و اثرگذاری ایاالت متحدة آمریکا ازجهات مختلفی  گر دربحرانمداخله

 وبررسی است.

 هدف ۀسوریه: نقطبحران  -4

واشنگتن درمنطقه قاهره  -تی ریاض، محور سنّهای بهار عربیو جنبش هابالاز آنجا که در پی انق

ترین نقاط لیدیشدت تضعیف شده بود، آنان برای جبران شکست خود در منطقه بر یکی از ک به

اخیر  ۀسوریه که متحد کلیدی ایران در سه ده ریزی نمودند.محور مخالف، یعنی سوریه برنامه

جمهوری حافظ اسد تاکنون، همچنان بر این اتحاد تأکیدی ویژه داشته  بوده و از زمان ریاست

های سیاست ۀ، برنامحکومت وقت در آن توانست با سقوطبود که می مناطقیاست، یکی از 

سوریه که از زمان . می تضعیف شودالاسشیعی   نمی ایران برای کسب نمایندگی تمدّالاس  شیعی

 در کنار مقاومت مردم فلسطین مانده و باوجود به امروز اسرائیل تا رژیماشغال فلسطین توسط 

نشینی عربی و همچنین کشورهای غربی از این مواضع عقب سران کشورهایهای زیاد شالت

 به دلیل ایجاد گسست در این طرح هراسی اعراب راستیزی و ایرانو طرح جبهه ایران نکرده

تاکنون ناکام گذاشته است؛ کشوری بود که بسیار دیرتر از همه کشورهای دیگر به آشوب کشیده 

-تی محسوب میب هویّالنوعی انق های عربی، اساساًبالل، اینکه انقشد و این به دو دلیل بود: اوّ

وقوع پیوسته و در پی پاسخ به این ه اخیر جهان عرب ب ۀهای چند دهدر پاسخ به بحران شود که

کار عرب، های محافظههای اساسی بحران هویت و مشروعیت رژیمباشندو یکی از پایهبحران می

های فلسطین خیانت کند از آنجا که سوریه پای هیچ پیمانی که به آرمان .له اسرائیل بوده استأمس

حماس وفاداری خود را ثابت   ایران -هللااست و با پشتیبانی محور مقاومت حزب کردهمضا نرا ا

های مین دلیل، به سردرگمی محور تمدن غرب به رهبری آمریکا در قبال حرکتدوّ .نموده است

عیار ها از سویی، متحدان تمامگردد. آمریکاییمی برمیالاخیر مردمی در کشورهای اس
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خواهانه و طلبانه و آزادیبی بوده و از سویی، شعارهای دموکراتیک و برابریدیکتاتورهای عر

ها نتوانند رفتار دهند و این دو امر در تناقضی آشکار، سبب شد تا آمریکاییحقوق بشری سر می

ها را بالرو، آنان پس از آنکه نتوانستند انقهای مردمی داشته باشند. از ایندرستیدر قبال حرکت

های دار و مریز از خواستهنند، دو استراتژی را در قبال منطقه در پیش گرفتند: پشتیبانی کجکنترل ک

و سعی در ایجاد  (های دولتمردان آمریکایی بودها و بیانیهکه بیشتر در قالب مصاحبه)مردمی

استراتژیک پیوند ژئوپلیتیک مقاومت،  ۀشورش در سوریه، و سرنگونی بشار اسد به عنوان نقط

 (.135: 1393، نادری)المسلمین مصراخوان حماس و اخیراًاهلل  حزب  سوریه  ی محور ایرانیعن

 ت سوریه برای آمریکا دالیل اهمیّ -5

ا و هرتبحران جاری در سوریه از جهات مختلفی نه تنها برای آمریکا بلکه برای بسیاری قد

بلکه به  فتی،نمنابع و ذخایر  ه دلیلت بسزایی برخوردار است. سوریه نه تنها بکشورها از اهمیّ

 تی اهمیّ دارا المللیهای بینت استراتژیکی که دارد در معادالت و موازنهخاطر جایگاه و موقعیّ

ی هالتاز سوی هریک از دو است و به همین دلیل درهنگام تدوین و اجرای سیاست خاورمیانه

کی از (. ی85:  1392ملو، آیرای به این کشورصورت پذیرفته است)آمریکا توجه خاص و ویژه

انی مید ۀعرصوا درقترین اهدافی که قرار بود، آمریکا در سوریه دست به آن بزند، تغییر موازنه مهم

اع ز دفهمگرایی ایران و سوریه که باعث بسط وگسترش روابط دو کشور بوده و نی.سوریه بود

(. 28-9: 1389،یدهقانسوریه بود) ترین دلیل تردید آمریکا از ورود به جنگ باایران از سوریه مهم

 رد:اشاره ک زیرتوان به موارد ت سوریه برای آمریکا میاز مهمترین دالیل اهمیّ 

 ت شناختن و ایجاد رابطه با اسرائیل عدم به رسمیّ -6

 ت نمیمیّه رسبسوریه یکی ازکشورهایی است که تاکنون رژیم اسرائیل را ازگذشته تاکنون نه تنها 

ر به منظو د کهداناستعمارگران می ۀبرخی کشورها این رژیم را ساخته و پرداخت شناسد بلکه مانند

ت این وجودیّ موجودآمد. از زمان اعالم ه آفرینی درمنطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه ببحران

 : 1389بل، بایرگونه ارتباطی با رژیم اسرائیل ندارد)تاکنون سوریه هیچم.  1948 رژیم درسال

249.) 

 وجود دفتر حماس در سوریه  -7

باشد که از های اشغالی علیه اسرائیل میهای جهادی اخوانی درداخل سرزمینیکی ازگروهحماس 

-دفتر آن در کشور سوریه قرار داشت. پیروزی اخوان م. 2012سیس این گروه تا سال أابتدای ت
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حماس با نگاهی به های انجام شده درخصوص سوریه باعث شد تا گیریالمسلمین مصر و موضع

های مالی دولت قطر دفتر خود را به آن کشور منتقل نماید. اما این انتقال چندان دوام نیاورد کمک

و با روی کار آمدن دولتمردان جدید قطر که در پی کودتای آرام فرزند امیر قطر علیه پدرش به 

الن حماس را برآن و اقبال این گروه در قطر رو به افول گذاشت و مسئو قدرت رسید، بخت

داشت تا بار دیگر به حامی قبلی خود یعنی سوریه توجه نمایند و قصد برگشت به سوریه 

 (.253:  1391، یادگارید)نماین

 محوری با مقاومت ۀرابط -8

مواره ریه هاهلل درلبنان و با هدف مقابله با رژیم صهیونیستی، سوسیس جنبش حزبأازابتدای ت

ل، ایربست)بده اکرگونه حمایتی کوتاهی نو در موارد لزوم از هیچ درکنار این گروه شیعی بوده

سرائیل (. به لحاظ جغرافیایی و همسایگی با کشور لبنان، سوریه درشکست دادن ا80:  1389

ت)نصراهلل، اهلل داشته اسها و امکانات فراوانی را به حزبکمک .م 2006سال  ةروز 33درجنگ 

ل را ت اسرائیموضوعی نیست که ازچشمان آمریکا که امنیّ این . (25/3/91خبرگزاری فارس، 

 .داند، دوربماندت خود میهمانند امنیّ

 روابط راهبردی با ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی   -9

 یروزیروابط راهبردی با جمهوری اسالمی ایران از بدو پسوریه یکی از کشورهایی بود که 

کنار دشمن با اسرائیل، شریک راهبردی جدیدی برای سوریه در وجود ایرانِانقالب داشت. 

 وایران  های فراوان سوریه درجنگ عراق علیهآید. کمککار به حساب میکشورهای عربی سازش

ترک، ن مشت عراق ازداخل خاک سوریه به دریای مدیترانه، وجود دشمفنیز بستن خطوط انتقال ن

با وجود  باشد.ایران و سوریه می ۀز نکات مثبت رابطای فلسطینی اهاهلل وگروهکمک به حزب

ز این نه افشارهای فراوان مقامات آمریکایی این روابط راهبردی حفظ شده است. به عنوان نمو

اسپکتر  نام الشرق االوسط به سفر یکی از سناتورهای آمریکا به ۀدست فشارها بر سوریه روزنام

سرائیل و گری بین اسوریه میانجی بهم.  2007امبر دس 29هدف از سفر اسپکتر در »نویسد: می

ان وی معاون ووزیر اسرائیل به اسد هایی از طرف ایهود اولمرت نخستسوریه بود. وی حامل پیام

زیرا  ؛دیاورولی اسپکتر در این سفر هیچ توفیقی به دست ن ،از جمله ولید معلم وزیرخارجه است

ظ اسد و ه حافکخواهیم راهی را ایران اعالم کرد ما می سه ماه پس از آن اسد در دیدار بارهبری

 (.1386اند کامل کنیم)سایت تحلیلی وخبری عصرایران،امام خمینی آغازکرده
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 ها مقابل اسرائیلنقش سوریه درمقاومت فلسطینی -10

دیگران  ووریه های جهادی فلسطینی با کمک سلین بارگروهسیس رژیم اسرائیل، برای اوّأاز زمان ت

ائیل و اسر اعث دشمنی بیشترب توانستند در جنگ داخلی با این رژیم پیروز شوند و این پیروزی

اتفاقاتی که در  بشار اسد در پی. (26/9/91، آمریکا درکنار دیگر علل شد)نصراهلل،خبرگزاری تسنیم

 2011ل هایش درسایمن، اردن، مصر و چندکشور دیگر عربی صورت گرفت دریکی از سخنرانی

 ف سوریهسوریه کشوری با ثبات و حکومت مردمی است، هرکس امید دارد با تضعی»گوید: می .م

ای والن برجباف است، پس مان را فراموش کنیم خیالهای اشغال شدهاز داخل، جوالن و سرزمین

ند مان ایم و همچنانله ماست که به خاطرش شهدای زیادی را هدیه کردهأمس ،ماست و فلسطین

اندیشه و  دار مقاومت هستیم علیه دشمنی واحد که مقاومت راه و روش است نه شرط،قبل داعیه

 (.20/6/91، العالم ۀفارسی شبک اسد، سایت«)سوزیتمرین است و نه کوتاه آمدن و فرصت

 هاتجزیه وتحلیل یافته  -11

کا با توجه به موضوعات مطرح شده در سطور پیشین، اهداف اصلی مداخله وبازیگری آمری

 ران سوریه عبارتند از:دربح

 باالبردن ضریب امنّیت رژیم اسرائیل بواسطۀ تداوم بحران 1 

 هاییاستسین ساسالم و مسلمانان نوشته و او را تئوری ةهای زیادی درباررنارد لوئیس که کتابب

ی خشم هایشههای خود از جمله ردانند، درکتابت و دخالت آمریکا در منطقه میحاکمیّ ،استیال

نگتون هانتیساموئل بخش ها، که بعدها الهاماسالمی، باعنوان کردن اصطالح برخورد تمدن

کیک سازی جهان اسالم را مطرح کرد. طبق طرح تفهایش بوده، طرح تفکیک وکوچکدرنظریه

شود:  قسیمتلوئیس، سوریه نیز باید برپایه اصول و مبانی مذهبی و نژادی به چهار کشور کوچک 

ا در هیحلب، کشور سنّ ناحیۀ یان درامتداد سواحل مدیترانه، کشورکردنشین درکشورعربی شیع

بخشی ازمناطق جنوب سوریه، شرق اردن »ها درجوالن و لبنان دمشق و کشور دروزی

از در شرق های نفت و گمنطبق با خاستگاه ۀ سوریه،تجزی(. مسلماً 33:  1386لوئیس، «)ولبنان

ی هاگیریالمللی که درهای بینهای قدرتدر چارچوب رقابت مرکزی و ۀجهان عرب و خاورمیان

یه تجز سوریه برایش به اولویت نخست تبدیل شده است، خواهد بود. بسیار روشن است که اگر

نا گر بثیرات مستقیمی بر عراق و لبنان خواهد گذاشت به خصوص که اأسوریه صورت بگیرد، ت

 .شده در شرق دریای مدیترانه ترسیم شودانرژی جدیدی مطابق با گاز کشف  ۀباشد نقش
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ل نیز رائیت اسرائیل است. در مقابل اسغرب آسیا حفظ موجودیّ  ۀدف راهبردی آمریکا در منطقه

یانه، ت خاورمکند. در تحوالای آمریکا نقش ایفا میهای منطقهترین حامی سیاستبه عنوان اصلی

. حفظ کند جود راداری است که بتواند نظم موهای مطمئن و مورد اعتماد نظام سرمایاسرائیل گزینه

یم ت با رژدر عین حال اسالم سیاسی با محوریت و مرکزیت انقالب اسالمی ایران و ضدیّ

-لفتی مخابخش براهای حامی مقاومت، یکی از منابع مهم و الهامصهیونیستی و حمایت از گروه

مریکا بتواند از آسپتامبر باعث شد تا  11 های همسو بوده است. بحرانهای آمریکا با ایران و گروه

 طریق اشغال نظامی افغانستان و عراق دست به محاصره فیزیکی جمهوری اسالمی ایران

شورها و بنابراین در طول حیات جمهوری اسالمی ایران، ک(. 1387:222بزند)سیمبر و قربانی،

 مهوریججاهد فلسطینی و لبنان و دیگر گروههای م اهللای همسو با ایران مانند حزبهگروه

ر چه اگ با این وجود .عربی سوریه مورد تهدیدهای مختلف ایاالت متحده آمریکا قرار گرفتند

 حدانمتّ ی باتهای امنیّ سردمداران آمریکایی حضور نظامی خود در خاورمیانه را در قالب همکاری

-امییی و نظکشور ماجراجوف این اهداترین اما یکی از مهم ،کننداین کشور در منطقه توجیه می

ارس، لیج فدرازمدت بر مناطق غرب آسیا، خ ۀت اسرائیل و سلطای جهت حفظ امنیّ گری فرامنطقه

شورهای غلب کاهای نظامی آمریکا در است. استقرار پایگاه یط بر منابع نفتو تسلّ رکزیآسیای م

ا بکه این کشور دهد و قفقاز نشان می رکزیخلیج فارس و برخی کشورهای آسیای م ةحوز

ی انطقهمگری درصدد تبدیل شدن به یک اهرم ت و استراتژی نظامیگسترش راهبرد تهدید امنیّ

یل سرائا رژیمغرب آسیا با هدف ایجاد محیط امن برای  ۀبرای اعمال فشار بر کشورهای منطق

 .است

-یتهدا د کههای امریکا به حدی است که میرشایمر و والت معتقدنت اسرائیل در سیاستاهمیّ

ی. نافع نفتمفاً د به اسرائیل است و نه صردر خاورمیانه، عمدتاً تعهّ هکنندة سیاست ایاالت متحد

عی مریکا سآها بودند، سیاست ةکنندهدایت ،نفتة های نفتی یا کشورهای تولیدکننداگر کمپانی

ن را به ایرا ورفت یکرد به جای اسرائیل از فلسطین دفاع کند. عالوه بر آن، به جنگ عراق نممی

 .(152:  1386 ،کرد)میرشایمر و دیگراناستفاده از نیروی نظامی تهدیدنمی

 وادارساختن سوریه به قطع حمایت ازجبهه مقاومت 2

بحران سوریه  (.65:  1392آیرملو،)شودآمریکا در منطقه نمی ۀطلبان های منفعتسوریه وارد بازی

 اساسی آمریکا بیش از زنند. هدفآن حرف می ةدربار هاستتدیگری است از آنچه مدّ  ۀنشان
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سرنگونی رژیم بشار اسد است. دراین راه ازروشی بسیار ، کراسی برای مردم سوریهوآوردن دم

زیرا اسد  ؛استفاده ازمردمی که خواستار آزادی بیشتر بودند .کارآمد و معتبر استفاده شده است

- و روی کار آمدن دولت دست سدبا سرنگونی ا .ستبرای منافع آمریکا و اسرائیل ناخوشایند ا

نه تنها از مقاومت حمایت  همانند اغلب دولتمردان وابسته به غرب در منطقه   آمریکا ةنشاند

 .عکس دولتی حامی اسرائیل در همسایگی آن شکل خواهدگرفترشود بلکه بنمی

بشار  براندازی حکومتشده در چند سال اخیر در سوریه که به بحران های سازماندهیحرکت

دلیل  اما به شود،صورت میدانی دنبال می به معارضان ۀآفرینی جبهاسد تبدیل شد، اگرچه با نقش

ربستان ژه عاین که با سازماندهی آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمایت برخی کشورهای عربی به وی

-منطقه ائلسریه دارد و می سوهدفی فراتر از مسائل ملّ  ،گیردسعودی و اقدامات ترکیه صورت می

ومت مقا ۀشود که هدف اصلی آن برخورد با جبهای قلمداد میای و حتی تعارضی فرامنطقه

 سیاآغرب  ۀاسالمی و به صورت خاص مهار جمهوری اسالمی و کنترل بیداری اسالمی در منطق

 ۀبهبخش جاماله به عنوان کانون ایران حاد سوریه با جمهوری اسالمیزیرا اتّ ؛و شمال آفریقا است

را  هاسیبهای ضدمردمی منطقه، بیشترین آحکومتمقاومت علیه نظام سلطه، رژیم صهیونیستی و 

 د.کنمتوجه این کشورها می

 بازنگری سوریه در برقراری روابط راهبردی باایران 3

پس از تحکیم روابط راهبردی سوریه با ایران و با پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک ایران، 

ه هایی برای آمریکا و اسرائیل بهمکاری میان این دو کشور چنان گسترش یافت که گرفتاری

باران مراکز نظامی اسرائیل در وجود آورد. آمریکا، ایران و سوریه را به قتل بشیر جمیل و گلوله

 1983سال مریکا در غرب بیروت در آانتحاری علیه سفارت  ۀو نیز حمل .م 1982صور در نوامبر 

در لبنان متهم کرد. در  م. 1983مریکا و فرانسه در اکتبر آهای های ارتشو حمله به پایگاه .م

د که در نتیجه نیروهای شباران مریکا در بخش شرقی بیروت گلولهآسفارت  م. 1984سپتامبر 

 بیشتر ازم.  1985دنبال آن اسرائیل در ه نشینی نمایند و بند از لبنان عقبشد مریکائی ناچارآ

 ۀنشینی کرد. سوریه نقش حیاتی در اتصال استراتژیک ایران به منطقهای خاک لبنان عقببخش

الت نگریسته که مدیترانه و خاورنزدیک را دارد. ایران از یک سو با نگاهی محتاطانه به این تحوّ

افزایند و از سوی دیگر با عناصر خارجی)آمریکا، اسرائیل و عربستان( بر شدت آن می

های اصالحات در سوریه و در چارچوب حکومت حاکم و تا جایی که منجر به تدرخواس
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ی سوریه در مبارزه با رژیم اسرائیل نشود، حمایت کرده است. این امر ت ملّتضعیف قدرت و امنیّ

 .(15:  1390بیفزاید)برزگر، هرچند با تأخیر  تواند بر مشروعیت حکومت بشار اسدمی

 

نی با هژمو بسطیاسی سوریه باروی کارآوردن عناصر وابسته به غرب و تغییربنیادین درسامان س 4

 دموکراسی ۀحرب

یی سو بزرگ به ۀایاالت متحده آمریکا درصدد است تا خاورمیانه را در قالب طرح خاورمیان

های فقاده و های مد نظر سیاست خارجی خود را در این منطقه نهادینه کرهدایت نماید تا مؤلفه

کومت قطبی پدیدار سازد. این هدف با صدور شکل آمریکایی حسپهر جهان تک تازهای را در

به  تری نسبتثرؤم افزاریدر واقع راهکار نرم .تواند راه را هموارتر کندیعنی دموکراسی لیبرال می

، باشد. اشغال نظامی و دیگر اشکالی که متضمن تحمل خسارات و تلفات چشمگیر است

اد ق ایجل منطقه را از طریکوشد تحوّبزرگ می ۀی طرح خاورمیاندینسان، آمریکا در راستاب

ریکا ان آمپیمسالیان متمادی هم ت کشورهایی که بعضاًداری و مدیریّحکومت ةتغییرات در نحو

 ۀامهایی که ادساز گردد. همچنین معمای غامض اسرئیل و هزینهسبب ،اندشدهمحسوب می

را در  راتینافع آمریکا در منطقه رقم زده، ضرورت تغییعربی برای م ۀت موجود خاورمیانوضعیّ

و یاما دهانتینگتون و فوکوده است. ای ایاالت متحده به وجود آورسیاست خارجی خاورمیانه

جی سیاست خار ۀت دموکراسی به عنوان شاخصاندیشمند سرشناس آمریکایی همواره بر اهمیّ 

ن و ی مسلماگوید: دموکراسی در کشورهان میهانتینگتو. اندایاالت متحده آمریکا تأکید کرده

گر ت و دیتر اسهزینهن غربی کمک کند. این بسیار کمتواند به معارض خود یعنی تمدّعرب می

 وآمریکا  منافع توانند مانند سالیان متمادی پیشین در راستای تأمینهای غیردموکراتیک نمیرژیم

ر تحوالت دهای مهم آمریکا از مداخله انگیزهبر این اساس یکی از . (1383نبوی، غرب باشند)

 ازی برایسینهداخلی سوریه ایجاد تغییرات بنیادین در سیستم سیاسی این کشور و به تعاقب آن زم

ک یردن حضور و نفوذ مستمر در همسایگی متحد استراتژیک خود  اسرائیل بواسطۀ روی کار آو

 دولت کامالً وابسته به غرب است.

 گیرینتیجه   -12

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سوریه به لحاظ موقعیّت ژئوپلیتیکی 

وژئواستراتژیکی خود در منطقه از اهمیّت راهبردی بی بدیلی برخوردار است؛ به طوری که از 
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عربی به رهبری آمریکا تالش زیادی کرده است اهداف خاص  -آغاز شروع بحران، محور غربی

افع درازمدت رژیم اسرائیل در منطقه پیگیری کنند. باالبردن ضریب خودشان را در راستای من

امنیّت رژیم اسرائیل بواسطۀ تداوم بحران، وادارساختن سوریه به قطع حمایت ازجبهه مقاومت، 

بازنگری سوریه در برقراری روابط راهبردی با ایران وتغییر بنیادین در سامان سیاسی سوریه با 

سته به غرب ازجمله اهداف راهبردی آمریکا درسوریه محسوب می روی کار آوردن عناصر واب

نظامی به سوریه  ۀاند از آنجا که حملالملل به خوبی فهمیدهبین ۀهای مطرح در صحنقدرت .شود

باشد که درآن یک قالب تعریف شده و یک محصول نهایی به یمبزرگ  ۀدرراستای طرح خاورمیان

کشورهای مختلف خاورمیانه به منظور  ۀف از آن تجزید و هدشوهای مرتبط تحمیل میطرف

های آمریکا در در اغلب مواقع با سیاستکشورهای چین و روسیه .باشدتوانمندسازی اسرائیل می

پیمان استراتژیک درموضوع انقالب مصر و به اگرچه این دو هم اند،سوریه مخالفت کرده

با اند، این کار در سوریه را خورده آمریکا ةهای پیچیدخصوص جنگ در لیبی فریب سیاست

روسیه به هر طریق ممکن سعی خود را در حفظ دولت اسد و  موانعی همراه هست و خواهد بود.

ای افراطی و هتا مانع از روی کار آمدن گروه دهدبه صورت عملی انجام میحفظ منافع خود 

ری توسط چین و روسیه پیام ضدسو ۀقطعنام ةتندروهای سلفی و القاعده گردد. وتوی چندین بار

هایی از رفتار این دو عضو دارای حق وتو در مواجه با بحران ۀزیرا سابق ؛بود روشنی برای آمریکا

ت باشد. با این حال وقتی شورای امنیّوتو می ۀمبتنی بر استفاده حداقلی ازگزین این دست عموماً

نظامی  ۀدر نوبت آخر استفاده از حربت، تحریم و ی به محکومیّأسازمان ملل تحت فشار آمریکا ر

علیه سوریه داد هرسه مرتبه با وتوی این دو کشور روبرو شد. این اقدام به آمریکا و متحدانش 

دمکراسی وحقوق  ۀتازی آنها به بهانل یکهمنطقه تحمّ های قدرتمندنشان داد که از این پس دولت

تر هزینه وسادهریوی لیبی را به امید پیروزی کمبشر را ندارند. آمریکا تمام تالش خود راکرد تا سنا

ای نسبت به آنچه درافغانستان افتاده برای سوریه تکرارکند ولیکن تاکنون نتوانسته است برگ برنده

وفق  رسد آمریکا ناچار است خود را با این شرایط تازهدست آورد و به نظر میه در این زمینه ب

 .بدهد
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 ، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه عالمه طباطبائی1امید رحیمی

 اطبائیمطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه عالمه طبمهدی جواهری، دانشجوی کارشناسی ارشد 

 

 چکیده

 ایجاد نوزدهم قرن از مرکزی آسیای منطقه اسالمی هایاندیشه و باورها در اسالمی گراییبنیاد هایریشه

 عربستان هالسا این در. است یافته رشد گوناگون هایبحران خالل در متمادی سالیان طول در و شده

 اسالمی هایزهآمو قالب در را تکفیری تفکر نموده سعی خود ایدئولوژیک و مالی هایحمایت با سعودی

 در متحده االتای استراتژی در تغییر و 2001 سپتامبر11 حوادث از پس. بگستراند خاص ژئوپلیتیک این در

 افزایش رمیانهخاو در اسالمی بنیادگرایی نفوذ و فعالیت حوزه عراق، کشور به حمله با و تروریسم قبال

 تجلی الکم و تمام بصورت مذهبی-قومی بحران یک بعنوان سوریه بحران در آن ظهور و بروز و یافته

 همگرایی در اسالمی بنیادگرایی نقش که باشدمی اصلی سوال این به پاسخ درپی حاضر پژوهش .یافت

 این به پاسخ در که ایفرضیه باشد؟می چگونه سوریه بحران از پس مرکزی آسیای در ایمنطقه امنیتی

 به مرکزی ایآسی به التهاب و تنش دومینوی این گسترش از هراس که است اینگونه شودمی مطرح سوال

 روسیه و ایران المیاس جمهوری نیز و جغرافیایی قلمرو این هایدولت منطقه، این خاص هایویژگی دلیل

 در را خود منیتیا نگاه و خارجی سیاست موجود، اختالفات و متعارض منافع رغمعلی تا داشته آن بر را

 ارائه و ترکمش تهدیدات اساس بر جدید الگویی ایجاد فکر به و ساخته نزدیک ایمنطقه همگرایی جهت

 .باشند اسالمی گراییافراط با تقابل راستای در ایمنطقه امنیتی هایمجموعه تشکیل ایده

 سوریه بحران مرکزی، آسیای امنیتی، همگرایی اسالمی، بنیادگرایی واژگان کلیدی:

 

 .مقدمه1

                                                                                                                                             
1 Omid.rahimi69@Gmail.com 

mailto:Omid.rahimi69@Gmail.com
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 اسالمی کشورهای سایر مسلمانان و حضور شوروی ارتش توسط افغانستان اشغال با1979 درسال

 این که شد آغاز اسالمی بنیادگرایی چارچوب در هاییوحرکت هاجنبش کفار، با جهاد منظور به

 سایر گیریشکل نیز و 1994 در افغانستان طالبان اسالمی گرایافراط گروه ایجاد با امر

 استقالل و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس. نمود پیدا ادامه تکفیری هایگروهک

 احزاب و هاحرکت ،1المنافع مشترک مستقل کشورهای عنوان تحت کشور این هایجمهوری

 هفتادساله میراث با خصوص این در که نموده فعالیت به شروع مرکزی آسیای منطقه در اسالمی

 معرفی سکوالر دولتی را خود المللبین صحنه در هادولت این و مواجه( دین با ضدیت)کمونیسم

 فعاالن و شد اعالم غیرقانونی موصوف کشورهای در اسالمی هایجنبش راستا همین در. نمودند

 بر مبتنی تحوالت به توجه با. برآمدند خود فعالیت هایهسته ایجاد دنبال به اسالمی بنیادگرایی

 افراد تغییر برای را زمینه امر این مرکزی، آسیای اش باهمسایگی و افغانستان کشور در بنیادگرایی

 گاهی و یافت ادامه مستمر طور به تحرکات این. بود نموده فراهم مبارز هایچریک به شده جذب

 مبارزه اسالمی، دولت تشکیل ادعای با تکفیری هایگروه 2011 سال از. بود همراه فرود و فراز با

 و حضور یافته (عراق و سوریه در متمرکز بطور)خاورمیانه منطقه کشورهای در... و الحاد و کفر با

 عربستان سرکردگی به عربی کشورهای برخی و صهیونیستی رژیم متحده، ایاالت هایحمایت با

 دختران و زنان فروش مرکزی، حکومت نمودن ساقط کشورها، منابع غارت به نسبت سعودی

 و واقعی اسالم بنام را ضدانسانی هایکنش ترینوحشیانه و اقدام کنیز عنوان تحت غیرمسلمان

 از بسیاری حضور. اندداشته گناهبی مردم با (اسالم پیامبر صحابه)صالح سلف منش به رجعت

 که)بزرگ خراسان والیت تصویر ارائه و های جهادیصف گروه در مرکزی آسیای شهروندان

در میان کشورهای این  شد باعث( شودمی شامل را مرکزی آسیای کشورهای از عظیمی بخش

ای به منظور مقابله با منطقه احساس تهدید مشترکی بوجود آمده و درصدد همگرایی امنیتی منطقه

 بواسطه دارد قرار کشور دو این فاصل حد موصوف منطقه که روسیه نیز و ایران این پدیده برآیند.

 در و مرزها به اسالمی بنیادگرایی بر مبتنی تروریستی-تکفیری هایگروه بحران گسترش احتمال

 مباحث در متعارض منافع رغمعلی ملی، امنیت نهایتا و ایمنطقه امنیت بر تاثیرگذاری نتیجه

 منافع این ترینمهم. بستند بکار خود مشترک منافع راستای در را خود تالش گوناگون، تمام

که این  بوده مرکزی آسیای به آنها نفوذ حوزه گسترش از جلوگیری و تکفیری هایگروه با مبارزه

                                                                                                                                             
1 CommonWealth Independent State(CIS)   
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مرتفع   1ایمنطقه امنیتی هایمجموعه تشکیل و امنیتی همگرایی مهم را در صددند از طریق

مفاهیمی همچون  به کپنهاگ مکتب چارچوب در حاضر پژوهش نظری رهیافت رواین از. سازند

 .پردازدای و همگرایی میمنطقه گرایی و امنیتمنطقه

 همگرایی رد اسالمی بنیادگرایی نقش که باشدمی اصلی سوال این به پاسخ درپی حاضر پژوهش

 این به پاسخ در که ایفرضیه باشد؟می چه سوریه بحران از پس مرکزی آسیای در ایمنطقه امنیتی

 دلیل هب مرکزی آسیای به تسری بنیادگرایی از هراس که است اینگونه شودمی مطرح سوال

 و ایران المیاس جمهوری نیز و جغرافیایی قلمرو این هایدولت منطقه، این خاص هایویژگی

 نگاه و جیخار سیاست موجود، اختالفات و متعارض منافع رغمعلی تا داشته آن بر را روسیه

 اساس بر دیدج الگویی ایجاد فکر به و ساخته نزدیک ایمنطقه همگرایی جهت در را خود امنیتی

 گراییافراط با قابلت راستای در ایمنطقه امنیتی هایمجموعه تشکیل ایده ارائه و مشترک تهدیدات

 .باشند اسالمی

 نظری . رهیافت2

 همگرایی و امنیت گرایی،منطقه همچون مفاهیمی شوروی اتحاد فروپاشی و سرد جنگ پایان با

 مطالعات از جدیدی عرصه وارد را آن و یافته المللبین روابط در بیشتری ظهور و بروز ایمنطقه

 کارآمد و بروز هایتئوری از ایمنطقه امنیت مجموعه نظریه امروزه رواین از. نمود ایمنطقه

 کتاب در 2بوزان توسط بار نخستین نظریه این. آیدمی بحساب المللبین روابط در امنیتی مسائل

 در 2003 سال در کامل اینظریه بعنوان سپس و شد مطرح 1983 در« هراس و هادولت مردم،»

 .) ,5:2011McLean(شد ارائه« 3هاقدرت و مناطق» کتاب

 تغییریابنده، هایبرداشت پویایی، چون مواردی به توجه بدلیل را ایمنطقه تحلیل سطح بوزان

 مقدم هاگزاره و قضایا تکوینی خصلت کلی، بطور و جغرافیایی موقعیت تاریخی، تبار امور، تحول

 کوتاه فواصل در تهدیدات انتقال چون که کندمی بیان راستا همین در(. 1383:343 نصری،)داردمی

 طبیعی شکل به امنیتی متقابل وابستگی است، ترطوالنی فواصل در آن انتقال از ترراحت مراتب به

 خانی،عبداله)شودمی تبدیل ایمنطقه امنیتی مجموعه ایِمنطقه هایبندیدسته الگوی به

 ضمنی تاکید با اگرچه آید؛می بحساب محوردولت نظریات زمره در اساسا نظریه این(. 1392:278
                                                                                                                                             
1 Regional Security Complexes (SRC)   
2 Barry Buzan 
3 Regions and powers: the structure of international security 
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 لحاظ به و بوده انگارانهسازه شناسیهستی نوعی واجد ،... و اجتماعی امنیت و هویت هنجارها، بر

 .(1386:443 ابراهیمی،)گذاردمی باقی گرانکنش سایر برای نیز جایی نظری

 نخست: کنندمی بیان ایمنطقه امنیتی هایمجموعه برای را اصلی معیار چهار ویور و بوزان

 ساختار معیار دومین. سازدمی جدا همسایگانشان از را هامجموعه که است جغرافیایی نزدیکی

 است قطبیت عامل سومین. است خودمختار واحد2 حداقل وجود لزوم بیانگر که بوده آنارشیک

 و دوستی یالگوها که اجتماعی ساخت نهایتا و دهدمی صورت را واحدها میان قدرت توزیع که

 .(Buzan& Wæver, 2003:53)سازدبرمی را واحدها بین دشمنی

 گیرد،می صورت قدرت از که موسعی تعریف با ایمنطقه امنیتی مجموعه نظریه چارچوب در

 متغیرهای بلکه نیست، کافی منطقه در منازعه الگوهای برآورد برای تنهایی به قدرت توزیع دیگر

 را دشمنی و دوستی الگوهای جغرافیا و فرهنگ تاریخ، مذهب، نظیر خاصی بستر در مختلف

 اختالفات که آنیم شاهد سوریه در رو این از ،(1392:286 خانی،عبداله)دهندمی قرار تاثیر تحت

 دشمنی و دوستی الگوهای چگونه القاعده از برآمده تکفیری فکری گرایشات ظهور با مذهبی

 مناسب بسترهای داشتن دلیل به نیز مرکزی آسیای منطقه است؛ کرده تغییر دستخوش را منطقه

 از. دارد قرار جدی تهدید معرض در زمینه، این در اقتصادی حتی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

 قرابت بدلیل منطقه این به خاورمیانه از آن تسری قابلیت و مشترک تهدید این وجود رو این

 وجود و( افغانستان یعنی بنیادگرایی، هایکانون تریناصلی از یکی به نزدیکی نیز و)جغرافیایی

 در بیشتر همگرایی نتیجتا و امنیتی هایهمکاری گسترش برای را زمینه مناسب، بسترهای

 روسیه راستا همین در. است آورده فراهم منطقه این کشورهای برای امنیتی، جبری چارچوب

 مجموعه این مدیریت و گیریشکل در را اساسی و اصلی نقشی ایمنطقه بزرگ بازیگر بعنوان

 مرکزی آسیای منطقه امنیتی مجموعه در اگرچه نیز ایران اسالمی جمهوری. باشدمی دارا امنیتی

 مورد ایمنطقه قدرت یک نیز و  1عایق دولت بعنوان را آن نقش توانمی اما گیرد،نمی قرار

 ایمنطقه امنیتی مجموعه ضعیف، امنیتی هایپویش وجود بدلیل استگفتنی. داد قرار واکاوی

 .کامل امنیتی مجموعه یک نه و گرفت نظر در  2مجموعهشبه قالب در توانمی را مرکزی آسیای

 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده . تجزیه و3

 زداییامنیت و بنیادگرایی .1-3

                                                                                                                                             
1 Insulator state 
2 Proto complex 
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 آمریکا امورخارجه وقت وزیر  1داالس فاستر جان بار نخستین را اسالمی گرایی بنیاد اصطالح

 گویای که برد بکار 1956 در سوئز کانال بحران در بریتانیا و فرانسه هایدولت شکست درپی

 این پس آن از(. 1392:92 صیاد، و رنجبر)بود غربی کشورهای میان در نگرانی ایگونه پیدایش

 اصطالحی نگاه آمریکا و اروپا در مفهومی اختالف وجود با سیاسی علوم فرهنگ نگاه از اصطالح

 پویش با مترادف و شودمی اطالق شریعت و قرآن تعالیم اجرای طرفدار جنبش هر به که است

-251علیان،بیدخت و شیخ)باشدمی اسالمی هایجریان و سومی جهان هایپویش ویژهبه مذهبی،

 برابر در سیاسی-مذهبی واکنشی بنیادگرایی ، دکمیجان منظر از نیز ازطرفی(. 1380:252

 و هابحران فلذا داشته وجود اسالمی جوامع در همواره که است اقتصادی و اجتماعی هایبحران

 آنها در ستیزیغرب رویکرد فقط و نیستند جدید شودمی مشاهده اکنونهم که مذهبی هایواکنش

 یا صریح رد توانمی را بنیادگرایی کلی هایویژگی نهایتا (.1370:25-20احمدی، )است جدید

 کاری،محافظه تحجر، گری،قشری جمود، نوآوری، و ابتکار با مخالفت اجتهاد، و عقل ضمنی

... و زور از استفاده گرایی،کثرت نفی نگری،مطلق گرایی،تمامیت سنت، به رجوع و گراییسنت

 .(1393:6آقایی،دمیری،)کرد عنوان

 را خود گراخشونت هایگروه تا گشته باعث متصورند خود برای بنیادگرایان که ایمآبانهقیم نقش

 رو این از و بدانند مملکت اداره در ترینحقذی را خود امر این در و دانسته حاکم نظام جایگزین

 بنیادگرا یا گرااسالم جریانات تمام که داشت اذعان باید البته. شوند دولت با درگیری وارد

 جریان چرخش در بسیاری عوامل بعد به 70دهه از گراییاسالم تحوالت با. نیستند طلبخشونت

 بویژه خاورمیانه، در آمریکا هایسیاست. بودند تاثیرگذار خشونت سمت به اسالمی بنیادگرای

 همچنین و مزبور منطقه در آن نظامی مداخالت و منطقه سرکوبگر هایرژیم و اسرائیل از حمایت

 دست این از گرااسالم هایگروه هایخواست به منطقه سرکوبگر هایرژیم توجهیبی

 در تکفیر. است تکفیر بنیادگرایان دیگر بارز ویژگی(. 1388:126 آبادی،فتح زادهعباس)باشدمی

 زاده خوارج چون کسانی هایتاویل از بیشتر و بوده اعتقادی صرفا اسالمی تاریخ گذشته هایدوره

 برای ابزاری به تکفیر اینک. است شده بدل سیاسی امر یک به بیشتر معاصر دوره در ولی شده،

 راه در همراهی برای جامعه انگیزش و سو یک از حکومت با رویارویی برای بنیادگرا هایگروه

 هایگروه رواین از(. 1389:79 حزباوی، و امینی)است شده مبدل حکومت با نبرد و مبارزه

                                                                                                                                             
1 John Foster Dulles 
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 و خشونت تکفیر، تفکر با خود اهداف به دسترسی برای بنیادگرایی، بر مبتنی تروریستی -تکفیری

 بنیادگرایی فلذا اند؛نبوده فروگذار اقدامی هیچ از مسیر این در و دانسته مجاز ابزاری را تروریسم

 یک امنیت در ابتدائا مسلحانه نبرد سمت به خود راهبرد تغییر با و نبوده تبلیغاتی مشی یک دیگر

 را کشور یک ملی امنیت تواندمی مدتی از پس شده ایجاد شرایط و گذارده تاثیر منطقه

 سکوالریسم و گراییبنیاد تقابل راستا این در توجهقابل عامل دیگر. دهد قرار خود الشعاعتحت

 بدین این و بوده سکوالر شاناساسی قانون به توجه با مرکزی آسیای هایدولت تمامی. است

 از کشورها این رسمی مقامات نیز طرفی از. باشدمی جدا کامال سیاست از مذهب که است معنی

 در تاثیرگذار عامل این.(Weber, 2005:2) اندشده منع اسالم به نسبت نگرشی هرگونه اظهار

 بنیادگرایان اقدامات جهت کاتالیزوری بعنوان منطقه این هایدولت ستیزیاسالم هایسیاست کنار

 کشورهای در شرقی و غربی هایقدرت دخالت و کمونیسم ساله70 تجربه باتوجه و کرده عمل

 در که افغانستان در مجاهدین تجارب از گیریبهره البته و نیابتی، هایجنگ اندازیبراه و اسالمی

 گردیده هاگروه این توسط ضدامنیتی اقدامات بروز موجب داشته، قرار مرکزی آسیای همسایگی

 در داده رخ موارد نیز و تاجیکستان داخلی جنگ جمله از منطقه این مختلف هایبحران که است

 رویکرد غلبه سبب عامل همین. مدعاست این بر شاهدی ازبکستان در التحریر حزب خصوص

 گذارده تاثیر کشورها این مناسبات بر که است گردیده منطقه این کشورهای میان روابط بر امنیتی

 پذیریآسیب موجب که داشته فردی به منحصر هایویژگی و سابقه منطقه این نیز طرفی از. است

 .باشد داشته امنیتی مقوله در بنیادگرایی به نسبت مضاعفی

 مرکزی آسیای به بنیادگرایی رشد و تسری هایزمینه. 3-2

 سطوح بر تواندمی که داشته زداییامنیت در گوناگونی کارکردهای بنیادگرایی شد بیان که همانطور

 آسیای خصوص در اما. بگذارد تاثیر المللیبین حتی و ایمنطقه ملی، از اعم امنیت مختلف

 دوچندان را پذیریآسیب این پتانسیل که داشته وجود متعددی بسترهای و هازمینه مرکزی،

 خصوص این در ذکر قابل عامل نخستین مرکزی آسیای در اسالم ساله 1300 حضور. نمایدمی

 زمان در خراسان فتح از پس مورخان از گروهی عقیده به منطقه این به اسالم ورود. باشدمی

 نیز اکنونهم(. 1393:87 چی،شانه زادهحسین)است گرفته صورت تدریجی بصورت و دوم خلیفه

 تاجیکستان ،75% قرقیزستان ،%70 قزاقستان-اهل سنت مسلمانان را منطقه این جمعیت اکثیرت

 طی مدت این (. درwww.cia.govدهند)می تشکیل -%88 ازبکستان و %89 ترکمنستان ،85%
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 شاید که داشته وجود منطقه این در اسالم به نسبت متفاوتی رویکردهای مختلف هایدوره

 گیریسخت دوره از پس گورباچف آزادسازی هایسیاست اجرای توجه، قابل برهه ترینمهم

 فروپاشی با منطقه اسالمی هایجنبش احیاگر نوعی به که باشد مسلمانان به نسبت استالین شدید

 این سکوالر ماهیت. باشد منطقه در ضعیف هایحاکمیت حضور و هاجمهوری استقالل شوروی،

 و نزدیکی عامل دومین بعنوان. است نموده ایفا زمینه این در را کاتالیزور نقش نیز نوپا هایدولت

 خاستگاه بعنوان افغانستان)خشونت بر مبتنی اسالمی بنیادگرایی کانون به جغرافیایی قرابت

 جمهوری اگرچه. است ذکر قابل( بنیادگرایی فعلی هایکانون بعنوان سوریه و عراق و نخستین

 از بنیادگرایی تسری راه تاحدی سد -فرهنگی نیز و-جغرافیایی مانع یک بعنوان ایران اسالمی

 هایتالش و مرکزی آسیای با افغانستان همسایگی اما است، مرکزی آسیای به عراق و سوریه

 مبنی هارسانه در بسیاری هایگزارش. است بوده تاثیرگذار زمینه این در ترکیه و سعودی عربستان

 است؛ شده منتشر ترکیه طریق از و عربستان توسط مرکزی آسیای از داعش نیروهای انتقال بر

 نیروهای ترکیه هایهواپیمایی توسط دوشنبه در عربستان سفارت آن طبق که گزارشی همچون

 (. عاملStobdan, 2014:3است) کرده منتقل عراق و سوریه به سپس و ترکیه به را جهادی

 کشورهای شهروندان پرشمار حضور نموده، فراهم مهم این در را زمینه ترینمهم درواقع که سوم

 تاکنون. است افغانستان و عراق سوریه، در تروریستی-تکفیری هایگروه صف در مرکزی آسیای

 سوریه راهی جهادی هایگروه در عضویت منظور به کشورها این شهروندان از توجهیقابل تعداد

 حدود بود گفته جمعی امنیت پیمان سازمان کل دبیر باردیوژا نیکالی پیش چندی. اندشده عراق و

 سوریه در تروریستی های گروه صفوف در سازمان این عضو کشورهای از نفر 10000

 تریمهم مساله گویای جهاد به اعزام جهت داوطلبین آمار (. اماwww.Tass.ruجنگند)می

 56000هر تاجیک، 40000هر ترکمن، 14400هر از گرفتهصورت هایپژوهش اساس بر. باشدمی

 در عضویت و سوریه به اعزام داوطلب نفر یک قزاق 72000 هر و ازبک 58000هر قرقیز،

 این به باید هااین بر (. عالوه,Dyner 2015:3 &Legieć&Rękawekهستند) جهادی هایگروه

 شود،می نیز منطقه این شامل که داعش خراسان والیت ژئوپلتیک ترسیم که داشت اذعان نیز نکته

 بنیادگرایی رشد و تسری بسترساز عامل چهارمین. است شده بنیادگرایان توجه جلب موجب

 اشباع بررسی با راستا این در. باشدمی کشورها این در ضعیف سازیملت-دولت اسالمی

 سازیملت-دولت هایمشخصه بعنوان سیاسی ثبات و  اجتماعی همبستگی سرزمینی،
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 با کشورها این در سازیملت-دولت روند که کرد خواهیم ( مالحظهAyoob, 1997:136موفق)

 اسالمی بنیادگرایی رشد برای را فضا زیربنایی عاملی بعنوان و بوده روبرو ایعدیده مشکالت

 این کشورهای در گسترده فرهنگی و اقتصادی فقر اشاره قابل عامل آخرین. است آورده فراهم

 محصول آنکه از بیش منطقه در بنیادگرایی رشد پژوهشگران عقیده به واقع در. باشدمی منطقه

 مرکزی آسیای کشورهای فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط از ناشی باشد، عوامل خارجی

 و بسترها و بنیادگرایی از شده اقتباس امنیتی و منفی کارکردهای به توجه با بنابراین. است

 اشاره، مورد هایکانون از بنیادگرایی رشد و تسری برای مرکزی آسیای در موجود هایزمینه

 .شودمی احساس پیش از بیش کشورها میان این امنیتی همگرایی ایجاد ضرورت

 مرکزی آسیای در ایمنطقه امنیتی . همگرایی3-3

 سال از سوریه دولت مخالفین کنار در جهادی هایگروه حضور اعالم و داخلی جنگ شروع با

 ظهور و بروز. ایمبوده شاهد را المللبین نظام حتی منطقه و کشورهای میان هایینگرانی ،2011

 مقابل در مناطق پذیرترینآسیب و ترینمهم از یکی بعنوان)مرکزی آسیای در امنیتی نگرانی این

 را مشترک نگرانی این اوج. بود کشورها امنیتی همگرایی قالب در( خاورمیانه از پس بحران این

 کشورهای امنیتی ارشد سران نشست نخستین مِی ماه در. کرد مشاهده 2015 سال در توانمی

CIS بر عالوه نشست این در. شد برگزار دوشنبه در گراییافراط و تروریسم با مبارزه موضوع با 

 پرداخته نیز افغانستان با منطقه این جنوبی مرزهای موضوع به داعش،

 با کشورها این سران حضور با سازمان این بعدی نشست(. www.sputniknews.comشد)

 سال اکتبر در کشورها این نظامی تعامالت همچنین و گرایی،افراط و تروریسم با مبارزه محوریت

 بیانگر پوتین، والدیمیر و کشورها این جمهوری روسای حضور که شد برگزار قزاقستان در 2015

 قالب در نیز سال همین دسامبر (. درwww.kremlin.ruبود) نشست این باالی اهمیت سطح

 داعش حضور به نسبت نگرانی همین ابراز شاهد دوشنبه در 1جمعی امنیت پیمان سازمان نشست

 با ضدتروریسم مشترک مانورهای (. برگزاریwww.eurasianet.orgبودیم) مرکزی آسیای در

 سال در قزاقستان و قرقیزستان تاجیکستان، چین، روسیه، کشورهای همکاری

2014(www.thediplomat.comنیز ) با مقابله در کشورها این امنیتی همگرایی بر شاهدی 

 این از هاییجلوه گرنظاره نیز ترایجابی ابعاد در هااین بر عالوه. است بنیادگرایی و تروریسم

                                                                                                                                             
1 Collective Security Treaty Organization(CSTO) 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

593 

 

 پیشنهاد. ایمبوده اسالمی بنیادگرایی با مقابله منظور به مرکزی آسیای کشورهای میان همگرایی

 علیه اسالم» عنوان تحت انجمنی تشکیل بر مبنی قزاقستان جمهوری رئیس نظربایف، نورسلطان

 تقابلی رویکرد این ایجابی ابعاد بر تاکیدی شد، مواجه نیز روسیه استقبال با که «تروریسم

 وقایع»:داردمی اظهار خصوص این در نظربایف. است بوده بنیادگرایی به نسبت جویانههمکاری

 ما همه. است مرکزی آسیای در بخصوص ما، برای تهدیدآمیزی وضعیت سوریه، در افتاده اتفاق

 را تروریسم علیه اسالم انجمن تشکیل ایده رو این از. هستیم مطلع ترکمنستان اتفاقات مورد در

 (.www.inform.kzدهم)می پیشنهاد

 بر بتنیم بنیادگرایی مشترک تهدید از هراس بستر در امنیتی همگرایی این داشت اذعان باید

 مختلف هایحوزه دیگر در کشورها این میان اختالفات وجود رغمبه خشونت، و تروریسم

 هایقلیتا حضور آب، بحران مرزی، اختالفات به توانمی زمینه همین در. است گرفته صورت

 این عامل ترینمهم. کرد اشاره... و سیاسی و اقتصادی هایرقابت هویتی، هایتقابل قومی،

 منطقه این نیتیام و سیاسی مناسبات در روسیه نقش توانمی را اختالفات این کنار در همگرایی

 کرد. عنوان

. تاس آورده بحساب خود خاص منافع حائز مناطق زمره در را مرکزی آسیای همواره روسیه

 از فعال هاستفاد بوسیله منطقه کشورهای بر اشتاثیرگذاری باالی سطوح حفظ دنبال به مسکو

، CISهمگرایی) ساختارهای طریق از نیز و شوروی دوره در یافته توسعه تجاری پیوندهای

CSTO ،EurAsEC محلی( بوده هایاتحادیه و (استGabdullin, 2011:28مدیریت .) 

 هایسازمان ازجمله گوناگون، ابزارهای از استفاده با روسیه توسط اشاره مورد امنیتی همگرایی

 صورت نظامی ینیروها استقرار طریق از بعضا و کشورها این در روس اقلیت نفوذ نیز و ایمنطقه

 است. گرفته

 به افغانستان( و سوریه خاورمیانه)بخصوص از بنیادگرایی تسری و رشد دانندمی خوبی به هاروس

 حضور احتماال و مرزهایش بر کنترل کاهش و گردیده منطقه ثباتیبی موجب مرکزی آسیای

 عالوه زمینه این در روسیه مهم اقدامات از یکی. داشت خواهد درپی را ناتو همچون غربی رقبای

 تجهیز دشمنی، و دوستی الگوهای بسط و تعریف طریق از امنیتی و سیاسی مناسبات مدیریت بر

 با جنوبی مرزهای کنترل بر بیشتر گذشته هایسال طی که بوده کشورها این نظامی آموزش و

 بوده متمرکز ضدتروریستی اقدامات منظور به اطالعاتی-نظامی تجهیز و آموزش و افغانستان
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 رقبایی حضور رغم به را میانجی نقش روسیه کشورها این میان اختالفات در این بر عالوه. است

 سبب به داشت توجه باید این بر عالوه. است نموده ایفا اروپا همکاری و امنیت سازمان همچون

 متحده، ایاالت غرب، هایسیاست تالقی محل منطقه این انرژی غنی منابع و خاص ژئوپلتییک

 رژیم ترکیه و سعودی، عربستان ایران، نظیر کشورهایی نفوذ محل نیز و سو یک از روسیه و چین

 از ایمجموعه تاثیر تحت مرکزی آسیای در بنیادگرایی توسعه رو این از. باشدمی صهیونیستی

 بازی شوروی اتحاد فروپاشی از پس ژئوپلتیکی خالء که داشته قرار بیرونی و درونی عوامل

 .(1384:221 کوالیی،)است داده شکل منطقه این در را جدیدی بزرگ

 یگرد  ۀنقط هر و یمرکز یسیاآ در مذهبی یکالیسمراد شدر که ستا ینا قعیتوا دیگر طرف از 

 و ستا رضعات در انیرا مذهبی سیاست دبنیا با هم بلکه ،نیست بمطلو انیرا ایبر تنها نه ن،جها

 نارک در روسیه و ایران حضور(. 1395:201 فیرحی،)دشو می تلقی ملی منافع بر یتهدید هم

 نزدیکی رد دیگر عاملی نیز تروریستی-تکفیری هایگروه مقابل در سوریه بحران در یکدیگر

 از مرکزی یایآس در امنیت و ثبات حقیقت در. باشدمی مرکزی آسیای در دو این امنیتی منافع

 است. روسیه و ایران مشترک منافع ترینمهم

 در امنیتی یهمگرای ایجاد خواهان  مرکزی آسیای کشورهای کنار در روسیه و ایران اینکه نهایتا

 با مقابله صوصبخ و امنیت و ثبات تامین منظور به ایمنطقه امنیتی هایمجموعه تشکیل قالب

 که است رحدید امنیتی متقابل وابستگی کشورها این میان در. باشدمی تروریسم و بنیادگرایی

 که است ضعیف حدی به ایمنطقه هایپویش اما کند، تعیین را امنیتی مجموعه یک حدود بتوان

 شد، اشاره این زا پیش که همانطور رو این از. کرد تلقی کاملی امنیتی مجموعه را آن تواننمی

 .شود حاصل تواندمی ایمنطقه امنیتی هایمجموعهشبه قالب در تنها امنیتی همگرایی

 گیری. نتیجه4

 شودمی متفاوتی هایسوءبرداشت و هابرداشت به منجر منطقه سطح در بازیگران سازامنیت رفتار

 اساس بر شده ایجاد تصویر رواین از. باشدمی هرجامعه در فرهنگی عناصر  بر مبتنی امر این که

 هایمجموعه ایجاد ایده و امنیتی همگرایی بهمنجر تنهانه ژئوپلیتیکی حوزه در زداامنیت هایکنش

 توجه معرض در را باشندمی مشترک تهدیدات دارای که کشورهایی بلکه شود،می ایمنطقه امنیتی

 در که تاثیراتی با گراخشونت میاسال بنیادگرایی لذا. دهدمی قرار نزدیک تهدید مقوله به

 از استفاده مشروعیت تکفیر، تفکر سیاست، به مآبانهقیم و انگارانهمطلق نگاه طریق از زداییامنیت
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 و ایمنطقه هایقدرت حتی و مرکزی آسیای کشورهای توجه توانسته دارد،... و خشونت

 از پذیریآسیب در منطقه این خاص هایویژگی. نماید جلب مشترک تهدید این به را ایفرامنطقه

. است نموده عمل ایمنطقه امنیتی همگرایی گیریشکل در کاتالیزوری بعنوان نیز بالقوه تهدید این

 تجربه سنت، اهل مسلمان اکثریت با جمعیت حضور همچون هاییویژگی به توانمی زمینه این در

 موقعیت اسالمی، کشورهای اشغالگرِ و ضددین کمونیستِ  شورویِ سیطره تحت ساله70 تاریخی

-دولت اسالمی، بنیادگرایی کانون بعنوان افغانستان به جغرافیایی قرابت بلحاظ خاص جغرافیایی

 هایگروه در عراق و سوریه در کشورها این شهروندان پرشمار حضور ناقص، سازیملت

 سال از پس رو این از. کرد اشاره منطقه این به هاگروه این خاص توجه و تروریستی-تکفیری

 سطح در متعددی مانورهای و هااجالس ها،نشست برگزاری شاهد( سوریه بحران آغاز)2011

 به کشورها این جدی توجه موید امر این که باشیممی روسیه مشارکت با مرکزی آسیای منطقه

 کارکردهای به عنایت با روازاین. باشدمی امنیتی همگرایی نوعی مبین و بنیادگرایی بحث

 امنیتی، تهدید این از پذیریآسیب در مرکزی آسیای خاص شرایط نیز و زداییامنیت در بنیادگرایی

 پشتوانه تواندمی امر این مرکزی آسیای به خاورمیانه از بحران انتقال صورت در است مبرهن

 نبرد یک قالب در آن با مقابله و باشد داشته( ایجابی و سلبی)گوناگون ابعاد در مستحکمی

 از. ببرد بین از کلی به حتی و تهدید را ساختارها دیگر نتیجتاً و منطقه امنیت و ثبات فرسایشی

 در. برآیند امنیتی همگرایی ایجاد پی در بایستمی کشورها این مشترک تهدید اساس بر رو این

 و رشد با مقابله راه بهترین تواندمی ایمنطقه امنیتی هایمجموعه از گیریبهره خصوص این

 این بر مبتنی پیشگیرانه تدابیر اتخاذ لذا. باشد منطقه در بنیادگرایی به مربوط هایبحران تسری

 ایمنطقه قدرت دو بعنوان ایران و روسیه. باشدمی برخوردار باالیی اهمیت از امنیتی هایمجموعه

 رغمبه منطقه این که اینجاست ضروری نکته لیکن. کنندمی ایفا ارتباط این در محوری نقشی

 هایپویش داشتن دلیل به اما دشمنی، و دوستی مشترک الگوهای و امنیتی متقابل وابستگی وجود

 در تنها و نداشته را آلایده حالت در ایمنطقه امنیتی مجموعه یک ایجاد توانایی ضعیف امنیتی

 .دارند را خود امنیتی منافع تامین توانایی امنیتی هایمجوعهشبه قالب
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تهدید نقش استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایران در 

 فارسزدایی در ژئوپلیتیک حوزه خلیج

 

 ملی دفاع عالی دانشگاه داخلی امنیت دکتری دانشجوی، 1محمد رستمی

 ملی دفاع عالی دانشگاه ملی امنیت تهدیدات دکتری دانشجویمحمدجواد رمضانی، 

 

 چکیده

 قسمت ترینمهم هبلک است جمهوری اسالمی ایران جغرافیایی محدوده از جزئی تنهانه فارسخلیج

و بخشی  می ایرانجمهوری اسال امنیت و آیدمی حساببه جمهوری اسالمی ایران نیز ژئوراهبردی فضای

 و العادهفوق اهمیت. دارد بستگی فارسخلیج در تثبا و امنیت ای کشور بههای قدرت منطقهاز پایه

 در امنیت ایجاد در نری اسالمی ایراجمهو تأثیر با زیادی حدود تا جهان و منطقه در فارسخلیج راهبردی

می ایران بود که سهم بسزایی در تحکیم ساخت درونی قدرت در جمهوری اسال خواهد مرتبط منطقه این

 و امنیت سالمی ایران،جمهوری ا اندازهبه  کشوری هیچ که دهدمی نشان حوزه این مسائل دارد. بررسی

 اهمیت سالمی ایرانجمهوری ا برای فارسخلیج امنیت و نیست فارسخلیج امنیت و ثبات در گرو ثباتش

المی نقش تحکیم ساخت درونی قدرت جمهوری اس تحلیل پژوهش این موضوع .دارد راهبردی و حیاتی

 حوزه وضعیت شودمی سعی بیشتر است و فارسخلیج حوزه ایران در تهدید زدایی در ژئوپلیتیک

 که فارسخلیج ایمنطقه عوامل بررسی همچنین و اسالمی ایرانجمهوری  مسائل با ارتباط در فارسخلیج

 .شود است مطرح مربوط آن با مستقیماً جمهوری اسالمی ایران امنیت

که نقش تحکیم ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایران در تهدید این است  تحقیقاصلی  سؤال

این است که:  اصلی تحقیق ، فرضیهسؤالدر پاسخ به این  فارس چیست؟خلیج حوزه زدایی در ژئوپلیتیک

هایی را برای امنیت جمهوری اسالمی ایران در فارس، تهدیدها و فرصتهای ژئوپلیتیک حوزه خلیجویژگی

دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایجاد کرده است که ارتباط مستقیمی با تحکیم ساخت درونی 

ایی در منطقه دارد. این پژوهش از نظر روش در زمره قدرت جمهوری اسالمی ایران و همچنین تهدید زد

تحلیلی است. روش تحقیق پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از ابزار کتابخانه  -تحقیقات توصیفی

گیری شکل موانع ایجاد ،فارسحوزه خلیجهای ابتدا با بررسی ویژگی ای و پرسشنامه استفاده شده است.

به « های متقابل و گستردههمکاری»کاری تحت عنوان با ارائه راه ایی،امنیت جمعی و همگرسامانه 

                                                                                                                                             
1. Email: rostamim110@yahoo.com 
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این  است. شده بیانپایدار در منطقه،  نظامی ایران در استقرار امنیت چگونگی ایفای نقش جمهوری اسالمی

کننده رود که تقویتای جمهوری اسالمی ایران به شمار میهای اصلی قدرت منطقهامنیت یکی از پایه

 ساخت درونی قدرت به لحاظ تعریف عمق راهبردی جدید برای جمهوری اسالمی ایران است.

 استحکام ساخت درونیای، طقهفارس، ژئوپلیتیک، امنیت منخلیجواژگان کلیدی: 

 مقدمه -1

 وهای گذشته از نظرگاه کشورهای مختلف واالترین دید ژئوپلیتیک ای که از زمانمنطقه

جمهوری فارس شامل فارس است. خلیجخلیج منطقهرا داشته و همچنان دارد،  راهبردیژئو

فارس که عضو شورای همکاری خلیجاین حوزه که شش کشور آن  کشور هفت و ایراناسالمی 

در . ستا ردیراه ترانزیت انرژی و اهمیت اقتصادی، نظامی و راهبدارای منابع عظیم انرژی، شاه

اق هاجم عرایران، تبه جمهوری اسالمی  عراقتهاجم در سه دهه اخیر، سه رخداد مهم،  حوزهاین 

ه که بر یکا به وقوع پیوستمرای به رهبری آنیروهای فرامنطقهبه کویت و سپس اشغال عراق توسط 

 تنها برای کشورهای عضو، حیاتی است بلکهنه حوزهاهمیت مذکور افزوده است. امنیت این 

ر منابع ه خاطاز آسیای میانه گرفته تا مدیترانه و همچنین امنیت جهانی ب همجوارامنیت مناطق 

رین تن بیشتبه دلیل داش ایران همجمهوری اسالمی است و  وابسته حوزهنفتی آن، به امنیت این 

ت به ل این امنینظامی و تبدی باال نقش مهمی در امنیت هایپتانسیلو همچنین  شمالی ساحلطول 

 .دارد های قدرتاهرم

نقش تحکیم ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایران در  تحلیل پژوهش این موضوع "

 در فارسخلیج حوزه وضعیت ودشمی سعی است و فارسخلیج حوزه تهدید زدایی در ژئوپلیتیک

 امنیت که فارسخلیج ایمنطقه عوامل بررسی همچنین جمهوری اسالمی ایران و مسائل با ارتباط

 که است ایمنطقه فارسخلیج ".شود است مطرح مربوط آن با مستقیماً جمهوری اسالمی ایران

 محدوده از جزئی تنهانه فارسخلیج. دارد حیاتی ارزش جمهوری اسالمی ایران برای آن امنیت

 ژئوراهبردی فضای قسمت ترینمهم بلکه گرددمی محسوب جمهوری اسالمی ایران جغرافیایی

 ثبات و امنیت به جمهوری اسالمی ایران نظامی امنیت و آیدمی حساببه  جمهوری اسالمی ایران

 با اختالف و خارجی هایقدرت حضور منطقه، در ناامنی وجود. دارد بستگی فارسخلیج در

جمهوری  مهم جایگاه. است نموده مواجه فراوان مشکالت با را ما فارسخلیج حوزه کشورهای

 جمهوری اسالمی ایران که است شده موجب آسیا غربی جنوب منطقه و جهان در اسالمی ایران
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 از نیمی از بیش که حقیقت این به توجه با. باشد مواجه زیادی نظامی تهدیدات با همواره

 کنترل تحت منطقه نقاط ترینحساس و دارد تعلق جمهوری اسالمی ایران به فارسخلیج

 کثرت خاک، پهناوری از لحاظ جمهوری اسالمی ایران ازآنجاکه و است جمهوری اسالمی ایران

 حوزه این و چرای چونبی و برتر قدرت صورتبه  بالقوه طبیعی و معدنی منابع عظمت جمعیت،

 کاالهای ورود و نفت صدور خطربی جریان الزمه فارسخلیج امنیت اینکه به توجه با و است

است لذا سهم اصلی در تامین امنیت این حوزه متوجه ایران است که مستلزم و در عین  بازرگانی

 راهبردی موضوع چند با فارسخلیج امروزه. حال نتیجه ساخت درونی قدرت می باشد

باتوجه به این مسئله و  .تسلیحاتی مسابقه نظامی، و امنیتی ئلمسا نفت،: عبارتنداز که روبروست

 برای پرداختن به سوال تحقیق، مقدمات ذیل مفروض در نظر گرفته می شوند:

 ت.های جهانی مهم و غیر قابل انکار استأثیر حوزه خلیج فارس در معادالت و چالش -1

 تان سعودی ازکشورهای واقع در این حوزه همچون جمهوری اسالمی ایران، عربس -2

های جهانی بخصوص در دوران جنگ سرد و بعد از آن اهمیت دیرباز و زمان پیدایش قدرت

 اند.ای داشتهویژه

قش نداشتن موقعیت بحری، بری و حتی گذرگاهی و دارا بودن منابع عظیم انرژی و  -3

 همیت این کشورها افزوده است.اها بخصوص نفت بر ژئوپلیتیکی آن

فتی عنوان گلوگاه اقتصاد جهانی از جهت صدور منابع ن راهبردی هرمز بهتنگه مهم و  -4

 و... و ورود کاالهای مصرفی جایگاه خاص خود را دارد.

 عودیاهمیت ژئوراهبردی و ژئوپلیتیک کشورهای جمهوری اسالمی ایران و عربستان س -5

 زه تأثیر جهانی دارد.کلید تمام فرآیندها و معادالت در این حو عنوان شاه و گذرگاه هرمز به

. فارس وجود داشته و داردمشترکات قومی، زبانی و مذهبی بین کشورهای حوزه خلیج -6

 (53-47: 1392)رستمی، 

 هدف تحقیق:

نقش تحکیم ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایران در تهدید زدایی در  بررسی

 فارسخلیج حوزه ژئوپلیتیک

 سؤال اصلی:
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 کرت جمهوری اسالمی ایران در تهدید زدایی در ژئوپلیتینقش تحکیم ساخت درونی قد

  فارس چیست؟خلیج حوزه

 فرضیه تحقیق:

فارس، تهدیدها و های ژئوپلیتیک حوزه خلیجویژگیاین است که:  اصلی تحقیق فرضیه

ی هایی را برای امنیت جمهوری اسالمی ایران در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملفرصت

 ران وکه ارتباط مستقیمی با تحکیم ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایایجاد کرده است 

 همچنین تهدید زدایی در منطقه دارد.

 تعاریف -2

 ژئوپلیتیک -2-1

شده و به معنی سیاست گرفته « پلیتیک»به معنی سرزمین و « ژئو»واژه ژئوپلیتیک از دو کلمه 

پدیده ماهیت سیاسی دارد و با استفاده منظور نقش زمین و منابع آن در سیاست جهانی است. این 

پردازی و ارائه تحلیل علمی، از عوامل ثابت و متغیر از قبیل منابع کمیاب و نقش انسان به نظریه

پردازد. عواملی نظیر جمعیت و خصوصیات آن، منابع، نهادهای سیاسی و اجتماعی، فرهنگ و می

دهد. به رجی کشورها مورد مطالعه قرار میقومیت، فناوری و مانند آن را در سیاست داخلی و خا

تلقی نماییم، بر این اساس که  «هاروابط رقابتی قدرت»دیگر اگر ژئوپلیتیک را علم مطالعه  عبارت

صورت که ممکن است چند کشور باهم بتوانند قدرت و کشور دو پدیده متفاوتی هستند، بدین 

ای از چند شرکت به درت باشد و یا مجموعهتنهایی یک ق یک قدرت تشکیل دهند، یا کشوری به

( ژئوپلیتیک عالوه بر این به تفسیر وقایع نیز 20: 1377زاده،  یک قدرت مبدل گردند.)مجتهد

( در 2:1384کند.)ولدانی،مشی سیاسی کشور را تعیین میبینی و خطپردازد و آینده را پیشمی

شود؛ و در رابطه آن با استراتژی مطالعه میژئواستراتژی نیز، عوامل جغرافیای طبیعی، انسانی و 

های حیاتی آن و کسب منظور حفظ اقتصاد ملی یا بخش ژئواکونومی راهبردهای اقتصادی به

گردد.)عزتی، های مربوط به آن، تحلیل میمشیکلیدهای کنترل از طریق ساختار سیاسی و خط

فارس بر اساس جستجو در ه خلیجذکر است تاکنون بیشترین تحقیقات در حوز( قابل 110:1380

محیطی و ژئوپلیتیکی آن بوده است که به  های زیستمعطوف به جنبه 1سرویس علمی گوگل

                                                                                                                                             
1- https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=persian+gulf&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=persian+gulf&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp
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دهنده نقش حیاتی و بسزای آن در امنیت  شده در آن نشانهای عظیم انرژی ذخیره واسطه میدان

 (.Tucker,1990: 11)اقتصادی جهانی است

 ایمنطقهامنیت  -2-2

یک  ای باتر آن یعنی منطقهو در واحد کوچک المللبین نظام سطح در تأمین امنیتمرجع 

. است آن تأمین برای جهانی مرجعی و کارگزار وجود عدم و آن است مواجه جدی چالش

 امنیت و ثبات برای خاص اینسخه و پاسخ هرکدام مختلف رویکردهای و مکاتب پردازان،نظریه

 هاروش از المللیبین هاینظام طالعهم در دانشمندان و پردازاننظریه اند.پیچیده المللبین نظام در

 منظر 5 از باید المللیبین هاینظام مطالعه است معتقد هالستی اند.جسته بهره مختلف رویکردها و

 نوع -4 نظام نفوذ و قدرت اختارس -3 نظام بازیگران ویژگی -2 نظام مرزهای -1: شود انجام

ای ( امنیت منطقه253: 1390 زاده، سیف)نظام زیربنای هایارزش -5 بازیگران بین روابط ساختار

شور کتوان حاصل تفاهم جمعی کشورهای یک حوزه ارتباطی ژئوپلیتیکی و یا استیالی یک را می

 یک در واقع جوامع توانایی میزاندر توانایی اعمال قدرت برای تأمین امنیت جمعی دانست. 

 کرد خواهد تعیین را ایمنطقه همگرایی درجه نوین، اشکال در سنتی مفاهیم تعریف درباز همنطق

 رفتن باال کند،می ترغیب ایمنطقه هایهمگرایی به ورود برای را هادولت که عواملی مجموعه و

 منطقه یک در واقع هایدولت شرایط این تحت .استها اتحادیه از ماندن بیرون هایهزینه

 ایطقهمن ترتیبات تقویت راستای در خویش بالقوه امکانات از تا کرد خواهند بسیاری کوشش

 (Ever,1992:10) .جویندبهره

 اینهاد منطقه -2-3

کند، هایی که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص میمجموعه تشکیالت، مقررات و سنت 

نامند و المللی میالمللی تعلق داشته باشد آن را نهاد بینهرگاه این اجتماع متشکل به جامعه بین

ای که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مطرح شوند به آن نهاد منطقههنگامی 

های مستقل در برقراری رابطه همکاری در سطح ( حاکمیت دولت490:1378گویند.)کاظمی،

ها و احساس نیاز و ها؛ قصد همکاری بین این دولتمنطقه؛ وجود عالئق و منافع مشترک میان آن

ها و امکان برقراری ارتباط و تعامل از ضرورت برقراری رابطه و همکاری متقابل؛ وجود زمینه

های تعاون و همکاری را در سطح مرحله رشتهبه نی که مرحله حیث زمانی و مکانی. به این مع

المللی مستحکم کرد و از این پایگاه خود را برای همکاری در مراتب باالتر رسانید تا به صلح بین
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ها، انتظارات مشترک، و همزیستی متقابل در سطح منطقه منجر شود. البته باید تجانس ارزش

احساس مشترک نسبت به مسائل و تهدیدات محیطی و غیره،  هماهنگی بین اهداف و منافع و

 :1378ای هموارتر نموده باشد.)کاظمی،های منطقهزمینه را برای رسیدن به اتحاد در قالب پیمان

 عرب کشورهای و جمهوری اسالمی ایران بین تعامالت ٰ  گسترده سطح ( براساس499 – 515

 در معادالت منطقه حساسیت و ماهیت به توجه عطف با سویی دیگر، از و فارسخلیج منطقه

 ٰ  منطقه است، انرژی المللیبین امنیت و سیاسی – موضوعات امنیتی علت به عمدتاً که جهانی

جمهوری  خارجی سیاست در گراییمنطقه برای پیگیری ثقلی نقطه به بایستمی فارسخلیج

 .(34: 1394و دیگران، باشد)هرسیج  فارسخلیج ٰ  منطقه عرب کشورهای و اسالمی ایران

 قدرت ملی -2-4

شود که در قلمرو یک واحد جغرافیایی و های ملی و معنوی گفته میای از تواناییبه مجموعه

وهوا، توپوگرافی اند از: وسعت، موقعیت، آبسیاسی بنام کشور وجود دارد. این عوامل عبارت

ین سنی، یانگمجمعیت، تراکم جمعیت،  قلمرو ملی؛ منابع طبیعی، انرژی و مواد غذایی قبل تولید؛

عیت های اجتماعی و فرهنگی، درآمد سرانه در رابطه با درآمد ملی، وضترکیب جنسی و ویژگی

ترین کارکرد قدرت ملی کشورها تأمین منافع ملی، حفاظت و (. مهم24: 1388حافظ نیا،)نظامی

ست اقدرت ملی آن کشور بسط آن است. کیفیت و سطح تأمین منابع تابعی از سطح و کیفیت 

ستراتژی شود. اولی عامل مهمی که در ارتباط بین این دو متغیر مؤثر است، استراتژی نامیده می

لی را رت مهنر رهبران سیاسی کشورها است. رهبران سیاسی از یکسو توانایی، قابلیت و سطح قد

دهند و سپس یمد نظر داشته و از سوی دیگر اهداف و منافع ملی را مورد توجه قرار م

 توانند از طریق سطح و میزان قدرت ملی خود، به حداکثراندیشند که با اتخاذ چه تدابیری میمی

 (25: 1388یابند.)حافظ نیا،اهداف و منافع ملی خود دست می

 درتدرونی ق ساخت استحکام -2-5

 تأکیداتی از آن مختلف ابعاد به توجه و ایران اسالمی وریهجم نظام درونی ساخت استحکام

 شده تأکید آن بر العالی(ای )مدظلهحضرت امام خامنه عمومی هایسخنرانی بیشتر در که است

 نظر به و نمایندمی تأکید بحث این جوانب از ایجنبه بر سخنان این از یک ره در له . معظماست

 که است ایاصلی ایهرویکرد از و کشور کنونی هایدغدغه تریناصلی از یکی امر این که رسدمی

 آنچه»اند: باشند. ازجمله رهبر معظم انقالب در این خصوص فرموده داشته توجه آن به باید همه
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 یاسالم ینظام جمهور یِاست، استحکام ساخت درون اهمیتحائز  یاسالم ینظام جمهور یبرا

 ینکه از روز اوّل تا امروز توانسته است ا یزیاست؛ همان چ یرانملّت ا یاست، استحکام درون

 عزتتوجّه به  ی،اسالم ینظام جمهور یواال هایآرمانتوجّه به  ی،کشور را حفظ کند؛ اتّحاد ملّ

آرمانی، باید ساخت درونی  هایهدفدر پیشرفت به سمت »( و یا 13/07/1392 یانات،ب«).یملّ

این راه را ادامه دهیم و به این  خواهیممیاگر قدرت را استحکام بخشید؛ اساس کار این است. ما 

بدوزیم و پیش برویم و  هاآرمانرا دنبال کنیم و چشم به این  هاهدفسمت حرکت کنیم و این 

ها ایستادگی کنیم و صبر و توکل را به کار بگیریم، باید ساخت قدرت ملی در مقابل این معارضه

 (30/4/1392، مسئوالن نظام یداردر د یاناتب«).شیمرا در درون کشور تقویت کنیم و استحکام ببخ

 یکدیگر کنار در را ساختار یا سیستم یک که است نیرویی قدرت، درونی ساخت استحکام

 استحکام لذا. دهد انجام درستیبه  را خود ذاتی وظیفه بتواند ساختار یا سیستم آن تا کندمی حفظ

 غیرمادی منابع از یا مادی منابع از تواندمی منبع این. است ایجاد منشأ و منبع دارای درون ساخت

 معنوی عناصر یا مادی عناصر بر تواندمی نیز آن اثر منشأ که درصورتی. شود ایجاد معنوی و

 عنوان تحت ایمقاله در استحکام. باشد سازمان یا سیستم یک بقاء جهت عاملی و شود اعمال

 استحکام عامل را مؤلفه شانزده که است قرارگرفته مورد بررسی "اجتماعی استحکام مؤلفه"

 دوستی،نوع : از اندعبارت علل شانزده (. این57: 1382بارتل،)است نموده معرفی اجتماعی

 اطالعات، اداری، و سیاسی بافت خودباوری، ارتباطات، اجتماعی، ضربات مشترک، هایارزش

 و وحدت اعتماد، ها،مهارت سیاسی، اقتدار یافتگی،سازمان  سازی،شبکه رهبری، مداخله،

مراتب  اگر قبول داشته باشیم که ساخت درونی دارای یک سلسله(. 62-58: 1382بارتل،)رفاه

توان نتیجه گرفت که این رسد، میشود و به سطح حاکمیت میطولی است که از فرد شروع می

توانند عامل استحکام رس میفاهای منطقه خلیجها و دولتعلل در سطح ملی و با تعامل با ملت

 تا یابد توسعه متوازن صورتبه  باید مؤلفه شانزده حال اینساخت درونی قدرت باشند. در عین 

 بر حاکم گرایانه مادی و پوزیتیویستی هایشیوه برخالف. باشد داشته را الزم استحکام نظام آن

 و قدرت. آیدنمی دست به مادی هایباقابلیت تنها قدرت اسالم، فکری نظام در معاصر، دنیای

 همه آن، بدون که است متکی عناصری به مادی عناصر از بیش تفکر، طرز این در حقیقی اقتدار

به . داشت نخواهد دیگری سود باشد، بار شدن سنگین برای عاملی اینکه جز اقتدار مادی مظاهر

 رزم میدان در سرباز یک سنگین تجهیزات همانند مادی، ابزارهای به متکی قدرت دیگر، عبارت
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دلیل اینکه بر اساس ابزارهای مادی بنا شده است معیار و سنجش خاص  این نوع قدرت به. است

شده است که همه های زیادی انجامسنجش این قدرت تالش گیری وخود را دارد. برای اندازه

(. 46: 1385نیا،  اند)حافظهگیری قدرت ملی کشورها اقدام کردها در یک یا چند بعد به اندازهآن

این قدرت خود دارای منبع است که به سه دسته محسوس، انسانی و ماورایی تقسیم 

 (.192-194: 1391شود)مرادیان، می

 فارس:خلیج ژئوپلتیک حوزه -2-6

فارس با تاریخ کهن از اهمیت خاصی به دلیل کشف و صدور نفت، وجود ذخایر منطقه خلیج 

های سیاسی، اقتصادی و بالطبع امنیتی در منطقه، در گسترده انرژی و همچنین تحوالت در نظام

های عمیق و جاری در سطح توجه به دگرگونی ها بوده است. باکانون توجه بسیاری از قدرت

های دو دهه اخیر، انقالب اسالمی ایران و مخالفت با روند صلح ها و درگیریجنگالملل، بین

ها و محاسبات ترین کانون توجه نگرشصورت مهمتدریج طی قرن اخیر بهاعراب و اسرائیل به

شده است)دولتیار، تبدیل 1«قلب زمین» راهبردی درآمده است و به تعبیر کالسیک ژئوپلیتیک به 

های مختلف نیز یکی پس از دیگری در پی ایفای نقش و کسب متحدان درتق .(103: 1382

تبع آن برای حفظ منابع خود ترتیبات امنیتی خود را  اند و بهای و استیال بر منابع انرژی بودهمنطقه

های اند. کشورهای منطقه نیز هر یک دارای اختالفات سیاسی، مذهبی و رقابتتحمیل نموده

شورای همکاری »رغم تشکیل تر نموده است و حتی علیرایط را پیچیدهاقتصادی است که ش

بازهم از شدت این اختالفات کاسته نشده است. در کنار این مسائل به تنگه راهبردی هرمز « خلیج

توان اشاره نمود که محل تالقی منافع بازیگران بزرگ جهانی محسوب و کنترل بر آن نیز می

ای بین این کشورها و تأمین امنیت نظامی از همین طریق های منطقهنشود. چگونگی ایجاد پیمامی

ای نیز در مقاالت و های منطقهها و پیمانجمهوری اسالمی ایران در معادالت و طرح و جایگاه

 کتب فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است. 

 مبانی نظری -3

 فارس:کشورهای حوزه خلیج همگرایی هاینظریه -3-1

 حکومتی بین هایگرایش یا و گراییملی فوق مترادف گاه که المللبین سیاست در گراییمنطقه

 سایر و هادولت میان سیاسی و اقتصادی هایهمکاری فراوان گسترش به شود،می شناخته

                                                                                                                                             
1 Heart land 
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 نزدیکی از ترکیبی صورتبه  منطقه اصوالً .دارداشاره  خاصی جغرافیایی نواحی در بازیگران

 شودمی تعریف مشترک فرهنگی هایهویت و ینهاد چارچوب تعامالت، باالی درجه جغرافیایی،

 .کرد تأکید مشترک تجارت و هاارزش مختصات، تجاری، جریانات میزان بر باید تجربی و از نظر

 ایمنطقه هایهمکاری است ضروری بنابراین ،خود را دارند خاص پویایی مناطق در هر صورت

 اغلب در .قرارداد مورد توجه هویتی و اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، تعامالت رشد اساس بر را

 و تاریخ مذهب، فرهنگ، نژاد، قومیت، زبان،) اجتماعی انسجام درجه برحسب گراییمنطقه موارد

 ،(اقتصادی بودن مکمل و تجاری الگوهای) اقتصادی انسجام ،(مشترک میراث از آگاهی

( ایمنطقه رسمی هاینهاد وجود) سازمانی انسجام و( ایدئولوژی و رژیم نوع) سیاسی یکپارچگی

 مبذول خاص توجهی ایمنطقه متقابل وابستگی به شرایط این تحت و شودمی وتحلیلتجزیه

 نظر در ایمنطقه همگرایی بررسی در بایدمی که ایعمده مسائل از یکی (1384:58قوام،.)گرددمی

 را مدل چندین ،ایمنطقه انسجام ایجاد برای هک است روند این تقویت هایراه یا هاشیوه ،گرفت

 همگرایی تعمیق طریق از فراملی ایمنطقههای سازمان تدریجی ایجاد :گرفت نظر در توانمی

 پیچیده اختالط .همپوش و قوی دولتی میان هایرژیم یا ترتیبات سلسله ایجاد. اقتصادی

 امکان .نهادمند قانونی ترتیبات تحول. نوظهور گراییملی فوق و سنتی حکومتی بین هایگرایش

 انسجام امکان. سرزمین و حاکمیت اصول جایبه افزاهم اقتدارهای وها هویت از الگویی جانشینی

 مراقبت نفوذش هایحوزه در هادولت خارجی هایسیاست از که ایمنطقه هژمون یکپایه  بر

 .کند دایجا داخلی هایسیاست حوزه در عمل ابتکار برای را هاییتدیوحدم کرده،

 :ایامنیت منطقهنظریه  -3-2

الملل توجه برای تشخیص این قدرت باید به ساخت شناسی سیستم کنترل نظم بین

« ایمنطقه»و « امنیت»ترکیب واژگانی، دارای دو واژه  از نظر (103: 1379کرد.)قاسمی، 

ها مشترکی برای آن قبولقابل ( هر دو واژه پیچیده است و تعریف 40: 1380پاتریک ام،است.)

وجود ندارد و شاید بهترین راه برای نزدیک شدن به این موضوعات قیاس و مقایسه باشد. پس با 

توان این دو واژه وجود دارد، فقط تعریفی منطقی می ٰ  دربارهتوجه به مشکالت نظری فراوانی که 

تمام تصورات و تعبیرات از امنیت  ٰ  مجموعه« ایامنیت منطقه»از اینکه که عبارت است  کرد ارائه

بنابراین، امنیت یا  ؛برندخاص آن را به کار می در زمانی ایمنطقهملی است که اعضای یک نظام 

توانند از مجموعه سطوح کشمکش در یک منطقه، اعتبارات نظامی و نهادها و می ایمنطقهناامنی 
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ماهیت ارتباطی  باری بوزان معتقد است: (266: 1381)افتخاری،به دست آید.های جمعی اتحادیه

امنیت، فهم الگوهای امنیت ملی یک دولت را بدون درکی اساسی از وابستگی متقابل الگوهای 

 (15: 1378بوزان،سازد. )ای که در آن وجود دارد، ناممکن میامنیت منطقه

 شناسی تحقیقوشر -3-3

فی شامل تحقیق توصی» تحلیلی است. -روش در زمره تحقیقات توصیفی این پژوهش از نظر

های مورد بررسی است. ها توصیف کردن شرایط یا پدیدههایی است که هدف آنمجموعه روش

دادن به فرآیند تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاریاجرای تحقیق توصیفی می

ر تحقیق است که دروش تحلیلی روشی ( »81: 1383ران، بازرگان و دیگ)«.گیری باشدتصمیم

چند فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطالعات است و هدف آن، توصیف یا تبیین است. هر

 هده نقشه،شود اما در آن از ابزارهای دیگری همچون، مشاعمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می

گیری در خصوص ها جهت تصمیمای گردآوری دادهمحقق بر «.گرددتحلیل محتوا و... استفاده می

صد به در 95 گیری کرده و سپس نتایج حاصله را با سطح اطمینانفرضیات تحقیق اقدام به نمونه

 روش جامعه تعمیم داده است. برای انتخاب نمونه تحقیق با توجه به محدودیت جامعه، از

 79ی حجم نمونه که تعداد رو شده است و عملیات آماریتصادفی طبقاتی ساده استفاده 

شده  های اعضای نمونه در جدول ذیل ارائهپرسشنامه است، صورت گرفت. برخی از ویژگی

 است. 

 اعضای نمونه( -)جدول شماره یک

 فراوانی (سال) سابقه خدمت فراوانی سمت فراوانی سطح تحصیالت

 9 سال 1-10 8 فرمانده 19 لیسانس

 20 سال 20تا  10 30 رئیس 30 لیسانسفوق

 27 سال 25تا  20 41 کارشناس مسئول 30 دکتری

 23 سال به باال 25    

 79 کل 79 کل 79 کل

ای ناپارامتریک برای تعیین تعلق یا عدم تعلق یک ویژگی به یک جامعه از آزمون دوجمله

( و یا غلط )فرض0شود. به صورتی که ممکن است ادعای پژوهش صحیح )فرضاستفاده می
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1 ،( باشد. در این پژوهش برای تعیین میزان تأثیر هر یک از متغیرهای تحقیق )ارتباطات

 فرهنگ و تمدن اسالمی، ذخایر انرژی فسیلی، سواحل طوالنی، تنگه هرمز، حضور نیروهای فرا

شده ای استفادهغرب( از آزمون دوجمله های منطقه باهای دفاعی رژیمها و پیمانای، پایگاهمنطقه

 است

باشد  5تر از بزرگ n*pکه ک است، اما هنگامیهای ناپارمتریای از نوع آزمونآزمون دوجمله

 گردد.صورت زیر محاسبه میکند. در این صورت آماره آزمون بهاز تقریب توزیع نرمال پیروی می




















n

pq

qp
z

 
م جامعه حج n احتمال موفقیت مربوط به نمونه و q احتمال موفقیت در جامعه و p که در آن

بندی و تلخیص و با شده از طریق پرسشنامه استخراج، طبقهآماری است. اطالعات گردآوری

ای جهت سنجش و آزمون فرضیه فوق، باهدف آزمون دوجمله SPSS21افزار استفاده از نرم

فارس بر لیجت، فرهنگ و تمدن اسالمی ناشی از ژئوپلیتیک حوزه خشناسایی میزان تأثیر ارتباطا

 پذیرد.امنیت نظامی ج.ا.ایران انجام می

ارتباطات، فرهنگ و تمدن اسالمی ناشی از »کند که ی اول تحقیق بیان میفرضیه پژوهش -الف

عامل  عنوانبهی ایران ی جمهوری اسالمامنطقهقدرت  کنندهنیتأمفارس ژئوپلیتیک حوزه خلیج

 «.استساخت درونی نظام  بخشمیتحک

پرسشنامه،  10 الی 1 های آزمودنی به سؤاالتهای الزم برای آزمون این فرضیه از پاسخداده 

 کنیم:شوند. برای آزمون این فرضیه پژوهشی به روش ذیل عمل میاستخراج می

 H0: 𝝁=𝟎: ادعا نقیض H1:𝝁 ≠𝟎 های آماری: ادعا:فرضیه -1

 آماره آزمون -2

 ت؛را نتیجه گرف H1 تواندرصد است، می 5از  داری آزمون کمترچون مقدار سطح معنی

م نمود و پذیرفت که ارتباطات، حک H1 توان به پذیرش فرضاطمینان می %95بنابراین با اطمینان 

می الفارس بر امنیت نظامی جمهوری اسفرهنگ و تمدن اسالمی ناشی از ژئوپلیتیک حوزه خلیج

 د.تر بررسی نموطور دقیقتوان از طریق آزمون میانگین بهگیری را میایران مؤثر است. این نتیجه

 گیریتصمیم -3
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تر است و با توجه به ( است که از ارزش آزمون بزرگ20304/4میانگین امتیاز فرضیه اول )

ا اطمینان ببنابراین ( 05/0 >000/0) تر استوچککداری آزمون از میزان خطا اینکه سطح معنی

ه می ناشی از ژئوپلیتیک حوزارتباطات، فرهنگ و تمدن اسال»توان اظهار نمود که: می 95%

 بخش میتحکعامل  عنوان بهی جمهوری اسالمی ایران امنطقهقدرت  کنندهنیتأمفارس خلیج

 «.استساخت درونی نظام 

فارس از های ژئوپلیتیکی حوزه خلیجفرصت»کند که ی دوم تحقیق بیان میفرضیه پژوهش -ب

قاء ارت در مؤثرجنبه سواحل طوالنی، ذخایر عظیم انرژی فسیلی و تنگه راهبردی هرمز عوامل 

 «.ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایران است

پرسشنامه،  25 لیا 11دنی به سؤاالت های آزموین فرضیه از پاسخهای الزم برای آزمون اداده

 کنیم:شوند برای آزمون این فرضیه پژوهشی به روش ذیل، عمل میاستخراج می

 H0: 𝝁=𝟎: ادعا نقیض H1:𝝁 ≠𝟎 های آماری: ادعا:فرضیه

 آماره آزمون

 فت؛را نتیجه گر H1توان درصد است، می 5ر از داری آزمون کمتچون مقدار سطح معنی

م نمود و پذیرفت که حک H1 توان به پذیرش فرضاطمینان می %95اطمینان  بنابراین با

فارس از جنبه سواحل طوالنی، ذخایر عظیم انرژی فسیلی و های ژئوپلیتیکی حوزه خلیجفرصت»

 .«است در ارتقاء ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایران مؤثرتنگه راهبردی هرمز عوامل 

 گیریتصمیم

تر است و با توجه به اینکه ( است که از ارزش آزمون بزرگ9738/3)میانگین امتیاز این فرضیه 

 %95( بنابراین با اطمینان 05/0 >000/0) تر استداری آزمون از میزان خطا کوچکسطح معنی

 توان اظهار نمود که:می

عظیم انرژی فسیلی سواحل طوالنی، ذخایر  فارس از جنبههای ژئوپلیتیکی حوزه خلیجفرصت»

 «.ستان او تنگه راهبردی هرمز عوامل مؤثر در ارتقاء ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ایر

فارس تهدیدهای ژئوپلیتیکی حوزه خلیج»کند که ی سوم تحقیق بیان میفرضیه پژوهش -ج

غرب، امنیت های منطقه با های دفاعی رژیمها و پیمانی، پایگاهافرا منطقهحضور نیروهای  ازنظر

 «نماید.جمهوری اسالمی ایران و توازن قدرت را با چالش مواجه می
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پرسشنامه،  35 الی 26های آزمودنی به سؤاالت های الزم برای آزمون این فرضیه از پاسخداده

 کنیم:شوند برای آزمون این فرضیه پژوهشی به روش ذیل، عمل میاستخراج می

 H0: 𝝁=𝟎: ادعا نقیض H1:𝝁 ≠𝟎 های آماری: ادعا:فرضیه -1

 آماره آزمون-2

 ت؛را نتیجه گرف H1 تواندرصد است، می 5از  داری آزمون کمترچون مقدار سطح معنی

م نمود و پذیرفت که حک H1 توان به پذیرش فرضاطمینان می %95بنابراین با اطمینان 

ها و ای، پایگاهمنطقه یروهای فرافارس ازنظر حضور نتهدیدهای ژئوپلیتیکی حوزه خلیج

های منطقه با غرب، امنیت جمهوری اسالمی ایران و توازن قدرت را با های دفاعی رژیمپیمان

تر بررسی طور دقیقتوان از طریق آزمون میانگین بهگیری را مینماید. این نتیجهچالش مواجه می

 نمود.

 گیریتصمیم -3

تر است و با توجه به که از ارزش آزمون بزرگ( است 41899/4) میانگین امتیاز فرضیه سوم

ن با اطمینان ( بنابرای05/0 >000/0) تر استداری آزمون از میزان خطا کوچککه سطح معنیاین

 قبول است.قابل توان اظهار نمود که این فرضمی 95%

رد اهای استانداساس مدل با توجه به اینکه چهارچوب کلی سؤاالت پرسشنامه این تحقیق، بر

نین شده است، بنابراین از روایی الزم برخوردار است. همچدر حوزه مدیریت راهبردی طراحی

فاده داستبرای اطمینان کامل از روایی پرسشنامه تحقیق، نظرات اساتید راهنما و مشاور مور

 روایی( سؤاالت پرسشنامه:) شده است. اعتبارواقع

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 79 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 79 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 سؤاالت پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ
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Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.934 35 

 

وردنیاز نمونه مای که برای تعیین حجم برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، از نمونه مقدماتی

ی از های نمونه مقدماتوتحلیل دادهکه با استفاده از تجزیه شدهمورداستفاده قرارگرفته است استفاده

 د؛شتعیین  %934 ، ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت پرسشنامهSPSS 21طریق نرم افزارآماری 

 باشند.میبنابراین سؤاالت پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار 

 پس و تایید شده است با توجه به اینکه سه فرض فرعی از دل فرض اصلی بیرون آمده

های ژئوپلیتیک حوزه ویژگی» : شودیم دییتوان نتیجه گرفت که فرض اصلی نیز تأمی

هایی را برای امنیت جمهوری اسالمی ایران در دفاع از تمامیت فارس، تهدیدها و فرصتخلیج

ت ملی ایجاد کرده است که ارتباط مستقیمی با تحکیم ساخت درونی قدر ارضی و حاکمیت

 «جمهوری اسالمی ایران و همچنین تهدید زدایی در منطقه دارد.

 نقش آن در استحکام ساخت درونیژئواستراتژیک و ژئواکونومیک و  هایانطباق حوزه

 قدرت

ها در انتخاب قلمروهای ژئواستراتژیک پس از پایان جنگ سرد و اولویت با تغییر شاخص

نظامی، انطباقی بین قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک  مسائلاقتصادی بر  مسائلیافتن 

و امنیت استراتژیک منابع انرژی « نفت ژئوپلیتیک»پدید آمد و در مباحث ژئواکونومیک، موضوع 

همین اساس  بر های جهانی مطرح گردید.در تعیین استراتژی کنندهتعیین عامل  ترینمهم به عنوان

گیری مناطق نقش اصلی را در شکل« منابع و ارتباطات»در آغاز سده بیست و یکم دو عامل عمده 

که  یابیمدر میکنند. با افکندن نگاهی به نقشه منابع انرژی ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بازی می

ی شفارس تا حوادرصد ذخایر نفت و گاز جهان در منطقه کوچکی از حوزه خلیج 70بیش از 

« قلمروهای ژئواستراتژیک گاهتکیه» عنوان بهمنطقه  این خزر نهفته است و به همین دلیلدریای 

نقش کلیدی  ایران کشور جمهوری اسالمی« گرانیگاه استراتژیک» این انتخاب گردیده است که در

است که کشوری نقش قدرت  ر اینالملل، بیانگروند کنونی تحوالت نظام بین محوری دارد.و 

برتر جهانی را در سده بیست و یکم بازی خواهد کرد که بتواند بر منابع و خطوط انتقال انرژی 
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این تفکر استراتژیک، بیش از هر چیز، کنترل  نفت و گاز تسلط داشته باشد. ویژهبه جهان 

 این .گیردبرمیرا در « ماالکا»کند که از کانال سوئز تا گذرگاه استراتژیک می ایجاب را ایمنطقه

غرب  جنوب .1بردارد که عبارت است از:  حوزه ژئواستراتژیک جدید، سه منطقه جغرافیایی را در

جنوب آسیا با محوریت  2 ایران. اسالمی جمهوری ویژه.به فارس آسیا با محوریت حوزه خلیج

این مثلث استراتژیک جدید در  جنوب شرق و شرق آسیا با محوریت ژاپن. 3 ستان.هندو

ای برای زیرا تنها کشوری است که از امکانات ویژه ؛دارد« حیاتی ایران نقشی جمهوری اسالمی»

 اسالمی جمهوری فارس و دریای عمان را دارد. همچنینانتقال انرژی از آسیای مرکزی به خلیج

جهان در سده  جانبه همهفارس دارد. امنیت خلیج ژئوپلیتیکمهم و محوری در  ایران نقش بسیار

ایران در مرکز آن  اسالمی جمهوری مثلث ژئواستراتژیک بستگی دارد که این بیست و یکم به

 هایسیاستمنطقه را محور استراتژیک  این آمریکا نیز کنترل متحدهو ایاالت است  قرارگرفته

فارس یک منطقه ژئواستراتژیک و اکنون کشورهای حوزه خلیج خود قرار داده است.

کانون توجهات  عنوان بهژئواکونومیکی است که در تحوالت آتی جهان نیز نقش محوری خود را 

 فارسخلیجحوزه  طورکلیبهحفظ خواهد کرد. « مناطق استراتژیک جهان لند هارت»استراتژیک و 

فاحشی است که در شمال و جنوب  هایتفاوتدر معادالت استراتژیک جایگزینی ندارد و علت 

کیلومتر ساحل مناسب عملیاتی  2000ایران با داشتن بیشتر از  جمهوری اسالمی شود.آن دیده می

به لحاظ ژئوپلیتیکی و  با توان پذیرش ناوگان بزرگ، وضعی استثنایی هاییلنگرگاهو  بندرهاو 

با محدودیت بسیار روبرو  جهتاز این فارس سواحل جنوبی خلیج چراکهدارد،  واستراتژیکیژئ

 جمهوری تنها با مشارکت از هر جهتفارس امنیت منطقه استراتژیک خلیج تأمینین ابنابر ؛هستند

تواند با تقویت حضور خود به جمهوری اسالمی ایران نیز میایران عملی خواهد بود.  اسالمی

های موجود، به تقویت توان برداری اقتصادی و تجاربی از ظرفیتبه منظور تقویت بهرهویژه 

 های جهانیقدرت»اقتصادی و در نتیجه استحکام ساخت درونی قدرت خود بپردازد. در مقابل 

نکته را مطرح کردند  ا اینآشکار« انقالب اسالمی»ها بود که پس از با توجه به همین واقعیت نیز

 (.4: 1389)فرج الهی، « شود تأمین ایفرامنطقهکشورهای  وسیلهبهفارس باید خلیج که امنیت

فارس نه به سود ناامنی خلیجبا توجه به اهمیت اقتصادی منطقه و مسیر انتقال انرژی، 

نوع ترتیبات امنیتی که بتواند  هرهای بزرگ است و نه به سود کشورهای منطقه، از طرفی قدرت

ایران و یا به عبارتی  اسالمی جمهوری گاه مهم اقتصاد جهانی باشد، بدونوگل این ضامن امنیت
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 ؛شکست است به محکومایران اسالمی  برای جمهوری مؤثرنظر گرفتن نقشی  بهتر بدون در

بدیلی در عرصه نوظهور ژئواکونومی جهانی پیدا نموده ایران جایگاه بیجمهوری اسالمی بنابراین 

منافع ملی با استفاده  تأمین، سیاسی نیست، بلکه ژئوپلیتیکزیرا هدف ژئواکونومی، برعکس  ؛است

های بزرگ ها، کارگزار و نماینده اقتصادی شرکتاز ابزارهای اقتصادی است. امروزه دولت

توان سیاسی خود، موجبات  گیری از موقعیت وکشورشان هستند و همواره تالش دارند با بهره

ها دولت را فراهم آورند. کننده عرضهاطات و تبادالت اقتصادی در اختیار کشورهای تسهیل ارتب

سه شاخص را به  این و علمی که کنندها و صاحبان ثروت باز مینقش واسطه را میان شرکت

ها و ها میان ملتخواهد با بازو و توان دولتدهد، ژئواکونومی است که مییکدیگر ارتباط می

سان در سراسر جهان قلمروهای ارتباطات معلوم و منطقی فراهم آورد و بدین ،صاحبان منابع

انطباق قدرت مانوری است که در  این اند و علتژئواستراتژیک و ژئواکونومیک برهم منطبق شده

تواند این از این حیث نیز جمهوری اسالمی ایران می توانند از خود نشان دهند.موقع بحران می

 ی را به عاملی برای تقویت استحکام ساخت درونی قدرت نماید.ظرفیت ژئواکونوم

 توان درهای زیر را میالملل، رهیافتهای حاکم بر روابط بیناصوالً با توجه به پارادایم

اند از: رهیافت قدرت محور و ژئوپلیتیکی فارس مطرح نمود که عبارتخصوص حوزه خلیج

و آمریکایی بر آن تأکید دارند. این رهیافت قدرت  نسبت به منطقه که مکاتب انگلیسی، آلمانی

گرایی به منصه ظهور رسیده است. اصوالً بر اساس پارادایم محور و ژئوپلیتیکی از درون واقع

دولت ملی تنها بازیگر صحنه و هدف  الملل،گرایی، قدرت از عناصر تشکیل دهنده روابط بینواقع

گیری منطقه در آن است که مسائل بنیادی که به شکلها منافع و امنیت ملی است. از اینجآن

تصور است که تمامی بازیگران جهانی قابل  شود. از این بعد،مطرح می گردد،رهیافت منتهی می

-deutch 1969: 98تر در ستیز با یکدیگرند.)آن در رقابت با یکدیگر و شاید به عبارت درست

مشاهده است. رهیافت وضوح قابل  فارس بهیجهای اول و دوم خلاین شرایط در جنگ (100

کند: ماهیت مرزهای منطقه، فقط خطوط ترسیمی ارتباطات )دیدگاه کارل دویچ( که بیان می

کاهش شدید در  کند،دانان بر روی نقشه نیست، بلکه آنچه واقعاً یک مرز را ایجاد میجغرافی

افزایش فاصله کاهش خواهد یافت. البته جریان مبادالت است. شدت و تراکم جریان مبادالت با 

-deutch,1969: 101چنین مرزهایی با توجه به انواع متفاوتی از مبادالت شکل خواهند گرفت)

ویژه پس از حمالت آمریکا به عراق توسط جمهوری  های مختلف به. این سیاست در دوره(104



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

614 

 

های هش اختالفات در دورهها و راهبرد کااسالمی ایران پیگیری شد. موضوع گفتگوی تمدن

تاکنون پیگیری شده است. این موضوع توسط مقام  1380روسای جمهور اسالمی ایران از سال 

فارس نیز طرح گردیده های خلیجمعظم رهبری نیز در دیدارهای با مقامات عالی کشورهای حوزه

در سوریه و با ظهور داعش  1391از آن در سال  است. هرچند پس از بیداری اسالمی و پس

سپس عراق سطح اختالفات گسترش عمیقی یافت و عمده مسیرهای این رهیافت برای ارتباطات 

پیرامونی به منطقه )دیدگاه والرشتاینی( که ریشه سیستم  –و در آخر رهیافت مرکز  مسدود گردید؛

داند. میکار یابی سیستم را در اصل تقسیم  دانسته و عنصر اصلی و اساسی سامان 16را در قرن 

شوند که گونه اقتصاد جهانی و امپراتوری جهانی تقسیم می در چنین طرحی سیستم جهانی به دو

گردد که ها، اقتصاد جهانی تنها سیستم جهانی موجود تصور میبا توجه به پایان عمر امپراتوری

را در خود  پیرامون و شبه پیرامون -جغرافیایی بوده و ساختارهای مرکز -دارای مرزهای کارکردی

داند که دارای مرزها، ساختارها، داده است. والترشتاین سیستم جهانی را سیستم اجتماعی می جای

های ها و واحدهای عضو قواعد و تداوم است. از دیدگاه وی قبایل، جوامع و حتی دولتگروه

ها ه به سایر سامانههای خود وابستباشند، چرا که برای تأمین نیازمندیهای فراگیر نمیملی، سامانه

بنابراین سیستم جهانی، سیستم فراگیری است که  های جهانی چنین نیستند؛هستند، اما سامانه

 ,Chilcote) توان ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در درون آن تشخیص داد.می

طور کامل قابل تطبیق برای ترسیم یک به  ها هیچشود که این رهیافتمشاهده می (176 :2003

های نوین و چند وجهی فارس نیست. در مقابل یکجانبه گرایی سلطه نظامشرایط حوزه خلیج

المللی موجود که از ساختارهای معیوب، منسوخ و ناعادالنه و اند و هندسه غلط بینپدیدار شده

فارس از شده در حال تغییر است. نظم خلیج ت کشورها و خواست مردم تشکیلتوجه به ساخبی

بین رود که در این اتکا به حضور نیروهای نظامی غربی به سمت هندسه قدرتی جدید پیش می

تعریف نمود و افزایش داد تا  ای کشور را مبتنی بر آنبایست با رویکرد فعال قدرت منطقهمی

م ساخت قدرت کشور شود. پیشنهاد مشخص در این خصوص نظام منجر به افزایش استحکا

 امنیت مشارکتی است.

 کننده نظام امنیت مشارکتیهای تسهیلها و شاخصهویژگی -3-4

 گردد:فارس به شرح زیر احصاء میهای مهم این نظام امنیت مشارکتی در منطقه خلیجشاخصه

 اسی.های فشرده و مستمر سییق رایزنیهمکاری عملی و شفاف در ابعاد مختلف امنیتی از طر
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 های خارجی و امنیتیروابط آزاد و بدون مانع تجاری، تعامالت فرهنگی مشترک، سیاست

 آمیز اختالفات.وفصل مسالمتهمسو، وجود سازوکارهای مناسب برای حل

 کاهش نقاط ضعف و افزایش اعتماد متقابل.

ها و اصول رفتاری بر آمده و تعهد به آنملع حصول اطمینان از تبعیت نسبت به توافقات به

 اساس ارزش مشترک.

 داری(پذیری. )خویشتنروحیه مصالحه و سازش و انعطاف

 امی.های سیاستمداران درباره امنیت و منسوخ نمودن امنیت از دیدگاه تنگ نظتغییر نگرش

 چندجانبه.مساعی  دار و تازه، تشریکهای سابقهابزارهایی برای رفع ترس و نگرانی

 جای مقابله.گرایی و توجه به تقارن قدرت و نیز مشورت بهجانبهجای یک وابستگی متقابل به

های نظامی های امنیتی، حضور ناظران کشورها در تمرینتبادل گزارش سازی:شفاف

 های نظامی یکدیگر.های مشترک از پایگاهبازرسی

 مشترک توسعه ثبات و امنیت، عاری سازی هایآموزش مشترک نظامی، پروژه اعتمادسازی:

 ی.های سیاست دفاعمرزهای مشترک از نیروهای نظامی و تبادل گزارش

گیری ها، باهدف شکلهای دوجانبه و چندجانبه موجود و گسترش آناجازه حفظ اتحادیه

 ای.های فراگیر منطقههمکاری

 امنیت سازی. اقدامات اعتماد و

 ی و کنترل تسلیحات.کاهش پتانسیل حمله ناگهان

ها و تشکیل محافل غیررسمی بین مسئولین کشور دیپلماسی پیشگیرانه و گفتگوهای غیررسمی:

 گردهمایی دانشگاهیان در کنار نظامیان و دادن نقش به بازیگران غیردولتی.

 ها.توجه به امنیت اجتماعی و ارتقاء امنیت فردی و کاهش چالش

های جغرافیایی جهت محدود نمودن نقش بیگانگان. راهبردی بودن این الگو و محدودیت

 (1383:417 خانی، عبداهلل)

 اغلب ذکرقابل  ویژگی ها،آن انجام جهت در کوشش و اقدامات الزم به ذکر است این

ز منظور ا .است قبلی رقبای یا و دشمنان پایدارتر روابط گسترش برای ایمنطقه هایتالش

گسترش اطمینان  منظور بهترتیباتی هستند که » هولست جوهان تعریف بنابر« ساز اعتماداقدامات »

چنین اقداماتی « .اندشدهطراحیآفریند، می هاآنها و حقایقی که در باور و عقیده از صداقت دولت
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 اقدامات دیگر درصدد که درحالییتی هستند امن -. برخی نظامیاندظاهر شده یبه اشکال متفاوت

 Booth) باشند.علمی، اقتصادی و فرهنگی بین جوامع می از لحاظتری برقراری ارتباطات وسیع

and Wheeler,2008;35)  لذا باید مراقب بود اگر سطح اقدامات و رفتارها به نام اعتمادسازی

 عکوس خواهد شد.شده باشد تعبیر به ضعف شده و دارای نتیجه مبیش از میزان الزم و تعیین 

 های تحقیقوتحلیل یافتهتجزیه -4

ین اآن ایجاد همگرایی بین کشورهای  تبع بهفارس و گیری یک سامانه امنیتی در خلیجشکل

ه حدی نع بحوزه، همواره با مشکالت و موانع بسیاری مواجه بوده است. کمیت و کیفیت این موا

 قراردادفارس را نیز تحت شعاع ساز همگرایی در حوزه خلیجاست که عوامل مستعد و زمینه

ین و همچن شده اجرادر منطقه  ند دهه گذشتهچهای امنیتی که در بررسی سامانه بنابراین؛ است

ای که در سه گیری یک سیستم امنیتی پایدار منطقهبررسی و شناسایی عوامل بازدارنده در شکل

ق ی عدم امکان تحقکه وجود این عوامل به معنا شده انیبی افرامنطقهای و سطح داخلی، منطقه

ارجی خود در خاهداف سیاست جمهوری اسالمی ایران با توجه به  ای نیست.همگرایی منطقه

 نیترگبزرز اکند که یکی  نیتأمبه اهدافی است که منافع خود را   منطقه، در پی اجرا و رسیدن

ت کام ساختقویت توان و استح منظور بهبخشی از نیازهای اقتصادی خود  نیتأماین اهداف نیز 

 است اعیاجتم حیات وزهتأثیرگذارترین ح و نیترمهم اقتصاد حوزه که چرا استدرونی قدرت 

 آن و پایداری ی کشورهاالمللنیبسطوح ملی و  در امنیت ایجاد در گسترشی به رو و ویژه نقشی که

 دارد.

زدایی در روابط خود با کشورهای منطقه، اعتمادسازی و جلب در این زمینه اهدافی مثل تنش

رغم دنبال کرده است. علیهای مرزی، سیاسی و غیره های خود در منطقه، حل اختالفنظر طرف

های مختلف در مورد امنیت وجود اختالفات و تناقضات پنهان و آشکاری که در دیدگاه

فارس وجود دارد اما تفاهمی بین کشورهای دخیل و ذینفع در این زمینه وجود دارد که تا خلیج

یط منطقه فارس مستقر نشود اوضاع و شرایک نظام امنیتی مشترک رسمی در خلیج  زمانی که

ها، تحقیق حاضر تالش نمود تا ضمن این واقعیت بر اساسهمچنان ناآرام و بحرانی است. 

خود را معرفی نماید:  نظر موردامنیت در این حوزه راهکار  نیتأمبررسی مختصر روندهای 

است. بر اساس این  شده تجربهکه بارها در جهان « های متقابل گستردهراهکار مبتنی بر همکاری»
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ها بیشتر شود میزان شود و هرچه میزان این وابستگیراهکار، نیاز و ارتباط باعث وابستگی می

 های عملی همکاری توجه دارد.شود. این دیدگاه بیشتر بر جنبهتطبیق و همگرایی بیشتر می

 هانآحوه اجرای یی ناشی از تفاوت منافع و راهبردها در نهاقهیسلاختالفممکن است  هرچند

 حللقابا سیاست صبر استراتژیم و خویشتنداری همه طرف ها به تدریج بده شود، ولی مشاه

ی از امنطقهی هابحرانسیاسی  وفصلحله اول های عملی همکاری در وهلزمینه نیترمهمهستند. 

 رحلهمجمله مسئله حضور تروریسم در عراق و نظام های سیاسی حاکم در سوریه و یمن و در 

، اطاتهم سود از جمله در زمینه های نفت و گاز، گردشگری، فرهنگ، ارتب دوم همکاری های

وجه به تواند باشد. در این زمینه جمهوری اسالمی ایران با تشیالت، منابع آب و کشاورزی می

دهنده یک  محور و اساس همگرایی و شکل عنوان بهتواند هایی که دارد میپتانسیل و توانایی

تی ژیم امنیردستاورد ایجاد یک  نیترمهمدر منطقه عمل کند. بدون شک  سامانه امنیت پایدار

توانند از آن منتفع شوند. هایی است که کلیه کشورهای منطقه میجامع در منطقه شروع همکاری

ر ت. ایجاد یک رژیم امنیتی دی اساعتمادسازاهداف اقدامات  نیترمهمای های منطقههمبستگی

ای و گذر به فارس، یکی از ابزارهای اساسی و مهم جهت رفع سوء تفاهمات منطقهمنطقه خلیج

 ی است.اعتمادساز

 ایران وابسته به عناصر جمله جمهوری اسالمی کشوری از هر نظامیامنیت  کهیی ازآنجا

 قدرت ملی و بر رگذاریتأث یهامؤلفه و رعناص، اجتماعی است دارنده قدرت ملی ونگه سازنده و

که رسیم این نتیجه میبه  قرارگرفته است. یبررس ایران مورد جمهوری اسالمی نظامیامنیت 

 ،فرهنگی، طریق تهدیدهای اجتماعی اینکه از ایران عالوه بر جمهوری اسالمینظامی امنیت 

ی نیز امنطقه، بر میزان قدرت شودبه چالش کشیده می یطیمحستیز نظامی و سیاسی، هویتی،

دیگر  نفوذ آن در تهدیدهای اقتصادی به جهت اهمیت وهمبستگی مستقیم دارد. همچنین 

توانمندی اقتصادی ازجمله  ای برخوردار است.العادهاهمیت فوق از امنیت ملی، یهامؤلفه

 توان ازویا نمیپ توانمند و بدون داشتن یک اقتصاد است. کشور اجزا امنیت ملی هر نیترمهم

ضمن اینکه ضعف  بود. برخوردار آن استحکام ساخت درونی قدرت تبعبهو  مناسب نظامیامنیت 

 در کارایی نظام را مشروعیت و مقبولیت، تقویت تهدیدهای خارجی، عالوه بر تزلزل اقتصادی، و

لذا اهمیت  کند.میفراهم  های داخلی رابحران ها ورامیآزمینه بروز نا کند ونزد ملت کمرنگ می

. ضمن اینکه این شودیمفارس در استحکام اقتصادی کشور حائز اهمیت بیشتری حوزه غنی خلیج
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مقام معظم رهبری نیز  دیتأکی بیرونی کشور باشد مورد هاتیظرفافزایش توان اقتصادی که از 

یی که ما در هاییتواناو  هاتیظرفاز همه  ٰ  استفادهتقویت کشور متوقف است بر »قرار دارد. 

ی مهمی داریم؛ طرف هاتیظرف همداخل کشور و در بیرون کشور داریم... ما در بیرون کشور 

دارانی داریم. عمق راهبردی داریم؛ در منطقه، در کشور، بعضی به خاطر اسالم، بعضی به خاطر 

ی ما هاییناتواجزو  هانیاعمق راهبردی کشور هستند؛  هانیازبان، بعضی به خاطر مذهب شیعه؛ 

)دیدار با « کشور را قوی خواهد کرد هانیاباید استفاده کنیم...  هاییتواناهستند؛ از همه این 

 (.13/6/93اعضای مجلس خبرگان، 

 فارسدر خلیج د زداییتهدیکارهای جمهوری اسالمی ایران جهت راه -5

 ن است و ایرانحوزه جغرافیایی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا نیتربزرگفارس خلیج

 قه جزو قلمروزیرا تمام حوزه شمالی این منط؛ رودیمی آن به شمار امنطقهقدرت  نیتربزرگ

یشترین ببنابراین ؛ است مرزهمواحدهای سیاسی منطقه  شود و با تمامی دیگرایران محسوب می

قرار ای می ایران در منطقهولی باید توجه داشت جمهوری اسال تواند کسب نماید.منافع را می

فه این مسئله وظی جهینت در. استکه منابع واگرایی آن نسبت به همگرایی بیشتر  دارد

 کیتیژئوپلوقعیت و به نوشته فرانسوا توال: م دینمایمعرصه خارجی را دشوار  گذاراناستیس

سایه و کشورهای هم هاملتهدیدات برخاسته از سوی ایران این کشور را همواره در حصاری از ت

فارس مؤثر ی خلیجامنطقهقرار داده است. حال جمهوری اسالمی ایران برای آنکه بتواند در امنیت 

 ید در جهتای کنار گذاشته نشود، باواقع شود و مانند چند دهه قبل ناخواسته از ترتیبات منطقه

ر منطقه ی جدید همکاری دهاراهنین گسترش و ایجاد تقویت و اصالح راهکارهای زیر و همچ

 از: اندعبارتها این امر مؤلفه نیترمهمفارس تالش کند. خلیج

نها در تکه  الف: جمهوری اسالمی ایران باید با همکاری کشورهای منطقه به این نتیجه برسند

منیت ا نیتأمتواند به تحصیل منافع مشترک دست یابند که خود این کشورها باید در صورتی می

 نظامی منطقه بدون دخالت بیگانگان کوشا باشند.

به این امر واقف کند که امنیت  ب: جمهوری اسالمی ایران باید کشورهای منطقه را

که امنیت واحدهای  هرچندشود. های خارجی هم تأمین میفارس بدون حضور قدرتخلیج

پس از حمله عراق به  مسئلهشود که این تأمین می متحدهاالتیاپیرامون ایران تا حدودی توسط 

مبر آمریکا با مطرح سپتا 11تر شده و پس از حادثه ملموس کامالًمیالدی  1991کویت در سال 
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تر تروریسم و این ادعا که منشأ تروریسم در منطقه است، حضور خود را پررنگ هیعلکردن جنگ 

کرده ولی کشورهای منطقه با اعتمادسازی و سیاست خارجی شفاف و رفع سوء تفاهمات موجود 

ن جمهوری دلیل جلوه دهند. در این میافارس بیتوانند حضور آمریکا را در منطقه خلیجمی

یک بازیگر مهم در منطقه ایفای نقش کرده و با اقدامات خود در  عنوان بهتواند اسالمی ایران می

ی حلراهاما ؛ رفع سوء تفاهمات موجود تالش کند تا شاهد توسعه روابط و همکاری بیشتر باشیم

های مکاریکند مبتنی بر هفارس معرفی میخلیج که تحقیق حاضر جهت ایجاد امنیت در منطقه

نظامی و  ٰ  نهیدرزمفارس عملی متقابل گسترده میان کشورهای ذینفع در تأمین امنیت منطقه خلیج

 های متقابل گسترده را بر آن نهاد.توان نام راهکار همکاریمسائل دیگر است که می

این  فارس بیانگردر امنیت حوزه خلیج نفع داخلی کشورهای ذی و شرایط به اوضاع ج: نگاهی

هم  یراناست. جمهوری اسالمی ا کشورها بسیار زیاد این اقعیت است که زمینه همکاری میانو

 عنوان بهتواند می کردهلیتحصنیروی انسانی ماهر و  ٰ  نهیزم درباال  توانهمو  فنّاورانه ازلحاظ

های فارس دارای ویژگیخلیج ها عمل کند. کشورهای منطقهو رهبر در این زمینه کنندههماهنگ

یخی و فرهنگی، دینی، تار های. عالوه بر ویژگیدهدیمرا به هم پیوند   هاآنمتعددی هستند که 

  از: وابستگی اندعبارت هاآن نیز وجود دارد که برخی از  های مشترک دیگریجغرافیایی، واقعیت

 داشتن سواحل سرمایه دارای غرب، نظام بهمنبع اصلی درآمد( اقتصاد وابسته ) ینفت به درآمدهای

گیرد و صورت می فارسجیخل از طریق هاآن فارس، همچنین بخش عمده تجارتمشترک با خلیج

 هستند. توسعهدرحالهمه جزء کشورهای 

فارس د: نگاه یکسان به همه این کشورها نیز نادرست است. کشورهای حوزه جنوبی خلیج

و سیاست خارجی مسیرهای متفاوتی  هادگاهیدگرچه تمدن و زبان مشترکی دارند اما به لحاظ 

و پرهیز از تنش  روانهیمخارجی  استیس بادارند. عمان دارای روابط نزدیک سیاسی با ایران و 

ن و قطر دارای بیشترین تمایل به ایجاد تنش در منطقه هستند که البته رویکرد سود است. عربستا

 محور اقتصادنیز شده است. امارات رویکرد  هاآنمحوری هر یک موجب ایجاد اختالفاتی بین 

 نسبتاًدارد و در کنار آن در سیاست خارجی تابعی از تمایالت عربستان است. کویت سیاست 

مایل به ثبات در مرزها خود است. عراق بیشترین همگرایی  نوعاًد تنش دارد و ی در ایجاترمستقل

را با توجه به مشترکات فرهنگی و سیاسی با جمهوری اسالمی ایران دارد که نقش بسزایی در 



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

62٠ 

 

؛ دارد بر عهدهفارس و ایجاد ارتباط میان ایران و کشورهای عربی تنظیم روابط کشورهای خلیج

 به حجم اختالفات چندان ساده نیست. با توجهکه چرخه ارتباطات  شودیمبنابراین مشاهده 

فارس یجمسائلی که طی سال اخیر نیز بر شکاف میان کشورهای حوزه خل نیترمهمیکی از 

اشد اما ده بافزوده است مسئله یمن است. یمن شاید ناخواسته مرتبط با جمهوری اسالمی ایران ش

 جمهوری ران است. کشورهای عربی نگران از نزدیکی یمن بهی ایامنطقهنتیجه آن طرح قدرت 

ی امنطقهی قدرت هااهرماسالمی ایران هستند و از این حیث تمام تالش خود را برای نابودی 

نیستند.  فارس با این رویکرد موافقتمام کشورهای خلیج هرچند. اندنموده( انصاراهللایران )گروه 

رت و قویت قدعامل ت توانندیم جهینت دربا کشورمان دارند که  احساس همبستگی زیادی انصاراهلل

ی مرتبط آن هاهیپاز اساخت درونی قدرت که یکی  کنندهتیتقوی ایران و در کنار آن امنطقهنفوذ 

ت حمایت جمهوری اسالمی ایران از کشورهای اسالمی و مظلوم بر اساس قانون اساسی اس

ی خود هبردباشند. اگر نظریه مقام معظم رهبری را سرلوحه قرار دهیم ناگزیریم که به عمق را

ان است. یمن و عم قطعاًفارس توجه داشته باشیم. عمق راهبردی جدید ما در حوزه خلیج

خیمه،  ٰ  دارنده نگهی هاسمانیرمثل ریشه و مایه استحکام یا  تواندیمیی یک حوادثی کجاهای»

ید امام شما مالحظه کرد مثالً عمق راهبردی است. اینکه هانیاحساب بیاید؛ برای داخل کشور به 

یان ر آن روزها بدی انقالبی، بیانات صریحی را هاهستهی خارج از کشور و هاانقالب ٰ  نهیزم در

ی دارد تپاچگ، برای تشکیل یک چنین عمقی بود؛ که تشکیل هم شد. امروز استکبار با دسکردندیم

ر در دیدا بیانات«)د.یی هم نرسیده و نخواهد رسیجابه؛ البته کندیمبا این عمق استراتژیک مبارزه 

که هایی که بیان موضع حمایتی از کشور دهدیم( این دیدگاه نشان 6/5/1392با دانشجویان، 

عمق  تواندیمهمگرایی با اهداف انقالب اسالمی )اعم از منافع جمهوری اسالمی ایران( دارند 

 رونیراهبردی جدیدی برای کشور ایجاد نماید. هر عمق راهبردی مترادف با تقویت قدرت د

منافع  مدت کوتاهحتی در  بسا چهو  درازمدتآن در  تبع بهبرای سیاست خارجی کشور است و 

 ی را به دنبال خواهد داشت.امنطقهتژیک و افزایش قدرت استرا

 گیری و پیشنهادهانتیجه -6

هایی را برای امنیت نظامی فارس، تهدیدها و فرصتهای ژئوپلیتیک حوزه خلیجویژگی

جمهوری اسالمی ایران در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایجاد کرده است که نقش 

ای جمهوری اسالمی ایران دارد. جمهوری اسالمی ایران معتقد است که مسقیمی در قدرت منطقه
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یک اقتصاد  چهارچوبفارس نیاز به یک راهکار همکاری در لیجبرای حفظ امنیت در خ

نیاز و ارتباط  زیرا؛ است ی بومیهاتیظرفاقتصادی اروپا اما بر اساس  جامعه مشابه وستهیپهمبه

تطبیق و همگرایی افراد و  میزان این وابستگی بیشتر شود که هر چه شودایجاد وابستگی می باعث

. در چنین شرایطی که تضاد یا تعارضی به وجود آید حتی اگر شودها نیز بیشتر میگروه

کرد  که باید به آن اشاره شود. واقعیت تلخمی وفصلحلکه سریع  واضح است باشد، نیخطرآفر

از هم ندارند  درستی و اعراب شناخت فارس بخصوص ایرانیانخلیج این است که ساکنان حوزه

کشورهای منطقه از هم افزایش یابد. مبتنی بر این شناخت و باید شناخت  در درجه اول نیبنابرا

برای دفع تهدیدات، بایستی عمق راهبردی جدیدی برای جمهوری اسالمی ایران در این حوزه 

ژئوپلتیکی تعریف شود که یمن به لحاظ نزدیکی مذهبی و گرایش مردمی به انقالب اسالمی و 

گزینه های دارای اولویت باشند بر این اساس  عمان به لحاظ گرایش سیاسی حاکمیت می توانند

استحکام ساخت درونی نظام نیز تقویت خواهد شد و تهدیدات ناشی از حضور نیروهای وابسته 

 به قدرت های فرامنطقه ای کاهش خواهد یافت.

 پیشنهادهای اجرایی -7

لگوی ی بر ااست خارجی و مبتنبا ترسیم شرایط واقع بینانه سی صلح ٰ  ینهاعتمادسازی درزم -

 ی دینی.ساالرمردم

 و نظامی. اقتصادی، مسائل اجتماعی ٰ  ینهزم در اعتمادسازی –

 ای.نظامی منطقه های اقتصادی وتشکیل سازمان -

ف و مختل یها« پان»ایجاد روابط برادرانه بین کشورهای مسلمان منطقه و عدم گرایش به   -

رجی رفع تمایزات بین عرب و فارس و اقدام به احساسات زدایی از جمله موارد سیاست خا

لمت، مسا کشورهای منطقه است؛ همچنین تأکید بر این موضوع که تأمین منافع ملی همه در گرو

           است. یجمعدستهصلح و همزیستی 

های ترین منبع درآمد دولتکشورها، اصلیین منبع تحصیل ارز برای تربزرگ عنوانبهنفت   -

ای شورههای نفتی هماهنگی با کشورهای منطقه در قبال کمنطقه است، بدین روی، باید سیاست

        منظور افزایش و کنترل قیمت نفت و حفظ میزان آن اتخاذ گردند.صنعتی، به

اصل عدم  بریه با تک فارستوسط تمام کشورهای حوزه خلیج اتخاذ ترتیبات جدید امنیتی  -

دخالت در امور داخلی یکدیگر و احساس برابری با همه کشورها و نداشتن تمایل به چیرگی در 
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های منطقه اهمیت گونه که گفته شد، امنیت منطقه برای دولتچارچوب امنیتی جدید؛ همان

غرب کاهش و در  ، باید کمک کرد تا وابستگی نظامی کشورهای منطقه بهبارهین ا حیاتی دارد. در

 مقابل، حاکمیت کشورها افزایش یابد.

ذیل  راهبردهایتوان به فارس نیز میایران در حوزه خلیج خصوص جمهوری اسالمی در

 اشاره نمود:

 تصاداق رهایی از ی وهای مختلف اقتصادزمینه خودکفایی در رابطه با ریزی اصولی دربرنامه -

ال را به دنب ی با استفاده از نیروی بومی و محلی که برتری اقتصادی برتری قدرتمحصولتک

نی کننده ساخت درویتتقوفارس یجخلخواهد داشت. برتری اقتصادی با استفاده از ظرفیت حوزه 

 ی است.برداربهرهی قابل امنطقهقدرت خواهد بود و ثمره آن نیز در افزایش قدرت 

ابر الگویی در بر عنوانبهبومی  توان دفاعی ها وتفاده از قابلیتجهت اس ریزی دربرنامه -

های نظامی، بازدیدهای یدهای خارجی کشورهای حوزه جنوبی از طریق مبادالت هیئتخر

تواند یمگذاری صحیح یاستسآموزشی و...، شروع همکاری از سطوح پایین در حوزه نظامی. با 

 تاوردهای دفاعی کشور تبدیل نماید.این کشورها را به بازاری برای خرید دس

فارس به پل عبور از خلیج عنوانبهاهبردی جدید در یمن رگذاری برای تعیین عمق یاستس -

از بین حال یندرع وی خواهد بود امنطقهدهنده قدرت یشافزادریای سرخ و باب المندب که 

 .شناخت دشمن مشترک منفی نسبت به هم و هاییدگاهبردن د

گری و اعمال دیپلماسی مبتنی بر ناسایی علل و عوامل اصلی تروریست و مبارزه با افراطیش -

 های تروریستی.ها و شبکهیت از گروهحماعدمی جهت امنطقهقدرت 

در دیگر  ی دینی در ایران و توسعه آنساالرمردمجویی از تجربیات هماهنگی جهت بهره -

ای از طریق ان منطقهبرای ارتقاء امنیت اجتماعی کلیه بازیگرقدرت نرم  عنوانبهکشورهای منطقه 

 رک.ی فرهنگی و دینی مشتهافرآوردهایجاد نهادهای فرهنگی مشترک و تولید و گسترش 

بین یک نزدگونه مراودات جهت برقراری ارتباط ینایررسمی و گسترش غایجاد محافل  -

کشورهای منطقه و همچنین نخبگان سیاسی و فکری و مقامات نظامی و دانشگاهی 

 ی بین کشورهای منطقه.جمعارتباطیل وساهای گروهی و های رسانهی فعالیتسازهماهنگ

شدن به بازار واردات و یلتبدتوسعه مناسبات اقتصادی از طریق ابتکارات جدید و پرهیز از  -

توسعه ترانزیت کاالهای قاچاق توسط کشورهای حوزه جنوبی از طریق ایجاد تسهیالت و 
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تجارت آزاد و گسترش مبادالت تجاری بین کشورهای منطقه؛ ایجاد هماهنگی و همکاری 

های جویی از پتانسیلیرسطحی؛ بهرهزتولید، صدور و استفاده از ذخایر سطحی و  ٰ  ینهدرزم

اسالمی حاشیه جنوبی؛ مبادله و  -ی کشورهای عربیآبکمهیدروپولیتیکی ایران برای رفع مشکل 

و گسترش تسهیالت  ساالرانهفنهای ی جهت گسترش همکاریواداریروی کار فنی ساماندهی ن

 ای و ریلی.االمکان ارتباطات جادهیحتهای دریایی، هوایی و ترابری در زمینه

ه یران و دیگر کشورهای حوزی امنیتی موجود بین جمهوری اسالمی اهانامهتفاهمتعمیق  -

زیست و بسط و یطمحیافته، تروریسم و سازمانات مواد مخدر، جنای ٰ  ینهدرزمفارس خلیج

های مرزی، های امنیتی از قبیل تشکیل گارد مشترک دریایی و گشتها بر دیگر حوزهگسترش آن

ا شورهکعاری سازی حضور نیروهای نظامی از مناطق مورد اختالف، دعوت از نمایندگان سایر 

 ها در مناطق مشترک مرزی.جهت نظارت در رزمایش

 

 منابع  -8
  شر آثار ی حفظ و نرساناطالعدر پایگاه  دسترسقابلالعالی(، مجموعه بیانات، ی)مدظلهاخامنهحضرت امام

www.khamenei.ir 

 ،دی.طالعات راهبر: پژوهشکده متهران(. مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، 1381اصغر ) افتخاری 

 ،تهران هم،د چاپ رفتاری، علوم در تحقیق یهاروش ؛(1383الهه ) حجازی، و زهره سرمد، عباس، بازرگان :

 آگاه نشر

  ،کده : پژوهشتهران پژوهشکده مطالعات راهبردی، ترجمهها و هراس، (. مردم دولت1378) یباربوزان

 مطالعات راهبردی

  ،ل دهقانی، تهران: سید جال ترجمه ی در جهان نوین،ساز یتامنای های منطقه(. نظم1380مورگان )پاتریک ام

 پژوهشکده مطالعات راهبردی

  ی در:دسترسقابلی دفتر مقام معظم رهبری. رساناطالعپایگاه بیانات به استناد www.farsi.khamenei.ir 

 هران: نشر سمتت، تنگه هرمزفارس و نقش استراتژیک (، خلیج1388محمدرضا )یا، حافظ ن 

 ( اصول و1385حافظ نیا، محمدرضا .)  یتیک. مشهد: انتشارات پاپلی.ژئوپلمفاهیم 

 ( رژیم حقوقی 1382دولتیار، مصطفی .)قوقی تنگه هرمز، تهران، حید بر مسائل تأکالمللی با ینبی هاتنگه

 انتشارات وزارت امور خارجه

 ( تحلیل1392رستمی، محمد .) اسالمی هوریجم نظامی امنیت بر آن یرتأث و فارسخلیج حوزه ژئوپلیتیکی 

 پورحسن . راهنما: جعفر92نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون فارابی. زمستان یانپاایران. 

 میزان. نشر تهران: الملل،ینب روابط اصول (.1390حسین ) زاده، سیف 
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  (. ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: سمت.1380اله )عزتی، عزت 

 الملل،ینب ساختار و یاستس اسالم، فصلنامه آمریکا، و ایران فارس،خلیج یتیک( ژئوپل1389) قاسم ی،اللهفرج 

 1 ٰ  شمارهیشپ

 ،تامنی فصلنامه ایران، لیم امنیت بر المللینب سیستم هژمونیک ساختار یامنطقه یرات(. تأث1379فرهاد ) قاسمی 

 .3 شماره اول، سال ملی،

  ،شارات سمت، چاپ دهم. تهران: انتالمللینباصول سیاست خارجی و سیاست (. 1384) یعبدالعلقوام 

 ،سوم چاپ ،قو مس نشر: تهران عمل، در و تئوری در المللینب روابط(. 1378) اصغریعل کاظمی. 

 آینده، یاندازهاچشم و گذشته هایتالش روند فارس،خلیج در ایمنطقه اتحادیه .(1377) یروزپ ،مجتهد زاده 

 تهران ،77 پاییز ،3 شماره دوازدهم، سال خارجی، سیاست مجله

 .1391، بهار (. مبانی نظری امنیت، تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی1391) مرادیان، محسن. 

 ،و پائیز ا،فرد مدیریت فصلنامه کیقبادی، ترجمه مریم اجتماعی، استحکاممؤلفه  16 ،(1382) یپفل بارتل 

 .زمستان

 ( 1393مطلبی جونقانی، محسن و مقرونی، محمد .)سه جدید نظم ینی جمهوری اسالمی ایران در هندآفرنقش

 ع(.) ینحسمقاومت، دانشگاه جامع امام  نشر جهانی. تهران.

 ( روابط کشورهای عرب م1393هرسیج، حسین، ابراهیمی پور، حوا و نوعی باغبان، سید مرتضی .) نطقه

 . پائیز. تهران.88. شماره 22یی. سیاست دفاعی. سال گرامنطقهنظر فارس و ایران از مخلیج

 اد،بغد سقوط از پس عراق: عراق تحوالت به نسبت عربی کشورهای(. موضع 1384اصغر ) جعفری ولدانی 

 خارجه امور وزارت انتشاراتتهران: 

 Booth, Ken and Nicholas J. Wheeler (2008) The Security Dilemma: Fear, Cooperation and 

Trust in World Politics, Palgrave Macmillan, New York. 

 Chilcote, Ronald H (2003). Development in Theory and Practice: Latin American 

Perspectives. Rowman & Littlefield Inc. New york 

 Deutch, karl (1969). Security community, in games resenauled, international politics and 

foreign policy, new york. 

 Ever, Neumann, B (1992). Regional Powers in international politics London: Macmillan. 

Tucker, M. E. R and G. C. Bathurst (1990). Carbonate Diagenesis, Blackwell scientific pub. 

Oxford 
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 خارجی روسیه در قفقاز؛ مطالعه موردی: بحران چچنسیاست 

 
 1معصومه رضایی

 

 چکیده

-بحران باشد.ترین سنگر دفاعی برای حفظ امنیت ملی روسیه برای رقابت با غرب میمنطقه قفقاز مهم

ز سوی د و اباشهای قومی متعددی در منطقه قفقاز بروز یافته که نتیجه تنوع قومی در این منطقه می

اشد. بر چچن میدها، وقوع نزاع ای تشدید شده است. از جمله این بحرانای و فرامنطقههای منطقهقدرت

ن . در ایها برای تمامیت ارضی فدراسیون روسیه پس از استقالل بوده استترین چالشچچن از  مهم

برای  ت آنمیپژوهش نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به بررسی موقعیت ژئوپلتیک قفقاز و اه

ر ی روسیه ددهد که سیاست خارجای پرداخته و به این سوال پاسخ میای و فرامنطقههای منطقهقدرت

 این فرض ن سوالای در قفقاز و به ویژه بحران چچن چه بوده است؟ برای پاسخ به ایقبال منازعات منطقه

عیت و ا موقنطقه به غرب و آمریکمطرح است که روسیه دارای منافع حیاتی در قفقاز است و واگذاری م

ت فط تمامیحاتی و بخشد. به همین دلیل روسیه در قبال به خطر افتادن منافع حیاعتبار روسیه را تنزل می

 ارضی خود به شدت مخالفت و مقاومت کرده است. 

 قفقاز، روسیه، ژئوپلیتیک، بحران چچن، منافع ملی  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  -1

طور وجود معادن و منابع سرشار لحاظ موقعیت جغرافیایی و طبیعی و همینمنطقه قفقاز به 

ای را به خود جلب کرده است. به همین دلیل ای و فرامنطقههای منطقهنفت و گاز توجه قدرت

های بسیار دور محل منازعات گوناگون قومی و کنیم که در طول تاریخ و از زمانمشاهده می

های اوستیای جنوبی و توان به بحرانجمله منازعات این منطقه می مذهبی قرار گرفته است. از

ای آبخازیا، بحران قره باغ، بحران چچن و بحران اوکراین اشاره کرد. یکی از بازیگران مهم منطقه

                                                                                                                                             
1. Email: massomehrezayi20@gmail.com  
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در قفقاز روسیه است که به دلیل نزدیکی جغرافیایی به این منطقه راهبردی و سابقه طوالنی تسلط 

را برای خود در نظر گرفته است که به لحاظ امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت بر منطقه، منافعی 

های گوناگونی بوده است. است. سیاست خارجی روسیه پس ازفروپاشی شوروی شاهد رهیافت

های مختلفی را در قبال منطقه قفقاز شاهد هستیم که در ادامه به آن پرداخته به همین دلیل سیاست

ه قفقاز شمالی در جنوب روسیه واقع شده است هرگونه تحول غیر مترقبه کشود. به دلیل اینمی

دار شدن تمامیت ارضی این کشور است. )احمدیان و در قفقاز شمالی مساوی با خدشه

ای برای (. جمهوری چچن با قرار داشتن در منطقه قفقاز شمالی اهمیت ویژه9:1388غالمی،

داند. اگر چچن آزادی برای قفقاز و آسیای مرکزی میروسیه دارد. زیرا روسیه چچن را گذرگاهی 

و حاکمیت و استقالل خود را به دست آورد، مناطق دیگر نیز به احتمال زیاد از آن تبعیت خواهند 

ها را سرکوب کرده است خواهانه از طرف چچنکرد. به همین دلیل روسیه هر گونه حرکت آزادی

(. با توضیحات فوق، این 33:1387کتچی و براری، و با استقالل آن به شدت مخالف است. )پا

ای در نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی روسیه در قبال منازعات منطقه

شود ای که در پاسخ به این پرسش مطرح میقفقاز و به ویژه بحران چچن چه بوده است؟ فرضیه

است و واگذاری منطقه به غرب و آمریکا  این است که روسیه دارای منافع حیاتی در قفقاز

بخشد . به همین دلیل روسیه در قبال به خطر افتادن منافع موقعیت و اعتبار روسیه را تنزل می

حیاتی و حفظ تمامیت ارضی خود به شدت مخالفت و مقاومت کرده است. در این راستا، روش 

ها میتنی بر روش اسنادی و دهباشد و روش گردآوری داتحلیلی می -رو، توصیفیپژوهش پیش

 ای و اینترنتی است.                                         منابع کتابخانه

 چارچوب نظری  -2

 قطبیوسیه در عصر تکرهای سیاست خارجی رهیافت -2-1

الملل ای و روابط بینبررسی سیاست خارجی یکی از موضوعات کلیدی رشته مطالعات منطقه

ها، علل و کننده ریشهتواند روشنزیرا بررسی سیاست خارجی در چهارچوب علمی میباشد. می

ها و راهبردها در تعامالت و ارتباطات کشورها در صحنه عواملی باشد که منجر به اتخاذ سیاست

پردازان مطالعات شود. در این رابطه، نظریات مختلفی از سوی نظریهالمللی میخارجی و بین

خارجی را مورد تجزیه الملل ارائه شده است که هر کدام از منظری سیاستوابط بینای و رمنطقه

ها نخستین بار از سوی اند. تالش برای توضیح و فهم رفتارهای خارجی دولتو تحلیل قرار داده



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

627 

 

توانست علت بسیاری از ها مفاهیمی چون قدرت و منافع ملی میگرایان مطرح شد. از نظر آنواقع

انگاری از جمله نظریات جدیدی بود که بعد ها را در خارج بیان کند. نظریه سازهدولتاقدامات 

ها در ای قرار گرفت و تالش شد تا سیاست خارجی دولتاز جنگ سرد مورد توجه ویژه

انگاری با در نظرگرفتن هویت به عنوان چهارچوب این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. نظریه سازه

االذهانی و در تعامل با بازیگران دیگر، نحوه از ساختارهای مادی، معنایی و بینامری ساخته شده 

-را در هر دوره، عاملی اساسی برای مطالعه سیاست خارجی در نظر میگیری و وضعیت آنشکل

توانند سیاست خارجی خود را کامال بر ها نمی(. ولی دولت14-13: 1390گیرد. )شاتکف،

اندازد. ها را به خطر میهنگ شکل دهند زیرا چنین کاری بقای آنمحوریت ایدئولوژی یا فر

یابد. )هنسن و المللی استیال میهای مبتنی بر قدرت بر قلمروی بینبنابراین سیاست

 (.      17:1390همکاران،

تاثر از مفقاز گران رفتارهای سیاسی متغیر روسیه را در قبال آسیای مرکزی و قبرخی از تحلیل

-بکنند. غری، این کشور ارزیابی میگانههای سهقدرت بین طرفداران گرایشجابجایی 

ا در گرو ، افزایش اعتبار روسیه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ر1گرایان(گرایان)آتالنتیک

از نظر  نند.دایکپارچه شدن اقتصاد روسیه در اقتصاد جهانی و انتخاب الگوی دموکراسی غربی می

ر جهان درت دقرایان افراطی(، روسیه باید تالش کند تا به عنوان قطب مستقل گاسالوگرایان)ملی

اق به ه الحبگرایان را گرایان توجه غربچند قطبی، متمایز از شرق و غرب ایفای نقش کند. ملی

کار( بر محافظه گرایان)ملی2دانند. اوراسیاگرایانناتو، پایانی بر محاصره روسیه از سوی غرب می

 (. 2: 1392کنند. )فرجی راد و شعبانی،ه به عنوان پلی بین شرق و غرب تاکید مینقش روسی

 ست خارجی روسیه   تحول در سیا -2-2

که  آمد در دوران پس از جنگ سرد و در پی فروپاشی اتحاد شوروی این توهم به وجود     

 وسیهرسید که ردر تاریخ و سیاست روسیه دگرگونی اساسی شکل گرفته است. چنین به نظر می

ر رب دتحت حاکمیت یلتسین در مسیر تبدیل شدن سریع به یک عضو دموکراتیک و سازگار با غ

د سیاست ر مورهای اختالف نظر افزایش پیدا کرد. دروسیه با موانع اساسی مواجه گردید و زمینه

 گرایانکتینخارجی روسیه با توجه به نقش فرهنگ سیاسی و افراد دو دیدگاه وجود دارد: اروآتال

 و اوراسیاگرایان. 

 گرایان اروآتالنتیک  -2-2-1
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 پا، برهای غرب اروهای مشترک روسیه با قدرتگراها عالوه بر تاکید بر ارزشآتالنتیک

-می تر روسیه تاکیدهای اروپای غربی برای توسعه بیشگرایی روسیه با دولتاهمیت هم

 های دولت روسیه وبا نفوذی از مقام گروه محدود اما. ( Legvold,2001,p.62)کنند.

زیر وولین های طرفدار غرب تمایل دارند، آندره کوزیرف، اروشنفکران هستند که به استراتژی

ترین عناصر این طرز تفکر بود. امور خارجه فدراسیون روسیه یکی از مهم

(Legvold,2007.pp73-81)یلتسین جمهوری بوریس ران هشت ساله ریاست.  در نیمه اول دو

ی روسیه، ترین وظیفه سیاست خارجها معتقدند مهماین دیدگاه سیطره داشت. آن 1990در دهه 

بته این ست. الاکشورهای دموکراتیک دارای اقتصاد بازاری  تسهیل در پیوستن این کشور به باشگاه

ام ناتو انج بهال آمیز در پیوستن روسیه مثروند باید بر مبنای برابر و بدون هر گونه فشار تبعیض

وه ه و گرهای اقتصادی و توسعپذیرفت. روسیه این مسیر را با پیوستن به سازمان همکاریمی

-مولفه (. این گروه به دنبال تحقق38:1391هفت پیوندهای خود را مستحکم ساخت. )پریماکف،

 های زیر هستند: 

 .هاکمک آنجانبه با غرب و باز سازی اقتصاد روسیه به های همهتوسعه همکاری  -1

 افزایش تعامالت با اتحادیه اروپا و تبدیل شدن به یک کشور اروپایی.  -2

 برد. -الملل بر اساس نظریه بردبین همکاری یا آمریکا در مسائل راهبردی نظام  -3

ی و های داخلی آن. )خانهمکاری موثر با ناتو  و مشارکت در مانورها و ماموریت  -4

 (.    115:1391طالبی،

 اگرایان اسیاور -2-2-2

-می شود که معتقداین رویکرد از سوی گروهی در دستگاه سیاست خارجی روسیه ترویج می

خود  مللیالباشند روسیه باید به کشورهای شرق و آسیایی نقش مهمی در راهبردهای روابط بین

 .اروپایی است -(. این گروه معتقدند روسیه یک کشور آسیایی119:1391خانی و طالبی، بدهد.)

ا بیدگاه گرایانه یلتسین و کوزیرف گسترش یافت. این دهای غرباین نگرش در برابر دیدگاه

 گسترش یافتن در میان اندیشمندان روسی به چند گروه تقسیم شد. 

هایی است گیرد، شامل طیفی از نگرشگرایان را دربرمیها و ملیگروهی که کمونیستالف(  

کنند. آنان به طور کلی از رفتارهای غرب در ه تکیه میکه بر شکوه و عظمت روسیه در گذشت

ها معتقدند های غربی به روی آن بسیار ناراضی هستند. آنبرابر روسیه و باز نشدن درهای سازمان
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منطقه اصلی برای مانور سیاست خارجی روسیه اوراسیاست و بقیه مناطق جهان، جهان پیرامون 

به منافع ملی روسیه دارند و بر این باور هستند که منافع ملی  ایشود. این گروه نگاه ویژهتلقی می

روسیه از پیش به وسیله جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و اخالق روسی تعیین شده است. سرگئی 

پردازان اوراسیاگرایی معتقد است مفهوم امنیت در دل منافع ملی است. به استانکویچ یکی از نظریه

المنافع و کشورهای شرق اروپا در سیاست خارجی شترکنظر این گروه، کشورهای مستقل م

 روسیه دارای اولویت هستند. 

نقش تمدنی و فرهنگی روسیه که در گذشته به صورت یک امپراطوری  (گروهی که به-ب

معتقدند  هانآدهند. تجلی پیدا کرده بود، بیشتر توجه کرده و به ژئوپلتیک کمتر عالقه نشان می

 معدنی وهای غرب باشد. به منابع عظیم انسانی که پذیرای کمکای آنبهتر است روسیه به ج

عیف خود اتکا کند. آنان مخالف پیوستن روسیه به نهادهای غربی هستند و آن را سبب تض

ب و ر جنوددانند. از این دیدگاه کشورهای آسیایی همسایه روسیه حاکمیت فدراسیون روسیه می

 ای داشته باشند. ی روسیه جایگاه ویژهشرق این کشور باید در سیاست خارج

 وناگونگهای و وزارتخانه گروهی که از ائتالف نیروهای مختلف در صنایع نظامی، ارتشج( 

گونه ن، هرای قدرتمند هستند که بتواند با حاکمیت قانوتشکیل شده است. آنان خواهان روسیه

ت با هوی ها روسیه کشورینظر آنثباتی و هرج و مرج در جامعه روسیه را مهار سازد. به بی

« کخارج نزدی» های روسی است. در این نگرشگیری ارزشروسی است و بهترین روش هم پی

 اولویت اول سیاست خارجی روسیه است . 

آتالنتیکی حاکم بر سیاست خارجی -در ابتدای فروپاشی اتحادشوروی در پرتو نگرش ارو

-ت واقع شدند. برای یلتسین و کوزیروف، رئیسهای آسیای مرکزی مورد غفلروسیه جمهوری

های آسیای مرکزی اهمیت کمتری جمهور و وزیر امور خارجه وقت روسیه روابط با جمهوری

داشت و موجب غیبت نسبی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز شد. این خأل قدرت با ورود سایر 

گرایی در ایی به جای غربزمان شد. اما جایگزینی نگرش اوراسیاگرها به منطقه همقدرت

سیاست خارجی روسیه باعث توجه دوباره روسیه به منطقه آسیای مرکزی وقفقاز شد. از آن زمان 

-در سیاست خارجی روسیه اهمیت بیشتری یافت. با ورود سایر قدرت 1«خارج نزدیک» موضوع

در این منطقه ادامه  هاها بین قدرتچنان رقابتای در آسیای مرکزی همای و فرامنطقههای منطقه

چنان بر ها پس از واگذاری اروپای شرقی به غرب همها این بود که روسیافت. علت این رقابت
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-کنند.) فرجیخود اصرار می« حیات خلوت»حفظ آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان حوزه نفوذ و 

 (. 5-2: 1392راد و شعبانی،

 فقازموقعیت ژئوپلیتیکی ق -3

ه روسیه بشمال  ای در اوراسیا که ازست بین دریای سیاه و دریای خزر، منطقهای اقفقاز ناحیه

ه بنوب جو از جنوب  غرب به ترکیه و از غرب به دریای سیاه و از شرق به دریای خزر و از 

سیا و پا و آهای پست احاطه شده جداکننده اروهای قفقاز که توسط زمینایران محدود است. کوه

ها، ا، روسهها، گرجیها، آذربایجانیها، ارمنیردمان قفقاز شامل : ادیقمرز کشورها است. م

بالکاریا، -نوهاست. در شمال قفقاز: چچن، اینگوش، داغستان، ادیق، کاباردیها و چچناوستیایی

از: ستیای شمالی، کراسنودارکرای و استاوروپول کرای. در جنوب قفقچرکیسیا، او -کاراچای

ای ن) شامل ناگور و قره باغ( و گرجستان) شامل آبخازیا و اوستیارمنستان، آذربایجا

ست و منافع ا(. قفقاز از نظر معادن و منابع نفت و گاز غنی 33: 1389جنوبی(.)عزتی و الماسی،

ز کند که به هرشکلی جای پای خود را در قفقاهای بزرگ ایجاب میژئواکونومیک قدرت

 (. 45: 1388مستحکم سازند.)فیروزیان

 مواره بهور ههای بسیار دنطقه قفقاز به دلیل اهمیت استراتژیکی و وجود منابع غنی از زمانم

ه بنطقه منظیر در دنیا مطرح بوده است. به طور کلی حساسیت عنوان یک واحد ژئوپلیتیکی کم

ته است، ار گرفهای بیگانه در طول تاریخ قرالمللی همواره مدنظر قدرتعنوان کانون توجهات بین

ون وناگهای گبه نحوی که این توجه طمعکارانه به همراه مشکالتی که از نظر ساختار قومیت

وجود داشته، سبب شده است که در منطقه نوعی تنش و عدم ثبات وجود داشته باشد. 

 باقوام، مذاه ها،(. قفقاز به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی در محل تالقی فرهنگ168:1390)نائبیان،

 میان ختلف قرار گرفته و به همین جهت در طول تاریخ محل منازعات گوناگونهای مو تمدن

(.اختالفات 101:1386المللی بوده است.)حیدری، ای و بینهای منطقهها و قدرتمذاهب، فرهنگ

زبانی  -ادیها ریشه در چندگانگی نژهای قفقاز و نیز در درون هر یک از آنمرزی بین جمهوری

ین بضات شته و آلوده به تعصب حیثیتی است. بنابراین حل منصفانه تعارو بیگانگی مذهبی دا

 (.43:1388های منطقه چندان آسان نیست.)فیروزیان،اقوام و دولت

ای به آسیای مرکزی و قفقاز باعث حساسیت جدی روسیه ای و فرامنطقهورود بازیگران منطقه

ی و قفقاز به دالیل اقتصادی، مرز شده است؛ چرا که در فضای ژئوپلیتیک روسیه، آسیای مرکز
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آید. مشترک، مالحظات امنیتی و روابط تنگاتنگ اجتماعی و فرهنگی، خارج نزدیک به حساب می

چه که در ابعاد کالن مایه نگرانی روسیه است، از دست دادن حوزه نفوذ سنتی و حضور رقبا آن

یل برخورداری از منابع مهم انرژی و در خارج نزدیک به ویژه آمریکا و ناتو است. این منطقه به دل

ای دارد. پس از فروپاشی اتحاد چنین کنترل بر مسیر ارتباطی شرق و غرب جهان اهمیت ویژههم

های ژئوپلیتیک در این منطقه شدت پیدا کرده است. )موسوی و جماهیر شوروی رقابت

 (.        148:1391دیگران،

یای ر آسدش روسیه و آمریکا در گسترش نفوذ خود یکی از موارد رویارویی و رقابت، به تال

 یز روسیهاضر نگردد. این مناطق سابقاً حوزه نفوذ شوروی بوده و درحال حمرکزی و قفقاز باز می

را  زه مذکورر حوچنین ادعایی را نسبت به این منطقه دارد. بنابراین، روسیه همانند گذشته بازی د

قامات اور م. این منطقه حوزه امنیتی روسیه است و به بداندبر مبنای حاصل جمع جبری صفر می

روپاشی فهد. دروسی هر گونه نفوذ و دخالت در آن، امنیت و بقای روسیه را مورد تهدید قرار می

ن همی شوروی و مشکالت داخلی روسیه به کاهش توجه این کشور به منطقه مذکور منتهی شد و

ر الی که دا سوسترش نفوذ در این منطقه ترغیب کرد. امامر سایر کشورها به ویژه آمریکا را به گ

ین اذ در شود این است که چرا کشورهای مذکور به دنبال گسترش حوزه نفواین رابطه مطرح می

، ترش ناتو، گسمنطقه هستند؟ آسیای مرکزی و منطقه قفقاز از نظر منابع انرژی و خطوط انتقال آن

وارد مار است. برخی موارد دیگر از اهمیت فراوانی برخوردو ( های نظامی) ژئواستراتژیکپایگاه

دارای  وسیهفوق آمریکا و روسیه را به رقابتی تازه در این منطقه سوق داده است. از یک سو ر

 دیگر باشد و از سویادعای سنتی نسبت به این منطقه است و نگران امنیت و بقای خود می

یه و تضعیف روس -ط بر هارتلندبه خصوص تسل -ودآمریکا به دنبال دستیابی به اهداف خاص خ

 (.  33-32:  1394است. )آقایی و دیگران،

 سیه اهمیت قفقاز برای رو -4

-روسیه با داشتن مرزهای طوالنی و مجاورت جغرافیایی با منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و هم

-ن بازیگران منطقه بهترین و موثرتریچنین سابقه طوالنی حضور و تسلط بر منطقه، یکی از بزرگ

اند و به همین سال بر منطقه تسلط داشته180رود. روسیه تزاری و شوروی در حدود شمار می

کند. به این ترتیب روسیه دارای دلیل امروزه روسیه آن را جزء حوزه نفوذ سنتی خود قلمداد می

به دالیل سیاسی ، های اخیر باشد. این حوزه در سالهایی در این منطقه میعالیق و نگرانی
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المللی تبدیل ای و بیناقتصادی و ژئواستراتژیکی به یکی از موضوعات اصلی در مسائل منطقه

شده است. در این راستا این منطقه از نظر روسیه هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیتی حائز 

المنافع، مشترک رو پس از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای مستقلباشد. از ایناهمیت می

مورد توجه قرار « خارج نزدیک»روسیه سیاست خارجی خود در منطقه قفقاز را در دور محور 

داد. با انتخاب پوتین و تثبیت نسبی اوضاع سیاسی و اقتصادی، توجه به حوزه قفقاز افزایش یافت 

نطقه ( م211:1390های مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل شد.)حیدری،و به یکی از اولویت

قفقاز برای روسیه نقش مهمی دارد، به این دلیل که قفقاز شمالی در جنوب روسیه واقع شده است 

دار شدن تمامیت ارضی این کشور و هر گونه تحول غیر مترقبه در قفقاز شمالی مساوی با خدشه

شاهراه  ترین کانال ارتباطی روسیه با دریای آزاد و به طور طبیعیاست. از طرف دیگر، قفقاز مهم

ارتباطی استراتژیکی روسیه است که دفاع از آن اولویت روسیه و نفوذ در آن، هدف رقبای روسیه 

 (. 9-8:  1388است. )احمدیان و غالمی،

ر در خصوص حضور روسیه در صحنه استراتژیک این منطقه باید گفت که سیاست روسیه د

 سب نفوذای و جلوگیری از کنطقههای آن برای حفظ ثبات مالمللی در چارچوب تالشسطح بین

اری واگذ باشد. از دیدگاه سیاست خارجی روسیه، باخارجیان در کشورهای قفقاز قابل فهم می

(. 213: 1390منطقه به غرب و آمریکا موقعیت و اعتبار روسیه تنزل خواهد یافت.)حیدری، 

زیرا  ر استهای دیگقدرتاهمیت این منطقه برای روسیه بسیار فراتر از اهمیت این منطقه برای 

 ی خود راقتصاداکه قادر است، امنیت و منافع سیاسی و که روسیه با حفظ این مناطق عالوه بر این

ه انرژی ب بزارتامین کند با تسلط بر منابع انرژی و حفظ انحصار خود بر آن در مواقع الزم از ا

طراف ناطق امکه با حفظ همه این تر ازهای غربی استفاده نماید و مهمعنوان اهرمی علیه دولت

 ود فراهمته خخود از نفوذ رقبا به خودسازی از درون بپردازد و زمینه را برای احیای قدرت گذش

 (.102:1389آورد. )فیروزی،

 های قومیمنازعه -5

 ستند،ههای مختلف مثل روسیه با آن مواجه یکی از مشکالتی که اکثر کشورهای با قومیت

 های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگ قوم مسلط است. )رفیع وفرهنگتعارض میان خرده

 (.92:1390ذوالفقاری، 
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ی عامل طلبی سراسر قفقاز را فرا گرفت و منجر بهبا فروپاشی اتحاد شوروی جنبش تجزیه

ی هاتمهلک در برخورد با جمهوری فدراتیو روسیه شد. روسیه فدراتیو که با کاهش مسئولی

 ذارد، بهفته بگرای نو، در پی آن بود تا پا جای پای امپراطوری از میان قوارهگذشته و در قد و 

 ستراتژیکو ا هیچ شکل حاضر نبود تا در همین آغاز کار، قدمی از منافع سیاسی، اقتصادی، نظامی

ته وی رشسهای قومی هر دو سنتی خود در قفقاز عقب بنشیند. به این ترتیب سایه شوم منازعه

فر و ز، فضایی بین دریای سیاه تا دریای خزر را فرا گرفت. )معینیهای قفقاکوه

ه عنوان ، از محورهایی ب2020(. فدراسیون روسیه در سند راهبرد امنیت ملی 156:1389خیری،

امل شاخلی المللی علیه منافع و امنیت خویش یاد کرده است. تهدیدات دتهدیدات داخلی و بین

گی در ماندطلب، مهاجرت غیر قانونی، عقبیادگرا و جداییهای بنتروریسم و فعالیت گروه

و  های واگیردارماندگی اقتصادی، گسترش بیماریهای نوین، ضعف و عقبصنعت و فناوری

شامل  المللی نیزباشد. تهدیدات امنیت بینشناختی میمحیطی و بومگسترش مخاطرات زیست

سپر  استقرار الملل، مسئلهایانه در صحنه بینگرجانبهها به رویکردهای یکبازگشت برخی قدرت

 وخدر مدفاع ضدموشکی آمریکا، گسترش ناتو به سوی مرزهای روسیه، قاچاق و استعمال مواد 

ین ت. آخرالمللی اسهای جنایتکار در روسیه و بحران اقتصادی بینگردان، فعالیت گروهروان

به  توجه روسیه مناقشات مرزی است. باتهدید امنیتی ذکر شده در سند مذکور علیه فدراسیون 

ال در یه عمهای بزرگ، تهدید بلندمدتی علیه روستغییرات ژرف در ماهیت روابط روسیه با قدرت

 نیامنیتی، تکو -ترین تهدید برای روسیه در حوزه دفاعیبینی وجود ندارد. واقعیآینده قابل پیش

در  این کشور است. وجود ناآرامی های محلی و منازعات مسلحانه در نزدیکی مرزهایجنگ

-مد گروهوآفتهای غیرقانونی قاچاق اسلحه و رمرزهای آن در ناحیه قفقاز شمالی، انجام فعالیت

ود ، وجهای مخالف روسیه در این منطقه، وجود تنش و درگیری در مرز این کشور با اوکراین

دم عنیز  و، ژاپن و گرجستان باغ در قفقاز جنوبی، اختالالت مرزی و ارضی با چینبحران قره

-ترین مسائل مرزی و ارضی به شمار میتوافق جامع مرزی در دریای خزر از جمله مهم

 (.       46:1394روند.)کرمی و جهانبخش، 

( از جمله تهدیداتی که برای امنیت روسیه مطرح 1993بر اساس آیین نظامی روسیه )نوامبر 

کند، از گونه که ب.ام بارینکسن نیز بدان اشاره میهمانای است. و های منطقهاست، بروز جنگ

ها و مشکالت جمله تهدیدات به منافع روسیه، تهدیدات جدید برخاسته از افزایش ناسازگاری
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داخلی و مسائل قومی در کشورهای پیرامون و مناطق معین قلمداد شده است. بدون شک قفقاز 

ترین توجهات را از این نوع برای روسیه به وجود در میان تمامی مناطق پیرامونی روسیه، بیش

-های متعدد در قفقاز برای روسیه برخی مشکالت عمده را نیز بهآورد. وقوع ناآرامیآورده و می

طلبانه و ادعاهای جدایی از روسیه، برای های استقاللوجود آورده است. وجود برخی جنبش

های طلبی در سرزمینهای جداییتالش تمامیت ارضی فدراسیون روسیه خطر آفرین هستند.

های بیش از یک شود. تالشقفقازی روسیه از جمله تهدیدات بزرگ برای این کشور قلمداد می

طلبی مشابه در های جداییها برای جدایی از روسیه و دستیابی به استقالل، تالشدهه اخیر چچن

ها، روسیه را با خطرات جدی مهوریطلبی در سایر جهای بالقوه جداییداغستان و وجود زمینه

ترین چالش برای تمامیت ارضی فدراسیون روسیه پس از استقالل مواجه ساخته است. چچن مهم

 (.   9: 1392راد و شعبانی،بوده است.)فرجی

 بحران چچن -6

 موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی چچن -6-1

درصد روس را  7و حدود  درصد چچنی 93نفر، 1100000جمهوری چچن با جمعیتی حدود 

واقع شده  ای(. این جمهوری در منطقه100:1391االسالمی و باقری،در خود جای داده است.)شیخ

محل  غرب، وهای اروپا و آسیا، پل ارتباطی میان شمال و جنوب و شرق که حلقه واصل بین قاره

 حمل از مسیرهای های بزرگ و کهن، همسایه جهان اسالم و جهان مسیحیت و یکیتالقی تمدن

ست. اآن  ونقل نفت و گاز به اروپا است و این امر بیانگر اهمیت ژئوراهبردی و ژئوپلیتیکی

ب رقی موقعیت ژئوپلیتیکی چچن، اهمیت آن را دو برابر کرده و حتی باعث شده تا کشورهای

داشته  ییادروسیه با در نظر گرفتن موقعیت این جمهوری در دامن زدن به مناقشه چچن، تاثیر ز

 (.  104: 1390باشد.)رفیع و ذوالفقاری،

های مناقشه منطقه قفقاز است. جمهوری چچن اولین جمهوری بود چچن تنها یکی از کانون

که به صورت رسمی استقالل خود را از فدراسیون روسیه اعالم کرد و برای استقالل خود به 

ترین مورد (. چچن افراطی156:1389فر و خیری،جنگ مسلحانه با مسکو پرداخت. )معینی

جانبه جدایی خود را از فدراسیون روسیه اعالم کرد. طلبی در روسیه بوده و به طور یکجدایی

اینگوش نیز جدا شود.  -ها باعث شد تا این جمهوری از ترکیب ایالت چچنطلبی چچناستقالل

 1934ن بار در سال ها بود که برای اولیها و اینگوشاینگوش ترکیبی از چچن –ایالت چچن 
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این دو جمهوری از یکدیگر جدا شدند. دلیل اصلی  1994توسط شوروی ایجاد شد. در دسامبر 

ها برای کسب ها به جدایی از روسیه و در مقابل تالش چچنیاین جدایی، تمایل نداشتن اینگوش

نائی در میان استقالل و جدایی از ترکیب روسیه بود. به همین دلیل چچن را باید یک مورد استث

واحد فدراسیون به حساب آورد. و تنها جمهوری است که تاکنون پیمان فدرال) که در مارس  89

( بین مرکز و واحدهای فدراسیون منعقد شد و در آن حدود اختیارات هر یک تعیین شد را 1992

ن تنها ای با مرکز منعقد کرده است.در واقع چچگونه پیمان دو جانبهنه امضا کرد و نه هیچ

ها و مناطق، با مرکز مصالحه نکرده و جمهوری است که سران آن برخالف سران دیگر جمهوری

: 1387اند.)پاکتچی و براری، استقالل سیاسی خود را فدای خودمختاری اقتصادی بیشتر نکرده

ای که در دوره احیای خود، دچار مشکالت داخلی عظیم بوده (. منازعه چچن برای روسیه25-24

های جدی مالی و جانی های اقتصادی هنگفت مضاعفی را ایجاد نموده است و آسیبت، هزینهاس

 (.9:  1392بر آن کشور وارد ساخته است. )فرجی راد و شعبانی،

 کننده بحران عوامل ایجاد -6-2

تم دهد. اول: احساس سطلبی چچن را توضیح میتقارن چندین عامل جنبش استقالل    

قوی و جذب نشدن در فرهنگ روس،  مذهبی بسیار -و، دوم: هویت قومیتاریخی توسط مسک

واقع  ارم:سوم: وجود منابع غنی نفتی و معدنی در این جمهوری و توسعه نیافتگی اقتصادی، چه

ا و هریکشدن در مرزهای فدراسیون و برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و در نهایت تح

دی جامعه، بن(.  اما در این میان سه عامل قطب156:1389یری،فر و خهای خارجی.)معینیدخالت

 شند. باساز اجتماعی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت مینبود شناخت هویتی و عوامل بحران

 دی جامعه چچن بنقطب -6-2-1

های مختلف سیاسی در ای جامعه چچن و رفاه نسبی مردمان آن به ظهور جریانساختار قبیله

شد به عنوان که توسط نخبگان سرداده می کرد. شعارهای استقاللکمک فراوانی میاین جمهوری 

ابزاری برای جلب حمایت رأی دهندگان مورد استفاده قرار گرفت. مسکو در این زمان تصمیم 

، و بعد از آن، در سال 1992برداری از این وضعیت با فرستادن سربازان در سال خود را برای بهره

ها برای تسخیر گروزنی عملی کرد. این نظامیان و اعزام آنکردن یک گروه از شبه با مسلح 1994

ها را تشدید کرد. رفتار استبدادی دودایف، رکود اقتصادی، در حالی بود که رفتار دودایف اختالف

ای، مخالفان دودایف را قدرتمندتر کرد و برخی از های قبیلهموج فزاینده جنایت، فساد و رقابت
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ها تا مرگ وی ادامه یافت تا ق چچن در کنترل نیروهای مخالف قرار گرفتند. این اختالفمناط

با  1997گردان چچن شد. با تامین استقالل دوفاکتو چچن در پی توافق مه مسخادوف صحنه

های جدیدی پیش پای مسخادوف قرار جمهوری، دشواریروسیه و انتخاب مسخادوف به ریاست

-های بازسازی، گروگانکاری گسترده در سطح جامعه و هدر دادن بودجهگرفت. با توجه به بی

گرا نیز با انتقاد از رویکرد مسخادوف در های اسالمای یافت. در این میان گروهگیری ابعاد گسترده

 5برابر مسکو، با او به مخالفت برخاسته و حتی بر ضدش وارد عمل شدند. اندک زمانی بعد از 

جمهوری و پارلمانی برگزار شد که در آن احمد قدیراف تخابات ریاستنیز ان 2003اکتبر 

جمهوری چچن انتخاب شد. با کشته شدن احمد قدیراف در شخصیت مورد نظر مسکو به ریاست

آلوالخانوف جانشین او شد. اما در عمل رمضان قدیراف پسر  2004گذاری در مه جریان یک بمب

اندکی قبل از انتخابات در مارس همان سال، قانون  احمد قدیراف قدرت را بر عهده گرفت.

های فدراسیون روسیه است. این اساسی چچن اعالم کرد که این جمهوری یکی از جمهوری

بندی در حال حاضر خود را در تنش میان نیروهای حاکم طرفدار روسیه و دوگانگی و قطب

 دهد. طلبی نشان مینیروهای خواهان جدایی

 ویتیخت هنبود شنا -6-2-2

-ستقاللد و استیزی، اتکای به خواز نظر اصولی، مبارزه برای رهایی از سلطه روسیه، بیگانه

ار رخوردبهای چچنی از انسجام زیادی طلبی به فرهنگ مسلط مردم چچن تبدیل شده است. قبیله

ر د ین امرهای اولیه در قرون وسطی است و اساالریها به شکل مردمهستند. ساختار دولت آن

سترش گساالر روسیه برای های دولت اشرافطول تاریخ در شمار موانع مهم در مقابل تالش

، اسالم 1996-1994های سلطه خود در این منطقه بوده است. در جریان جنگ در فاصله سال

چنی اران چساالران و سیاستمدای را در جامعه چچن و به ویژه در میان بعضی جنگنقش برجسته

م ی مردای که نباید فراموش شود این است که باورهای دین. به صورت کلی مسئلهداشته است

یرو که پکه مسلمانان حنفی مذهب هستند و دیگر اینچچن دو ویژگی مهم دارد: نخست این

 11ز ابه ویژه پس  2010تا  1991گرانه هستند. این در حالی است که از های صوفیطریقت

ین وجود ازنند. با گرایی افراطی و تروریسم را به مردم چچن میبرچسب اسالم 2001سپتامبر 

 کنند. می گراهای افراطی حمایتدرصد مردم این سرزمین از اسالم 7تنها 
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 اقتصادی  -عیبحران اجتما -6-2-3

ه دولت کهایی گاه در طول تاریخ، سهم مناسبی از سود ثروتکنندکه هیچها ادعا میچچنی

تقد ها معناند. از سوی دیگر، آها استخراج کرده، دریافت نکردهسرزمین آنمرکزی روسیه از 

ن به چنیهستند که دولت روسیه در این جمهوری زیربناهای اقتصادی را توسعه نداده است. هم

ادی ز اقتصهای مختلف، اقتصاد آن به شدت آسیب دیده و بیشتر مراکها و بحرانعلت بروز جنگ

نگ جگیری و های اقتصادی مسکو و استمرار دراند. تحریمدر امان نماندهو صنعتی آن از آسیب 

 اتی،باعث کاهش تولید، کمبود منابع، مهاجرت جمعیت متخصص غیربومی، فاصله گسترده طبق

این  کمبود کاالهای مصرفی و مواد غذایی، افزایش فقر و میزان باالی بیکاری شده است.

ینی ی پایکه از توسعه اجتماعی و اقتصاداست، در حالی جمهوری دارای ذخایر مهم نفت و گاز

سالمی و االهای قفقاز بیکار هستند. )شیخدرصد از جوانان جمهوری 85برخوردار است. حدود 

 (.     113-111: 1391باقری،

وری استقالل جمه 1991ژنرال جوهر دودایف قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در تابستان 

، موقعیت در صد از آرای عمومی 87توانست با کسب  1991در آغاز پاییز چچن را اعالم کرد و 

 این سیاسی خود را در چچن محکم کند. پس از اعالم استقالل، هرج و مرج به شکل ملموسی

ست بجمهوری را فرا گرفت و دیپلماسی مذاکره بین قوای مجریه روسیه و چچن نیز به بن 

ل استفاده روسیه از شایعه احتما 1993ی دیپلماتیک و آغاز سال هانتیجه ماندن اقدامانجامید. با بی

 هایهای نظامی و تهاجم گسترده به خاک چچن قوت گرفت. چیزی نگذشت که اختالفاهرم

د برای ی بومرزی بین چچن و اینگوش بهانه مناسب را در اختیار روسیه قرار داد و این سرآغاز

 1994(. با آغاز 31:1387چن.)پاکتچی و براری،و دو دوره جنگ بین روسیه و چ1994بحران 

ی نگونمشاجره بین روسیه و چچن باال گرفت و یلتسین به استفاده از اهرم نظامی برای سر

یه دودایف تهدید کرد. در اواخر پاییز نیروهای نظامی روسیه از راه جمهوریهای همسا

این  سوی ای را بهمی گستردهچچن)اینگوش، اوستیای شمالی و داغستان( در سه محور تهاجم نظا

 (. 158:1389فر و خیری، جمهوری آغاز کردند. )معینی

های چچن و و روسیه که سابقه آن در دوران پس از فروپاشی شوروی به دوره اول جنگ

ها با تکاپوهای نیروهای تحت امر جوهر دودایف برای استقالل چچن از روسیه و درگیر شدن آن

تا صدور اعالمیه استقالل کامل این جمهوری از روسیه تحت عنوان  1991سپتامبر  6مسکو از 
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گردد و به جنگ چچن نیز شهرت دارد و از و وقایع پس از آن باز می 1993چچنی ایچکریا در 

ها به به طول انجامید. این جنگ با حمله روس 1996آگوست  31آغاز وتا  1994سپتامبر  11

ماه ادامه داشت و به بروز  20(. این نبرد 87-86:  1391فی،آبادی و اشرگروزنی شروع شد. )تقی

آتش بس از سوی یلتسین اعالم و پیمان  1996فاجعه انسانی در جمهوری چچن انجامید. در سال 

مسخادوف و ژنرال الکساندر لبد، اصالن ها و مسکو )مصالحه خاساویورت بین صلح میان چچن

(. بنابر قرار داد امضا شده، 95:1390رفیع و ذوالفقاریدبیر شورای امنیت ملی روسیه( امضا شد.)

ماند. در باقی می« دولتی مستقل، دموکراتیک و قانونی در چارچوب روسیه» چچن به عنوان

با انتخاباتی که به همت سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار « اصالن مسخادوف»  1996دسامبر 

جمهوری خودمختار چچن سوی مردم به ریاست شد و بر اساس قوانین فدراسیون روسیه، از

 (.   159:1389فر و خیری،انتخاب شد.)معینی

ی قفقاز شمالی نیز مشهور است با حمله نیروها های چچن که به جنگدوره دوم جنگ

ی های بزرگی از مناطق جدایبه چچن و اشغال بخش 1999آگوست  26فدراسیون روسیه در 

نظامی بهش 1400برای آغاز این دوره از نبردها، هجوم بیش از ها طلب، آغاز شد. محرک روس

ز اب االخطوهابی چچنی، داغستانی، عرب و قزاق به داغستان به رهبری شامل باسایف و ابن

ها و حمالت گذاریطریق مرزهای چچن بود. این هجوم که به موازات یک سلسله بمب

آن از  پیامد ها انجامید که نخستینها و چچنتروریستی دیگر انجام شد به رویارویی نظامی روس

 (.88-86: 1391آبادی و اشرفی، دست رفتن استقالل غیررسمی، اما بالفعل چچن بود. )تقی

اهان خوها در مذاکرات خود با جداییدر بحران چچن مسئله اصلی این است که وقتی روس

 له راضی کنندها را بدین وسیآن ها یک خودمختاری انحصاری دادند تابه آن 1994تاتار در سال 

ن شود. ایار میها به گونه دیگر رفتکه در فدراسیون روسیه باقی بمانند، چه دلیلی دارد با چچن

تی و ها در چچن به جهت نگرانی امنیتواند موضوع بحثی باشد که آیا خشونت روسخود می

ن ک چچت موقعیت استراتژیبرای حفظ ثبات و تمامیت ارضی فدراسیون روسیه است و یا به جه

از ت در قفقحوالتکه تاثیر مستقیم بر منافع کالن روسیه درون مرز و فرامر دارد؟ شاید بتوان گفت 

، ر چچندها ها به منزله معامله با حاصل جمع صفر است. در بحبوحه ناامنیشمالی برای روس

اک خد که ق داغستان افتاای برای انتقال نفت از طریمسکو به فکر بازگشایی یک مسیر حاشیه

 (.  49-48: 1388ها تهدید شد. )فیروزیان، چچن را دور بزند؛ البته این مسیر توسط چچن
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 یاست خارجی روسیه در برابر بحران چچن س-7

-ان میگرایانه مردم چچن، نشحوادث چچن و واکنش نظامی روسیه در قبال گرایش استقالل

 ری تعییندیگ ی و ثبات سیاسی بیشتر از هر مسئله و موضوعدهد که در منطقه قفقاز، مسائل امنیت

ترین همسیه متوان بدون مالحظات امنیتی بررسی کرد. روکننده بوده و مناسبات اقتصادی را نمی

 (.  75:1373باشد. )سجادپور، های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در قفقاز میبازیگر در زمینه

 واکمیت داند. اگر چچن آزادی و حو آسیای مرکزی میروسیه چچن را گذرگاهی برای قفقاز 

ز آن ایاد زاستقالل خود را به دست آورد، دیگر مناطق قفقاز یا آسیای مرکزی نیز به احتمال 

را  هاخواهانه از طرف چچنتبعیت خواهند کرد. به این دلیل روسیه هرگونه حرکت آزادی

فقاز های منطقه قلکرد روسیه در بحران(. عم33:1387سرکوب کرده است. )پاکتچی و براری،

کند. دهد که اقدامات این کشور به سمت نظامی شدن بیشتر سیر مینشان می

 (.82:1373)سجادپور،

ترین چالش برای تمامیت ارضی فدراسیون روسیه پس از استقالل بوده است. در چچن مهم

دهه اخیر سرکوب شده است: ها به دالیلی چند توسط روسیه در یک واقع استقالل طلبی چچنی

شود و فدراسیون روسیه ها به معنی تهدید جدی به تمامیت ارضی روسیه تلقی میاوال این تالش

اش به شدت مخالفت و مقاومت کرده است. ثانیا های حیاتیدر قبال به خطر افتادن یکی از ارزش

فقاز نیز تالش برای های استقالل در چچن، دیگر اقوام قدر صورت به نتیجه نرسیدن تالش

های مسلمان کردند. اگر جمهوری چچن استقالل یابد، سرزمیناستقالل و جدایی خواهی می

میلیون نفر جمعیت به سوی استقالل طلبی گرایش خواهند  20نشین جنوب روسیه با حدود 

 طلبی چه بهتوان گفت روسیه در سرزمین قفقازی خود با تهدیدات جدایییافت. در مجموع می

دلیل نیست که این منطقه برای روسیه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل مواجه است و بی

شود. بنابر همان ارتباط سیستمیک، هرگونه تحولی در سطح منطقه قلمداد می« نقطه عطف»عنوان

شک منتهی به بروز ناآرامی و نزاع و احتماال به طور نمونه تغییر دوباره مرزهای سرزمینی بی

راد و واهد شد. و به تبع آن دیگر نواحی آن منطقه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. )فرجیخ

(. به طور حتم تجزیه چچن، توانایی روسیه در صدور نفت و گاز به بازار اروپا 9: 1392شعبانی،

گیری کاهش خواهد داد، چرا که خطوط انتقال نفت و گاز میادین نفتی روسیه و را به نحو چشم
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گذرند. با توجه به اهمیت این موضوع، روسیه به هر شکل ممکن در پی آن قزاقستان از چچن می

 (.   34:1387چنان این مسیر را در کنترل خود داشته باشد.)پاکتچی و براری،است که هم

روسیه با پیوستن گرجستان به ناتو، طبیعی است که از داشتن متحد در حیات خلوت خود 

شم امید به چچن بسته است که به عنوان بخش کوچکی از فدراسیون روسیه از محروم مانده و چ

طرف جنوب با مرزهای گرجستان نزدیکی جغرافیایی دارد. هم اینک روسیه با جلوگیری از 

های این جمهوری برای مواضع استقالل چچن، در پی تعقیب رفتاری است که بخواهد از ظرفیت

داند در ناتو در حیات خلوت خود استفاده کند. زیرا روسیه میتدافعی خود در مقابله با تهدید 

دهد که گرجستان قبل صورت اعطای استقالل به چچن، این جمهوری همان رفتاری را انجام می

از آن در منطقه قفقاز انجام داد. به این معنی که به محض اعطای استقالل به جمهوری چچن از 

گراید و روسیه را در حیات به دامن ناتو و غرب می طرف روسیه، چچن نیز همانند گرجستان

های وابسته گذارد. در این زمینه، علت عدم اعطای استقالل برخی جمهوریخلوت خود تنها می

ها به ناتو و به روسیه را باید در راستای سیاست روسیه در جلوگیری از پیوستن این جمهوری

ها بود. پوتین از فی هرگونه حاکمیت مستقل قومیتحل پوتین در حقیقت، نغرب ارزیابی کرد. راه

: 1390زد.)رفیع و ذوالفقاری،ها و مردم را در بیان دموکراتیک آزاد بگذارد، سرباز میکه قومیتاین

یابی بهتر و باالتر در های پایانی آن برای مکان(. تالش روسیه در دوره پوتین به ویژه سال96-97

الملل مانی از نوع برداشت این کشور از چگونگی ساختار نظام بینالملل ترجترتیبات نظام بین

(. در 214:1388پس از جنگ سرد و آرمان تبدیل روسیه به قدرتی بزرگ بود. )کوالیی و نوری،

ای همراه بود. او از ابتدای به دوره پوتین، رویکرد احیای قدرت بزرگ با تغییرات قابل مالحظه

های جهانی و بازیابی جایگاه جایگاهی بایسته در فرآیند رقابت دست گرفتن قدرت، دستیابی به

قدرت بزرگ روسیه را هدف دولت خود اعالم کرد و برای عملیاتی کردن این هدف، با انتخاب 

-های شرایط متحول کننده داخلی، منطقهها و عینیتگرایانه، تالش کرد به واقعیترویکردی عمل

یه در راهبرد خارجی خود، مناقشه چچن را فقط یک مسئله ای و جهانی توجه زیادی کند. روس

داند و از کند و دخالت در مناقشه چچن را دخالت در امور داخلی خود میداخلی قلمداد می

کند. در مقابل چچن ها تالش کردند که بحران گرایانه طرف سوم استقبال نمیهای میانجیتالش

ای پیدا ران و گسترش دامنه آن به قفقاز، بعد منطقهچچن را بعد فراملی دهند و با استمرار بح

المللی داده شود. مجموعه غرب همواره به دنبال تضعیف روسیه و از کرده و سپس به آن بعد بین
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توانست آرزوی سنتی آنان هم گسستن آن بوده است. موقعیت به وجود آمده در چچن شاید می

 (.95-98: 1390بخشد. )رفیع و ذوالفقاری، را، که همانا مرحله دوم فروپاشی باشد، تحقق

روسیه به اهمیت و ضرورت حفظ چچن در ترکیب فدراسیون و پیامدهای واگرایی این 

از  بانهطلجمهوری برای فدراسیون به خوبی آگاه بوده و به همین دلیل، هرگونه حرکت جدایی

ها در کنار اجتماعی چچن –ها را به شدت سرکوب کرده است. سرکوب سیاسی سوی چچن

ی افراطی هازهها با تاثیر گرفتن از آموعواملی مانند توسعه نیافتگی اقتصادی باعث شده تا آن

-ه اقدامبحران، ب برنده در ادامه اینای نفعای و فرامنطقههای منطقههای قدرتوهابیون و دخالت

ود خا در  رتش انتقام جویانه دست زده و نسل به نسل آآمیز و تالفیطلبانه خشونتهای جدایی

وده بها چنچطلبی، ویژگی بارز خواهی و استقاللزنده نگهدارند، به طوری که دیگر روح آزادی

 . (40:1387کند. )پاکتچی و براری،ها را در بین سایر اقوام روسیه متمایز میو آن

 نتیجه گیری-8

چچن و عوامل دخیل در در این مقاله سعی شد بعد از بررسی موقعیت ژئوپلیتیک قفقاز و 

های حاکم بر ایجاد بحران، به سیاست خارجی روسیه در برابر بحران چچن پرداخته شود. رهیافت

-سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که شامل سه گروه آتالنتیک

نطقه آسیای گرایان، اسالوگرایان و اوراسیاگرایان است؛ هر کدام نگاه متمایز و متفاوتی به م

های آسیای مرکزی و قفقاز مرکزی و قفقاز داشته اند. در پرتو نگرش اروآتالنتیکی، جمهوری

ها به منطقه شد. اما با جایگزینی مورد غفلت واقع شدند. این خأل قدرت باعث توجه سایر قدرت

به  گرایی در سیاست خارجی روسیه، بار دیگر توجه روسیهنگرش اوراسیاگرایی به جای غرب

یابی به این منطقه جلب شد. با روی کار آمدن پوتین و رویکرد احیای قدرت بزرگ، روسیه دست

های جهانی و بازیابی جایگاه قدرت بزرگ روسیه را هدف جایگاهی بایسته در فرایند رقابت

شروع شد، تهاجم نظامی  1994دولت خود اعالم کرد. روسیه در برابر بحران چچن که در سال 

ها و بس میان چچنای را در پیش گرفت که در نهایت دوره اول بحران با امضای آتشگسترده

آغاز شد و به رویارویی نظامی  1999مسکو پایان پذیرفت. و دوره دوم این بحران که در سال 

ها انجامید که نخستین پیامد آن از دست رفتن استقالل غیر رسمی اما بالفعل ها و چچنروس

اصلی اتخاذ سیاست سرکوب از جانب روسیه در برابر بحران چچن، به موقعیت چچن بود. دلیل 

گردد زیرا چچن حلقه واصل بین اروپا و آسیا، پل ارتباطی شمال و ژئوپلیتیکی چچن باز می
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های بزرگ و کهن و دارای منابع غنی است. به همین دلیل روسیه جنوب و محل تالقی تمدن

نافع حیاتی و حفظ تمامیت ارضی خود به شدت مخالفت و برای در قبال به خطر افتادن م

-مقاومت کرده است. زیرا با واگذاری منطقه به غرب و آمریکا موقعیت و اعتبار روسیه تنزل می

ها را به شدت طلبانه از سوی چچنیابد. با توجه به توضیخات فوق روسیه هرگونه حرکت جدایی

 سرکوب کرده است.       

 منابع  -9
-علوم سیاسی و روابط بین ، فصلنامه«آمریکا و روسیه، رقابت و منازعه» (، 1394یی، داوود و همکاران)آقا-1

 الملل.

، «ی و قفقاز، عرصه تعارض منافع روسیه و غربآسیای مرکز»(، 1388اهلل و طهمورث غالمی)احمدیان، قدرت-2

 . 1-20،صص4مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شماره 

ره صلنامه جغرافیای انسانی، سال سوم، شماف، «قفقاز، تعامل یا تقابل»(، 1389اهلل عزتی)مسعود و عزتالماسی، -3

 اول.  

، مظالعات اوراسیای «طلبی قوم چچنعوامل موثر بر استقالل» (، 1387-88اکتچی، احمد و خدایار براری)پ-4

 .23-42، صص 3مرکزی، سال دوم، شماره 

 تهران: انتشارات ایراس.« سیه )ترجمه ایراس(.دنیا بدون رو(. »1391پریماکوف، ی. )-5

های ی والدیمیر پوتین و چالشجمهوردور سوم ریاست»(، 1391آبادی، مهدی و حسن اشرفی)حسینی تقی-6

 .77، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره «روسیه در قفقاز شمالی

، فصلنامه «ایای و فرامنطقههای منطقهدر سیاست قدرت جایگاه ژئوپلیتیک قفقاز»(، 1390یدری، غالمحسین)ح-7

 .207-245، صص 7المللی،شماره تحقیقات سیاسی و بین

، فصلنامه سیاست، «قفقاز اقتصادی در  -المللی و تحوالت سیاسیهای بینژیمر» (، 1386حیدری، محمدعلی)-8

 .  97-124، صص 4، شماره 37دوره 

ناریوهای الملل در قرن بیست و یکم: سجایگاه روسیه در نظام بین»(، 1391)خانی، محمدحسن و سجاد طالبی-9

 . 77، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره «متصور 

زی، ، مطالعات اوراسیای مرک«ی چچنهای تداوم مناقشهعلت»(، 1390فیع، حسین و وحید ذوالفقاری)ر-10
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 بررسی تاثیر رقابت میان ایران وعربستان در واگرایی جهان اسالم

 

 مازندران دانشگاه الملل بین روابط ارشد ، دانشجوی1رحمان زارع

 

 چکیده
مقیاس  از هادر مناطق ژئوپلیتیکی مختلف جهان، رقابت قدرتها ماهیت چند سطحی پیدا کرده و رقابت

و  های چالش برانگیزای توسعه یافته است و از اینجا یکی از مقیاسای و فرامنطقهمحلی و ملی به منطقه

گیری ای سبب شکلقدرتهای منطقه مختلف شود؛یعنی،منافعقدرتها ایجادمیایآمیز در ماهیت منطقهرقابت

ن دو قدرت رقیب بعنوا ایران وعربستان استا،فضای امنیتی و سیاسی متنوعی درمنطقۀ ما خواهد شد.دراین ر

باشند. این امر م میالفارس و نیز در جهان اسخلیجهر یک در پی افزایش نفوذ خود در منطقۀ سطح،هم

می الب اسالل و چه بعد از وقوع انقچه قب )ایران و عربستان)افزون بین دو کشور باعث ایجاد رقابت روز

کنند، اما میمی معرفیالکه این دو کشور خود را بعنوان رهبر امت اس با وجودیاما ایران شده است؛ 

هش به این پژو . نویسنده دراستفات موجود در حوزة اهداف و منافع ملی آنها دارای شدت زیادیالاخت

می نگاری، اازهسبراساس نظریه دنبال چگونگی تاثیر رقابت های ایران وعربستان در واگرایی جهان اسالم 

خود  بت هایاین فرض مطرح است که تا زمانی که دو کشور ایران وعربستان به رقا، باشد. براین اساس

اقع وارد ودر ود نددر منطقه ادمه دهند وسر ناسازگاریی با هم داشته باشند امکان همگرایی جهان اسالم وج

 ( در بحثربستانور)ایران وعهای این دو کشمهم ترین عامل واگرایی در جهان اسالم را میتوان در رقابت 

بات جست جوکرد.که نویسنده برای اث« عربیت وعجم»و «وهابیت وتشیع»های هویت بنیانی همچون 

 حلیلی استفاده کرده است.ت-فرضیه خود ار روش توصیفی

 گاریان، سازه: جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی، واگرایی، جهان اسالمواژگان کلیدی

 

 مقدمه -1

اسالم با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفربه منزله یک قطب جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی جهان 

وسیاسی بزرگ، گستره وسیعی از کره خاکی را در بر میگیرد که با داشتن قابلیتهای قوی برای 

توان گفت که جهان همگرایی، گرفتار عوامل متعددی در واگرایی است.از نظر جغرافیایی می

                                                                                                                                             
1. email: Rahmanzare69@gmail.com 
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کیلومتر کیلومتر از  6ترین نقطه در شمال افریقا تا جزایر جاوه اندونزی وحدود اسالم از غربی

گیرد.با این وجود دو کشوری عرض جغرافیایی،از شمال قزاقزستان تا جنوب سودان را در بر می

که همواره نقش تعیین کننده در واگرایی وهمگرایی جهان اسالم را داشته اند، جمهوری اسالمی 

  ن سعودی بوده است.ایران وعربستا

ه ر منطقـدالم، ایران و عربستان همواره به عنوان دو کشور و دو قـدرت تأثیرگـذار جهـان اسـ 

نـد ود در روای خـاند و هر کدام بنا به دالیلی، نقشی برتر بـرخاورمیانه و خلیج فارس مطرح بوده

 تـاکنون وی اولکشـور از زمـان پهلـای قائل میباشند. با این حال، روابط بین دو تحوالت منطقه

عربستان به دلیل سـاختار  .(Alvandi, 2012: 369-370) همواره با نوساناتی توأم بوده است

 ن درآخـاص اجتماعی و فرهنگی خود، از دیگر کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای همسایه 

ـه ـه بی و عشـیره ای کحـوزه جنوبی خلیج فارس متمایز میباشد. ساختارهای خاص قبیلـه ا

یز و ن پدیـد آمـدن فرهنگی خاص منتهی شده است، همراه با آموزههای عمیقا سنتی و مذهبی

ه صـر بـ، به جامعه عربستان ترکیب منح«وهابیت»های سلفی در قالب سـیطره افکـار و ایده

 262ود حـد حدود یـک چهـارم ذخـایر اثبـات شـد ه نفـت جهـان )در . فـردی بخشـیده اسـت

ـاامنی ات یـا نثبـ ومیلیـارد بشـکه ( در اختیـار عربستان قرار دارد و از این منظر، شرایط سیاسـی 

ت ـاالدر ایـن کشـور نفـت خیـز از اهمیت زیادی بـرای قـدرت هـای بـزرگ بـه ویـژه ای

بــه  حصــرویژگــیهــای من » .(Guffey, 2009: 43)متحـده آمریکـا برخـوردار مـی باشـد

ی ست و حتـاکار فــرد و ممتــاز ایــران از لحــاظ ژئــوپلیتیکی و استراتژیک نیز بر همگان آش

حتی  ونطقه ی ایران در میان کشورهای ممـی تـوان اذعـان کـرد کـه موقعیـت و مختصـات ویژه

عودی با ان سبنابراین، ایران و عربست(116: 1379)اخوان کاظمی، « تر استعربستان، برجسته

حسوب م المجهان اس کننده در منطقه توجه به ظرفیتها و ویژگیهای خود، دو کشور مهـم و تعیین

ی به ما اجهکه شناخت عوامل واگرایانه میان این دو کشور)ایران وعربستان(کمک قابل تومیشوند

 کند.در شناخت عوامل واگرایانه جهان اسالم می

 انگاریچارچوب نظری: سازه -2

ضدماتریالیستی اسـت کـه بـا  یانگـاری از جملـه نظریـات دارای هسـتی شناسـسـازه

توجهی به عنصر فرهنگ  کم لرویکـردی انتقـادی معتقـد اسـت رویکردهـای خردگـرا بـه دلیـ

باشند و برای تفسیری جامع از و مجموع انگارهها در تحلیل مسائل پیرامون دچار نقصان می
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 ,Lupovici) باید انگارهها، قواعد، هنجارهـا و فرهنـگ را نیـز دخیـل دانستالملل عرصه بین

الملل متشکل از توزیـع انگـاره هـا است تا توزیع انگاران نظام بیناز دیدگاه سازه .(18 :2009

ها است. بعد توانمندیهای مادی و اولویت در مناظره ماده و معنا، متعلق به انگارهها و اندیشه

های مهـم فرانظـری سـازه انگـاری اسـت، شـامل سـه گزاره اختی که از جمله گزارهشن هستی

ی گزاره-2اختارهای فکری به اندازه ساختارهای مادی اهمیت دارند؛ س-1مهم و بنیادین است

کارگزاران و ساختارها متقابالً به هم شکل  -3هویتها هستند که به منافع و کنشها شکل میدهند؛

انگاری قائل به دیدگاه بینابینی است؛ یعنـی از از این روی، سازه (1382: 919یان، میدهند )هاد

ها توجـه دارد و از یـک سـو بـه نقـش ایـده هـا، ذهنیات، قواعد، هنجارها، فرهنگ و رویه

سـوی دیگـر نقـش عوامـل مـادی و فیزیکی را نیز کامالً مردود نمیداند. به سخن دیگر، این 

است کـه نمـی تـوان روابـط میان دولتها و سیاسـت بـین الملـل را در حـد یـک  نظریه برآن

های صرفا مادی و فیزیکی در سطوح چارچوب سلسـله تعـامالت و رفتارهـای عقالنـی و در

المللی تقلیل داد، بلکه بایـد بـه عوامـل ناشی از نقش انگارهها، قواعد و هنجارها در ملی و بین

الملـل در کنـار سـاخت مـادی آن توجه داشت و در رابطه با تأثیر ط بیندهی روابشکل

هنجارهـا، ذهنیـت و عوامـل فکـری در شـکل دهـی بـه رفتـار کنشگران، جایگاه ویژهای را 

 ویر.(Philpott, 2011:32)برای هویت، ذهنیت، هنجارها و انگارهها و بویژه فرهنگ قائل شـد

ی انتقادی و معرفتشناسـی معناگرایانهکـه سـازهانگـاری بـا هسـتی هـم رفتـه، مـیتـوان گفـت

شناسـی اثبـات گرایانـه، رونـدی متفـاوت بـه نظریـات پیشـین داده است؛ بدین صورت که بـا 

خردگرایـی و همچنین دوری از مشی  -عینـی گـرا و علمـی  -فاصـله گیـری از دیـدگاه مـادی 

تقادی در پیش گرفت و اذعان کرد که بایسـتی در کنار ساختارهای فلسفی و ذهنی، روندی ان

 (81: 1391ی،مادی به ساختارهای معرفتی نیزتوجه شود )شفیعی و رضای

ساز، زمینه تحلیـل جدیـدی در عرصـه بنابراین، با مطرح شدن نقش عوامل غیرمادی و هویت

گـاری معنـا و مفهـوم پیـدا مـیکـرد . انالملل به وجود آمد که در قالب نظریـه سـازهروابط بین

انـد و بایـد بـه در حقیقت هویت در کانون رهیافت سازهانگاری است؛ آنها امـوری رابطـه ای

ای از معانی تلقی شوند که یک کنشگر با در نظر گـرفتن چشـم انـداز دیگـران عنـوان مجموعه

بدین ترتیب  .(Wendt, 1994: 348) یعنـی بـه عنوان یک ابژه اجتماعی به خود نسبت میدهد

الملل را تعیین میکنند. اما آنچه دولتها انجام میدهند، این دولـت هـا هستند که ماهیت نظام بین
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وابسته به ایـن است که هویت و منافع آنها چیستند. هویت و منافع نیز تغییر میکنند، این تغییر 

یابـد لملل مربوط میشود. در نتیجه آنچه اهمیت میاهویتهـا هـم بـه دولتهاوهم به هویت نظام بین

بـرای  .(Weber, 2001: 60) ، ایـن نکتـه است که هویت و منـافع چگونـه سـاخته مـیشـوند

-سازه .(Zehfuss, 2001: 4) فهـم هو یـتهـا و هنجارها نیز بررسی معانی بیناالذهانی الزم است

الملل در بعد محتوایی به ما میدهد، از روابط بینانگاری نه تنهـا از آن جهت که فهم نوینی 

ی فرانظـری اسـت ، اهمیـت ویـ ژه دارد. اهمیـت دارد؛ بلکـه از آن جهت که کوششی در حوزه

شناسی به درک جدیدی از واقعیت مـیرسـد شناسی و هستیایـن مکتـب در چهـارچوب معرفت

عینی از یک سو و واقعیت و ارزشها از سوی و بـا بـر هـم زدن مـرز میـان برساخته و واقعیت 

دیگر، شـیوه تحلیلـی جدیـدی را ارائه میدهد. در این مکتب هویتها پایه و اسـاس منـافع هسـتند 

ی و هویـت رابطه تنگاتنگی وجود دارد که جهت گیری دو کشور را به هم پو میـان منـافع ملـ

خت هویت هاوهنجارهای مورد وبنابرین شناخت جهان اسالم بدون شنا مشخص میکند

-پذیر نمیقبول،کشورهای تاثیر گذار برآن یعنی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی امکان

 باشد.

 ختالفات سیاسی، امنیتی و هویت بنیان تاثیرگذار بر واگرایی جهان اسالما-3

یت ای امنهؤلفر مش بی وقفه برای اثرگذاری بالموجود میان ایران، عربستان، را باید ت یتنشها

-الهد که جددت خاورمیانه نشان میالدانست. ارزیابی تحواسالم وجهان خاورمیانه ای درمنطقه

ی پیدا کرده اایش قابل توجهزبه بعد اف  2006هایسالحوزه ژئوپلیتیکی از  های امنیتی در این

 طراین شست. در ایاست. علت آن را باید در هویتی شدن رقابت های ژئوپلیتیکی در منطقه دان

نطقه ای مبه بعد موقعیت خود را در امنیت  1990کشورهایی همانند ایران و عربستان در دهه 

ش دارند تا شکل جدیدی از معادله قدرت، امنیت و سیاست الت کایش داده و هر یزاف

 (142: 1387زاده، نمایند)حشمتکنترل در جهان اسالم ژئوپلیتیکی را 

نظریه سـازه  را بر پایه ودر نتیجه تنش در روابط جهان اسالم و عربستانتنش در روابط ایران 

مشترک میتوان بررسی کرد. « ذهنیت»و « انگاره»، « هنجـار»انگـاری و بـر اسـاس سـه شـاخص 

بر این اساس بایـد گفـت کـه شـماری از رخـدادها سبب شده است تا باورها و هویتهای این دو 

یگر تغییـر کنـد و از ایـن طریـق قواعد و هنجارهای قوام بخش، در کشـور نسـبت بـه یکـد

هـای سیاسـی آن هـا از میـان بـرود . از جملـه رخـدادهایی کـه ذهنیت، هنجار و انگاره رویه
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دار کرده است و سـبب بـروز تـنش و ناهنجاری در روابط این مشترک ایران و عربستان را خدشه

 :گردیده، به عوامل زیر میتوان اشاره کرد بب واگرایی در جهان اسالموبه دنبال آن س دو کشور

 وهابیت در مقابل تشیع  -3-1

ن و ر ایرادی شیعه و وهابی های عمدههتماس جغرافیایی نژاد آریایی و سامی همراه با فرق

قه منط ی درعربستان عامل پیدایش و تقویت ایدئولوژیهای متعارض بنیادگرا و ناسیونالیست قوم

ه است وضعیت تازهای به خود گرفت1357شده است. اختالف بین شیعه و وهابیگری پس از سال 

 در درحوزههای مختلف موجب گسترش اختالفات1997تا 1979و پیامدهای آن بین سالهای 

ظ )حاف ی خلیج فارس شده استپاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای حوزه

نقالبی شیعه از سوی دیگر پس از انقالب به سرعت ایدئولوژی سیاسی و ا (5:1386نیا و رومینا، 

لوژی یدئوادر مقابل ایدئولوژی سنی و وهابی به رهبری عربستان قرارگرفت به نحوی که هر دو 

ی شیعه»تانمشروعیت یکدیگر را زیر سؤال بردند. ایدئولوژیهای حاکم بر دوکشور ایران و عربس

ر در یر گذاهمراه با مداخالت قدرتهای بزرگ به عنوان عامل اساسی تأث« وهابیانقالبی و سنی 

  (3: 1386نیا و رومینا، حافظروند روابط دوکشور قابل مالحظه است )

اکی از گاهی حباشند؛ نگاه وهابیت به شیعه نهایی فاقد روابط دوستانه میدو کشور در زمینه

به  وهابیتت. از کشتن یک کافر ثوابش بیشتر اس کینه است که معتقد است کشتن یک شیعه،

هجری  8و7ون های ابن تیمه و دیگران در قرعنوان یکی از فرق اسالمی با یاریخواهی از اندیشه

وال د. اصی محمد بن عبدالوهاب، بنیان گذاشته شقمری در قرن دوازدهم هجری قمری به وسیله

با  بارزهمریزی حکومت اسالمی در جهان، پی پیروان این مکتب با مسایل اساسی اسالم، مانند

ت با کاری ندارند. تفکر تحجرگرا و منجمد وهابیت جز مخالف صهیونیسم و آزاد سازی قدس

ر میان دی وهابیت ایجاد اختالف ی فرقهکند؛ تنها نتیجهاسالم هدف دیگری را دنبال نمی

ست تا یت امله برون دادهای وهابیان شیعه و سنی از جممسلمانان است. مسایل اختالف برانگیز

ره یک وهابیت، شیعه را دشمن شما 2:1389).از اتحاد اسالمی جلوگیری شود )جمشیدی راد، 

ن یه شیعیاا علخود میداند و طالبان که مظهر وهابیت در منطقه به شمار میرود، تبلیغات وسیعی ر

رقه فر این می است؛ آنچه خطی اسالی جامعههزانجام میدهند. هدف اصلی وهابیت حمله به شیرا

فراطی سلوب اهای ناهمخوان با ای مذاهب و اندیشهرا نشان میدهد، عزم وهابیت در نابودی همه

 (14: 1389اد،در میان آن است )جمشیدی ر
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هداف یگر ای اسالمی براساس مبانی شیعه برای تمامی مسلمانان جهان از داسقرار یک جامعه

 ین دوابه اسالم سیاسی، با نگرش اهل سنت بسیار متفاوت است؛ ایران میباشد. نگرش شیعه 

یی برای جهان ی آرمانی شیعه به عنوان الگونگرش متفاوت بالطبع مانع تبعیت اهل سنت از جامعه

مفتیان این  تن از علما و 20است. مذهب وهابیت اصوال شیعه را کافر و رافضی میداند. بیش از 

ی اهل مبان اند. اصوال مبانی و اصول شیعه باکفر شیعیان داده مذهب در فتواهای خود حکم به

-می شکارآی الگو را سنت در تقابل است؛ در واقع آنچه تفاوت دو نگرش سنی و شیعه به جامعه

ه یاالمر باول سازد، تفسیر کامال متفاوت علمای دو مذهب از مفهوم اولیاالمر است. در فقه شیعه

فسیر تردد، الشرایط که نایب امام محسوب میگازدهم به فقیه جامعائمه و پس از غیبت امام دو

معه را ه جاکمیشود. برخالف این تفسیر در فقه اهل سنت، اولی االمر اغلب به حاکمان مسلمانی 

عربستان دو  ومهوری اسالمی ایران ج (10 :1389 اداره میکنند، تفسیر میشود )آقایی و احمدیان،

 موجهان اسال ی خلیج فارس و منطقه استراتژیک خاورمیانهزهکشور مهم و تأثیرگذار حو

نت هل سمحسوب میشوند؛ از سوی دیگر تمرکز قدرت دو گروه اصلی مسلمانان یعنی شیعیان و ا

تبدیل  سالمادر دو کشور ایران و عربستان این کشورها را به دو قطب فرهنگی و مذهبی در جهان 

دینه در مقع شدن دو شهر مذهبی مسلمانان یعنی مکه و وا (316: 1389، کرده است )نادری نصب

ی کشور سن این عربستان، این کشور را در کانون توجهات مسلمانان قرار داده است. اکثر مسلمانان

یدهند درصد جمعیت عربستان را تشکیل م 4وهابیت هستند. شیعیان حدود  کمذهب و تابع مسل

 (318: 1389،قرار دارند )نادری نسبهای اجتماعی و حقوق شهروندی و تحت تبعیض

دو  فسه مانع گسترش روابط نمیشود، اما چنانچه رقابتنمذهبی فی -هرچند تفاوتهای قومی

تفاوت اضافه  این به را اسالم جهان و منطقه بریره سر بر عرب –یفارس و سن -کشور شیعه

اریخ بد. تیاای کاهش میکنیم، خواهیم دید که امکان همکاری این دو کشور به نحو قابل توجه

ان ایر واختالفات مذهبی دوکشور با اوج گرفتن ناسیونالیسم عرب و فارس در کشورهای عربی 

 قومی را وهبی بعد قومی نیز به خود گرفت. در عربستان اسالم وهابی در پیوند با عربیت، بعد مذ

ب نقالایران پیش از در یک چارچوب فرهنگی در مقابل سایر اقوام قرار میدهد؛ همچنان که ا

 وام داشتر اقتأکید خاصی بر تاریخ ایران پیش از اسالم و شکوه و جالل ایرانیان در مقابل سای

 (11:1389)آقایی و احمدیان، 

 عرب در مقابل عجم: -3-2
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 عدد موردی متاختالفات و بروز تنش میان اعراب و ایرانیان قدمتی تاریخی دارد که در زمانها

ر ایران دسالمی است. وقوع انقالب ای سران عرب یا پادشاهان ایرانی قرار گرفتهبرداری برخبهره

ی سران زد برخبر اسالمگرایی و نه ایرانیگرایی موجب ایجاد دلهره نهای مبتنیهو ترویج اندیش

عودی تان سدیدند. از این رو عربسعرب شد، چرا که انتشار آن را با منافع خویش در تضاد می

وابسته  هایشکاف قومی ایران و اعراب را برجسته نموده و همواره از طریق رسانه تالش کرد تا

ا کند تا بش میبا اعراب دارند و بدینوسیله تال به خود تبلیغ نماید که ایرانیها خصومتی دیرینه

رب منطقه عهای قومی و تأکید بر ناسیونالیسم عربی، بین ایران و کشورهای استفاده از حربه

 .جاد نمایدفاصله ای

 ز صداماچون و چرا های بیعربیسم در حملۀ عراق به ایران و حمایتتاکید بر مقولۀ پان

 -حسین جهت دستیابی به این هدف صورت پذیرفت. عربستان یکی از حامیان کلیدی مالی

ی میلیارد دالر 70که از مجموع کمکهای طوریلجستیکی عراق در جنگ تحمیلی بود، به

امر  ایند. ومیلیارد دالر سهم عربستان ب 30منطقه به صدام حسین در زمان جنگ، کشورهای عربی 

چون سردی روابط دو کشور در این دوره است. همچنین با وقوع رویدادهایی هم هنشاندهند

ودی و ، درگیری بین حجاج ایرانی و پلیس سع1361اخراج امیرالحاج ایران از مکه در سال 

، )عظیمیگندة ایرانی توسط عربستان، این وضعیت تشدید شدسرنگونکردن یک هواپیمای جن

1382 :126 ) 

عجمی -بیسنی و یا عر -پادشاهی عربستان میکوشد در همۀ مناقشاتی که زمینۀ شیعیدر واقع 

شورهای کقل و یا حدا وجهان اسالم دارد، به منازعات دامن بزند تا رهبری خود را بر جهان عرب

 .ایدس تثبیت کرده و نیروهای منطقه را پشت سرخود بسیج نمعضو شورای همکاری خلیج فار

ن ار و نهای آشکاند و با حمایتهادر این میان صهیونیستها و مقامات آمریکایی نیز بیکار ننشسته

. ارائۀ ستا هراسی فرو بردهپیش در پروژه ایران یاسی از سران عرب، آنها را بیش ازس-اطالعاتی

هران به یل تای و تماد دربارة توانایی ایران در تولید سالح هستهتحلیلها و اطالعات غیرمستن

ن فوذ ایرانارة استفاده از سالحهای غیرمتعارف علیه همسایگان خود، ارائۀ اطالعات غیرواقعی درب

ویت و یِ کدر ناآرامیهای بحرین، اردن، یمن و عربستان و همچنین مسائل مربوط به امور داخل

رس از سقوط تحاکمان فعلی عربستان را در  العاتی ایران در آن کشور،اط -تهمت دخالت امنیتی

 است.   فرو برده



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

651 

 

 تقابل غربگرایی عربستان ومقابله با غرب ایران -3-3

باط با ارت دیدگاه ایران در مورد عدم دخالت قدرتهای بزرگ درمنطقه که در طول چند دهه در

ی که در جستجوی امنیت منطقه خلیج فارس وجود داشته و نقطه نظر عربستان سعودی

ورد حمایت مای بوده است. عربستان همواره ژئوپلیتیک خلیج فارس از طریق قدرتهای فرا منطقه

 آمریکا و غرب بوده لذا سیاست خارجی آن در راستای سیاستهای جهانی غرب و مخصوصا

ایران در  اسالمی طلبی جمهوری استقالل(3: 1386نیا و رومینا،آمریکا قرار داشته است )حافظ

ل نیز در عم خصوص آمریکا تعریف میشود. ایرانگرایی قدرتهای بزرگ و بهاصل در برابر مداخله

تغییر  مکانبا اتخاذ سیاست مقاومت در برابرمداخله گری قدرتهای بزرگ خارجی، نشان داد که ا

با  دتایران عموضع موجود وجود دارد. به چالش کشیدن دولتهای عربی منطقه، توسط مقامات ا

طر ه خااین استدالل صورت میگرفت که آنها به منافع و مالحظات ملتهای خود پشت کرده و ب

های قدرت ی تعامل بااند. ایران در مورد نحوهحفظ قدرت خویش به قدرتهای خارجی متوسل شده

ده کرفی کاری را آسیبی بزرگ معرخارجی خواهان اتخاذ مواضع تهاجمی بوده و ترس و محافظه

 (17: 1390 است )قنبرلو،

ت و در خصوص تعارض ایران با اسراییل و آمریکا، عربستان سعودی از زمان اکتشاف نف

 مکو همواره سعی خود را بر این داشته است کهآمریکایی آر -تأسیس شرکت نفت عربستانی

جنبه از  ترینترین و مورد توجهای با آمریکا داشته باشد. این روابط یکی از حساسروابط حسنه

تاکنون  1970ی سیاست خارجی عربستان سعودی است؛ بر این اساس عربستان از دهه

نقش  ه آمریکابتکا همکاریهای امنیتی و نظامی الزم را با آمریکا انجام داده است و سعی دارد، با ا

نه، ویابرخالف این رویکرد همکاری ج .خصوص در خلیج فارس ایفا کندنخست را در منطقه به

ض تعار ی خود را با آمریکا و اسراییل براساسجمهوری اسالمی ایران پس از انقالب رابطه

 (9:1389آقایی و احمدیان، )تعریف کرده است 

با وقوع انقالب اسالمی، پادشاهی محافظه کار ایران که از نظر ساختاری تفاوت چندانی با  اما  

ی مقابل رژیم ار اسالمی داد که نقطهآل سعود نداشت، جای خود را به یک ساخت حکومت

پادشاهی بود. اصوال رژیمهای پادشاهی، رژیمهای محافظه کار و طالب حفظ وضع موجودند و از 

نظر ساختاری نمیتوانند پذیرای تحوالت گسترده باشند؛ پادشاهی عربستان نه با ایران بلکه با 

یکی میکند )آقایی و احمدیان، کشورهای محافظه کار و حتی غیر عرب احساس همنوایی و نزد
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مشارکت عربستان در طرح مهار و تضعیف ایران از سوی غرب باعث افزایش  (بنابراین12:1389

تنش بین دو کشور شده است. در مواردی شاهد بودیم که عربستان در مهار ایران پیشتازتر از 

ه روند مهار ایران را دیگر کشورهای منطقه و حتی قدرتهای بین الملی بوده و بازیگری بوده ک

تسریع کرده است. از جمله، عربستان سعودی در روند افزایش تحریمهای ایران نقش فعاالنهای 

داشته و حاضر شده تولید نفت خود را افزایش دهد تا کشورهای دیگر در دنیا بتوانند نفت ایران 

ی بینالمللی در عرصهرا تحریم کنند. همچنین شاهد این بوده ایم که عربستان تالش میکند که 

 .فشارهای سیاسی بر ایران را افزایش دهد

 ژمونی در منطقهتالش برای ه -3-4

فوذ ن برآورد تاریخی از تحوالت یک سدة اخیرِ منطقه، حاکی از رقابت کشورهای صاحب 

در  عودیخاورمیانه جهت بسط قدرت خویش میباشد. در این راستا دو کشور ایران و عربستان س

ر یه، مصای نظیر عراق، سور شدن به یک قدرت منطقه ر کشورهای دارای ظرفیت تبدیلکنار سای

، الملل ینمعۀ بایِ خود برآمدهاند. فضای حاکم بر جا و ترکیه، در پی تثبیت و افزایش وزن منطقه

ت کشورهای منطقه را بر آن داشت که جهت گسترش قدرت خویش به سوی یکی از دو ابرقدر

سعودی  ستانوروی( گرایش پیدا نمایند. در چنین فضایی بود که ایران و عربموجود )آمریکا و ش

 شدند هر دو در جبهۀ بلوک غرب گنجانده

علیرغم قرارداشتن در یک جبهه، هر دو کشور جهت بسط سیطرة خویش در رقابت بودند؛ 

وابط ر دهندة ریشۀ اختالفات در قبل از وقوع انقالب اسالمی در ایران است. امری که نشان

در چارچوب روابطی پنهان و آشکار تداوم داشت.  1357 قابت این دو کشور تا سالی، رهمکار

مندی از  تحقق انقالب در ایران و مشی ضدغربی آن شرایطی را برای ریاض مهیا نمود تا با بهره

در این عنوان یگانه متحد آمریکا به منطقه تحمیل نماید تا  ثباتی موجود در ایران، خود را به بی

راستا ضمن تضعیف بیش از پیش جمهوری اسالمی، با برخورداری از حمایت غرب به بسط 

ترس از نفوذ افکار  هبپردازد. پادشاهی عربستان سعودی به بهان جهان اسالم نفوذش در منطقه

 انقالبی ایران به درون آن کشورتالش نمود تا با جلب همکاریِ سایر کشورهای عرب منطقه از به

ح نفوذ امواج سهمگین انقالب ایران جلوگیری کند. از همین روست که با آغاز جنگ ایران اصطال

و عراق، عربستان علیرغم اختالفات عقیدتی و سیاسی با رژیم صدام در کنار آن رژیم قرار گرفت 

بنا به پیشنهاد دولت کویت اقدام به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس نمود.  1360و در سال 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

653 

 

های انقالبی  منظور تأمین امنیت کشورهای منطقه و جلوگیری از نفوذ اندیشه این شورا بهتشکیل 

جنگ نیز که رژیم سعودی در  هیافت. در بحبوحدیگر خلیج فارس گسترش می هبود که از کران

بود، به تدریج در راستای تضعیف ایران گام نهاد و برای وادار  تر شدهمقابله با تهران مصمم

کردن این کشور اقداماتی  ران برای ورود به فرآیند صلح، کنترل انقالب ایران و منزویساختن ای

ها  کشتار زائران خانۀ خدا در مکه و مشارکت در جنگ سفارتخانه را نظیر کاهش بهای نفت،

 المللی نیز سران سعودی با بهره ای و بین در سطوح منطقه (111-109: 1372)آهنگری، انجام داد

زارهای متعددی نظیر شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیۀ عرب، سازمان کنفرانس مندی از اب

المجالس اسالمی در جهت منزوی نمودن ایران تالش نمود. همچنین در  اسالمی و کنفرانس بین

ای خود برای  المللی، عربستان میکوشد تا از تمامیِ امکانات سیاسی، اقتصادی و رسانه سطح بین

مشارکت عربستان در طرح مهار و تضعیف ایران توسط غرب از  .ران استفاده کنداعمال فشار بر ای

تضعیف دو  باشد. به واقع اقدامات فوق را میتوان در راستایجمله موارد اختالف دو کشور می

جمهوری . تهران و افزایش هژمونی سعودی در خاورمیانه قلمداد کرد یا چندان موقعیت منطقه

است تا ضمن ممانعت از نشر  سطوح مختلف، سیاستهایی را در پیش گرفتهاسالمی ایران نیز در 

افکار سلفی در منطقه و پشتیبانی از محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، در جهت نفوذ و 

پیمانان بیشتر در خاورمیانه گام برداشته و زمینۀ انزوا و تضعیف حکومت سعودی را جذب هم

همیت منطقۀ خاورمیانه به جهات مختلفی نظیر دارا بودن منابع سرشار طور کلی ا به .فراهم نماید

فرد، وجود اسرائیل در این منطقه، نزدیکی به شوروی و ...  انرژی، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربه

ای جهت افزایش وزن خویش افزودهاست. از همین روست که شاهد  بر رقابت قدرتهای منطقه

 ا تهدید و گسترش خشونت در منطقه، نظیر سیاستهای جنگاقدامات بلندپروازانهای توام ب

افروزانۀ صدام حسین و دیگر کشورهای موثر منطقه بودهایم؛ امری که نظیر آن را در سایر مناطق 

 (  10-9: 1393)انیشکده تبیین،  جهان بسیار کمتر شاهدیم

و نفوذ در سعودى براى قدرت  وعربستان ایران مدت بلند و استراتژیک رقابتدر واقع 

یک قرن قبل بین انگلستان و روسیه در  "بازى بزرگ"یاد آور  وجهان اسالم به نوعی  خاورمیانه

عربستان رهبر  :است مربوط اىایدئولوژیک و فرقه افغانستان است. این رقابت بیشتر به خطوط

 دربازى شود. عربستان و ایران مى محسوب جهان مسلمان سنّى و ایران رهبر جهان مسلمان شیعه



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

654 

 

برای به دست آوردن  هاى نیابتى با یکدیگر درکل خاورمیانه از جنگ اى بزرگشان درگیر مجموعه

 رقابت در یمن، عراق، بحرین و سوریه. هژمونی هستند، از جمله

 هبری جهان اسالمرتالش برای   -5-3

هبری ررای باز این رو، وبر اساس اختالفات اساسی که بیان شد ما شاهد رقابت این دو کشور 

وان گفت تم میباشیم. در زمینه رهبری جهان اسالجهان اسالم ودر نتیجه واگرایی جهان اسالم می

ر لطنتی، دژیم سیدئولوژی ایران انقالبی مبتنی بر اندیشۀ امام خمینی )ره( پس از چیرگی بر رکه 

به  اسالمیسطح سیاستهای کالن )قانون اساسی( و خرد موجب تمایز و تفکیک نگاه جمهوری 

جهانِی  کیل امتسبت به عربستان گردید. تأکید امام خمینی بر تشنای ای و فرامنطقه مسائل منطقه

ه در ود کباسالم، دفاع از مستضعفین، حمایت از نهضتهای آزادیبخش و نفی غربی و شرق اصولی 

تن ر مد تدوین سیاست خارجی ایران و ترسیم روابط خارجی مورد توجه قرار داشت؛ اصولی که

ن ود. ایراطقه بساز تفاوت دیدگاه دو کشور مهم منقانون اساسی نیز برجسته است. همین امر زمینه

سالم ان امتکی به گفتمان شیعی و اندیشۀ حضرت امام خمینی و پادشاهی سعودی مبتنی بر گفتم

بودند.  نآمؤسس « عبدالوهاب محمدبن»با حمایت « سعود محمدبن»کارِ سلفی میباشد که محافظه

کشور  ای دوهای کاربردی سیاسته از این رو تقابل این دو کشور از عرصۀ ایدئولوژیکی به عرصه

 ( 41: 1386ت )شجاع، اس کرده ورود پیدا

در کنار سیاستهای کالن جمهوری اسالمی، عربستان سعودی نیز اصول و اهداف خاصی را در 

ویژه اعراب منطقه،  جهان اسالم بههدایت سیاسی  .ترسیم سیاست خارجی خود مد نظر دارد

وحدت عربی و کسب حمایت آنان در راستای منافع خود، تبلیغ سلفیگری و دعوت به آن، 

ممانعت از نشر و گسترش انقالب اسالمی و حفظ وضع موجود در منطقه را میتوان جزو اصول 

با نظام حکومتی  عربستانبنابراین ( 49: 1386)شجاع، اساسی سیاست خارجیِ سعودی قلمداد کرد

ویژه خویش، مدعی زعامت دینی و عرضه الگویی برای حکومت اسالمی و اسالم اصیل و خالص 

است. تبلیغات گسترده ای که با دالرهای نفتی برای نشر عقاید وهابیت در اقصی نقاط جهان 

 اسالم و حتی بین مسلمانان در اروپا صورت میگیرد، نشان از تالش این کشور برای حفظ و

برای عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نگرانی در واقع  تثبیت جایگاه ادعای مذکور دارد

از شکل گیری یک هالل شیعی به رهبری ایران در منطقه بسیار نگران کننده است. از نظر آنها این 

نخست، ماهیت ایدئولوژی دارد؛ دوم، مبتنی بر بسیج توده های شیعی  :نگرانی سه جنبه دارد
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برداری فرصت طلبانه و گسترش  جهان عرب و وفاداری آنها به ایران است و سوم، مبتنی بر بهره

خواهانه ایران از پتانسیلهای جهان عرب در جهت افزایش نقش خود است؛ درواقع، نگرانی از 

شکل گیری یک هالل شیعی بیش از آنکه مربوط به تالش ایران برای ایجاد چنین هاللی باشد، از 

 (111-110: 1387)بزرگر، نگرانی گرایش توده های جهان عرب به سوی ایران نشأت میگیرد

الش ت و تعربستان سعودی با تأکید براینکه مهد عربیت و اسالمیت سرزمین وحی اسدر واقع 

 مقدمهای نوانعدارد دو مفهوم اسالم و عربیت را با هم پیوند بزند و در نتیجه بروحدت عربی به 

وافق نامه مکه تا ت «1989»ی طائف سالمی تأکید میکند. در واقع عربستان از توافقنامهبر وحدت ا

یفین در نظر به وجود حرمین شر .یک میانجی مهم در اختالفات میان اعراب بوده است« 2007»

ستحق را مقلمرو پادشاهی عربستان و مرکزیت معنوی آن در جهان اسالم، این کشور همواره خود

 بهره اسالم میداند و از منابع مالی گستردهی خود در راستای تحقق این هدفرهبری جهان 

سالمی امحوریت جهان اسالم و عرب و مرکز جهان اسالم و نشان دادن الگوی حکومت  .میگیرد

هان جبری به خصوص مسلمانان از دیگر اهداف عربستان میباشد. رقابت ایران و عربستان بر ره

 وارهاسالمی وجود داشته است به همین دلیل ریاض و تهران هم اسالم حتی پیش از انقالب

 (10و 5: 1389)اقایی واحمدیان، یکدیگر را به عنوان رقیب مینگرند

به طور کلی عواملی وجود دارند که سیاست خارجی عربستان از آنها متأثر شده است و 

همواره در طول تاریخ این عوامل و مالحظات موجب گردیده این کشور نوع خاص سیاست 

خارجی را اتخاذ نماید و در تنظیم روابط خود با کشورهای دیگر از جمله ایران این عوامل را 

ثر در تنظیم و اجرای سیاست خارجی عربستان به دو دسته عوامل داخلی و لحاظ نماید. عوامل مؤ

عوامل خارجی تقسیم میشوند. در گروه عوامل داخلی مهمترین عامل، وجود حرمین شریفین در 

شهرهای مکه و مدینه است؛ این دو مکان مقدس برای مسلمانان، عربستان را در کانون توجهات 

لحاظ سیاسی و فرهنگی موقعیتی ویژه را برای عربستان ایجاد کرده  مسلمانان قرار داده است و به

است. این کشور بین مسلمانان ادعای رهبری جهان عرب و اسالم را دارد و با پشتوانهی ثروت 

عظیم خود که به برکت ذخایر نفت حاصل گردیده است امتیازات فراوانی را بهدست آورده است. 

سیاست خارجی عربستان، نفت و در آمدهای سرشار حاصل از  دومین عامل داخلی تأثیرگذار بر

آن است که عالوه برکسب در آمدهای باال توانسته است به یک کشور وام دهنده به سایر کشورها 

تبدیل شود و زمینههای نفوذ این کشور را در سایر کشورها فراهم آورده است. در بعد خارجی 
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جی عربستان اتکای این کشور برحمایت دولتهای غربی مهم ترین عامل تأثیر گذار برسیاست خار

و در رأس آنها آمریکا است دومین عامل خارجی مؤثر برسیاست خارجی عربستان حضور و 

عضویت این کشور در برخی از سازمانهای منطقهای است که عربستان در آنها برای خود 

 ( 321: 1389جایگاهی خاص قایل است )نادری نصب،

 گیرینتیجه -4

ای دارند بر گیری ژئوپلتیک جهان اسالم نقش تعیین کنندهامروزه منافع ملی کشورها در شکل

کنند که در دستیابی به این اساس هر کشوری برای تحصیل منافع خود، رویکردی را اتخاذ می

-هایی هستند. برخی از کشورهای اسالمی، رویکردهایی را اتخاذ میمنافع ملیشان، دارای تفاوت

شود که در این رویکردهای بین که به هیچ وجه، کرایشهایی از همگرایی در ان دیده نمی کنند

گیرد. در این میان نقش دو کشور المللی منافع ملی در تعارض با منافع جهان اسالم قرار می

جمهوری اسالمی ایران وعربستان سعودی با توجه به جایگاهی که در جهان اسالم دارند نسبت به 

تر است.  همان طور اسالمی دیگر در روند همگرایی یا واگرایی جهان اسالم برجسته کشورهای

ی جهان اسالم نقشی مهم ای و فراتر از آن در حوزهپادشاهی سعودی در بعد منطقهکه بیان شد 

البته )برای خود قایل است و با حمایتهای مالی گسترده از کشورهای اسالمی و جنبشهای اسالمی 

ی نفوذ خود بوده است. ایران و عربستان همواره به عنوان دو ینشی(، در پی بسط حوزهبه طور گز

اند و هر کشور و دو قدرت تأثیرگذار جهان اسالم، در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مطرح بوده

ای قایل میکدام بنا به دالیل مشابه و متفاوت، نقشی برتر برای خود در روند تحوالت منطقه

مسایل ایدئولوژیک نقش تعیین کنندهای در سیاست خارجی دارد، در این در این میان  .باشند

تأثیر مسایل و راستا سیاست خارجی عربستان در قبال جمهوری اسالمی ایران به شدت تحت

با توجه به تقابل مسایل ایدئولوژیک ایران و عربستان در  ،باشدرفتارهای ایدئولوژیک و ارزشی می

ای ایران منفی و در تعارض قرار دارد. ع عربستان در قبال ایران و سیاستهای منطقهمنطقه، مواض

مسایل ایدئولوژیک عربستان از جمله وهابیت و مذهب سنی، حمایت از بنابراین از طرفی 

واز طرفی دیگر و روابط خاص با غرب حمایت از اعراب در مقابل عجم گروههای سنی مذهب و

مسائل سیاسی از جمله تالشی که هر دو کشور برای به دست اوردن هژمونی در منطقه دارند 

باعث شده است که این دو کشور موضعی متضاد نسبت به همدیگر داشته باشند.که به نظر میرسد 

ده مسائل ایدئولوژیک نسبت به مسائل سیاسی در واگرایی جهان اسالم نقش پررنگتری پیدا کر
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در جهان  های منطقه ایرانی عربستان با سیاستاین تقابل ایدئولوژیک سبب مقابلهاست. در واقع 

بر اساس این  ای ایران شده استو اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به رفتارهای منطقه اسالم 

 از بین بردن واگرایی در جهان اسالم وتبدیل این واگرایی به همگراییبرداشت می توان گفت که 

نیازمند اجماع وقابلیت بسیج گسترده دارد البته این کار به نوعی نیازمند اتخاذ سیاست های از 

همواره باید توجه  و می باشد تاثیر گذار بر جهان اسالم همانند ایران وعربستانجانب قدرت های 

ه در گرو مشارکت و همگرایی فکری هم جهان اسالمداشت که ایجاد امنیت مشترک و پایدار در

 ای ، امکان پذیرخواهد بود. ملت ها در یک ساختار مستقل از نفوذ قدرت های فرامنطقه -دولت

وجه تبا  بنابراین باتوجه به اینکه امروزه جهان به سمت همگرایی در حرکت است و همچنین

ن اسالم ر جهادهای از همگرایی در سطح جهانی از جمله اتحادیه اروپا، امکان همگرایی به تجربه

 روزه اینه امهم، از طریق سازمانهایی از جمله سازمان کنفرانس اسالمی وجود دارد اما متاسفان

نوان عبه  دهد بلکهسازمان نه تنها هیچ تالشی برای همگرایی کشورهای جهان اسالم انجام نمی

 شدبیان  ی کهابزاری در دست کشورها، برای تامین منافع خود قرار گرفته است.با توجه به مسائل

شد وتا بایمدر واقع همگرایی در جهان اسالم در گرو همگرایی در روابط میان ایران وعربستان 

از  نیانهای هویت بزمانی که این دو کشور نسبت به هم رویکردی متناقض، به خصوص در زمینه

ته ا داشتوان انتظار همگرایی در جهان اسالم رجمله وهابیت، تشیع و عرب وعجم دارند نمی

 شیم.با

 

 منابع -5
، 80ی (سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسالمی ایراندر دهب=1372آهنگری، نصراهلل، ) (1

 .تهران: دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

یک با ات استراتژ( ایران، عراق جدید ونظام سیاسی امنیتی خلیج فارس، تهران: مرکز تحقیق1387برزگر، کیهان) (2

 همکاری همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
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 نظریه امت  واحده اسالمی چالش ها و الزامات تشکیل آن
 

 استادیارگروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهرانبهادر زارعی، 

 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، دانشجوی 1عطیه کریمی

 

 چکیده

م بر ین مفهوقرآن و  اسالم به عنوان یک دین توحیدی، نظریه امت است. ا رمفاهیم اساسی د یکی از

لت با می و نیز نژاد آمده از اندیشه سیاسی اسالم در بر گیرنده مفاهیمی چون قوم، قبیله، عشیره ،گروه های

. ی شودعناصر قوام بخش ارزشهای آسمانی دین تحت رهبری یک پیامبر و سپس جانشینان آن اطالق م

رایانه گنسان اه امت در اندیشه جغرافیای سیاسی اسالم با ملی گرایی فرا آمده از ارزشهای عرفی نظری

 هی درمعاصر درسرشت و اهداف در تخالف با یکدیگرند. در جهان اسالم ملی گرایی نقش قابل توج

رایی ن گهاجساخت شبه دولت های فاقد ملت نداشته است، می توان یکی ازدالیل آن را تأثیر ارزشهای 

ظریه ناصر، اسالم در فرایند امت سازی دانست. نظر به شکل گیری منطقه گرایی های نوین در جهان مع

م منطقه ک نظایامت در قلمرو جغرافیای سیاسی جهان اسالم در شرایط کنونی می تواند بستر ساز فرهنگی 

اهای تنگن ومی با مالحظات ای در این کالن منطقه جغرافیایی جهان اسالم باشد. شکل گیری امت اسال

 زاماتزیادی در این خصوص مواجه است که در این پژوهش ضمن بررسی نظریه امت به چالش ها و ال

 آن می پردازیم. 

 راییگ: امت، قرآن کریم، اسالم، ملت، ناسیونالیسم، مالحظات و الزامات امت واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1

سالم که بر آمده از اندیشه سیاسی آن می باشد برخی مفاهیم موجود در جغرافیای سیاسی ا

 دارای بار ارزشی و معنایی خاصی هستند و در طول حیات سیاسی خود از ابتدای شکل گیری آن

تاکنون تحوالت جغرافیایی فراوانی به خود دیده است. به نظر می رسد یکی از این  ()صدر اسالم

ا همه اقوام و قبایلی را در بر می گرفت که در مفاهیم، امت باشد. نظریه امت در صدر اسالم ابتد

                                                                                                                                             
1. Email: atiekarimi@ut.ac.ir 
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شهر مکه گرد آمده بودند )اعم از مسلمانان، یهودیان و مسیحیان ( اما این مفهوم بعد از هجرت 

ایشان از مکه به مدینه شامل مسلمانان ساکن مکه و مدینه می شد و غیر مسلمانان را شامل نمی 

ه همه مسلمانان ساکن در فضاهای جغرافیایی جهان شد. نظریه امت در قرآن کریم نیز منحصرأ ب

اطالق نمی گردد، بلکه اقوام همه مسلمانان، رهبران دینی و ... را نیز در بر می گیرد. این پژوهش 

تالش بر آن بود است تا تفاوت ها و تباینات نظریه امت با ملت از دو نگاه متمایز اسالم و 

ه شود. وجود حدود پنجاه کشور اسالمی با مرزهای جغرافیای سیاسی معاصر به موضوع نگریست

بین المللی به رسمیت شناخته شده و ملت های ناقص الخلقه و شبه دولت های بر آمده از 

سیاست های استعماری و پس از آن در عرصه جغرافیای سیاسی جهان و عضویت  قاطبه آنان در 

قلمرو ملی آنان از تضییقات و  ملت ها و -سازمان ملل و نهادهای بین المللی حافظ دولت

مشکالت فرا روی جهان اسالم به ویژه نگرش امت محوری دولت هایی است که چنین 

رویکردی را تعقیب می نمایند. یکی از مفاهیم مهم مشترک بین نظریه امت و ملت مفهوم قلمرو 

ملت هاست. که دارای تفاوتی بنیادی با یکدیگرند، دراین پژوهش به  –جهانی امت و ملی دولت 

 بررسی و کنکاش سپرده شده است.                    

 اربردبه نظر می رسد احیا وک»فرضیه پژوهش مورد نظر قالب عبارت ذیل بیان شده است: 

وری( مح نگرش امتنظریه امت، تعقیب و تالش برای عملیاتی ساختن انترناسیونالیسم اسالمی )

ن آنا در قلمرو جغرافیای سیاسی اسالم در شرایط کنونی و در عصر دولت های ملی و رقابت

ن آدرعرصه جهانی با توجه به اصول و ارزشهای عرفی جهانی مقبول و مرسوم و پاسداشت 

و المی ی استوسط نهادهای بین المللی، اگرچه دچار تنگناهای هایی است، اما در فرایند بیدار

 «. تالش برای همگرایی در منطقه جهان اسالم طی مراحلی امکان پذیر است

 

 بررسی نظریه امت -2

این مفهوم با برد  یکی از مفاهیم اساسی در اسالم و قرآن به عنوان یک دین، نظریه امت است

ز تواند جامع مفاهیمی چون قوم، قبیله، عشیره، گروههای نژادی و نیمعنایی بسیار وسیع که می

ای مذهبی که تحت لوای هدایت یک پیامبر قرار دارد، باشد. این واژه بار معنایی و ملت با جامعه

-اسالمی دارد، ولی با این وصف، در قرآن بر غیرمسلمانان نیز اطالق شده است، و از این رو، می

ه ( نیز نزدیک باشد. با این همه، معنای اصطالحی امت، چنانکشعبتواند به معنای ملت ) 
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ماسینیون اشاره کرده، جماعتی از مردم است که خداوند بر آنان پیامبری مبعوث کرده و آنان به او 

اند. کلمه امت از ریشۀ عربی ایمان آورده، و از این رو با خداوند پیمان بسته، و با او ارتباط یافته

ۀ عربی ترکیبی ام به معنی آهنگ، قصد و عزیمت، پیشوا، جلودار و اقتدا کردن است. این کلم

است از سه معنی حرکت، هدف و تصمیم خودآگاهانه جامعه یا گروهی انسانی است. و به لحاظ 

تعریف جامعۀ انسانی که همه افراد آن در یک هدف مشترک اند، گرد هم آمده اند تا بر اساس 

 (. همانطور که 342: 1386یک رهبری مشترک، به سوی ایده آل خویش حرکت کنند )شریعتی، 

-یاد شد، واژه امت برخی از متفکرین اسالمی در معنایی نزدیک به ملت) شعب ( نیز به کار می

رود، طبعاً در این کاربرد مقصود از امت گروه بزرگی از مردم است که دارای زبان یکسان با دین 

(. امت یعنی وجود جمعی 103: 1379ابراهیمی،) واحد و یا سرزمین جغرافیایی یکسانی هستند

دم، نه این یا آن فرد ... یعنی گروهی که بین افرادش روابط و پیوندهایی بر اساس مجموعه ای مر

ها و مبانی وجود دارد و این پیوند های مشترک آنها را در برخی از نیروها و از افکار و آرمان

 استعدادها به هم مربوط می سازد. این جامعه ای است که قرآن تعبیر به امت کرده است

گردد که هدف و ها اطالق میای از انساناز نگاهی دیگر امت به مجموعه(.  85: 1377،)صدر

ها مرزهای عقیدتی است. همه مقصد واحدی آنان را گرد هم جمع نموده باشد. مرز میان امت

دهند و اند، امت واحده اسالمی را تشکیل میآنان که بر محور توحید، نبوت و معاد متمرکز گشته

 . (www.blash.het p.21)بندی جوامع بشری استترین مالک تقسیمسالم امت مهماز نظر ا

کند ندیشمندان عرب مانند الفاروقی تعریفی تقریباً شبیه به اندیشوران شیعی خود از امت ارائه میا

وار و مدنی که به سرزمین، مردم، نژاد و فرهنگ )خاص( به تعبیر او امت: کالبدی جمعی، اندام

(. تمام عیار و مسئول زندگی فردی وجمعی هریک از Universalنیست. بلکه جهانگرا )محدود 

شناس معروف فرانسوی در باب واژه امت (. لویی گارده، اسالم 210: 1384اعضا است )زنجانی،

-شود چنین میکه در نگرش اسالمی، جایگزینی برای ملت )به معنای امروزی آن( محسوب می

طی قرون متعدد در قلوب مسلمین تأثیر بزرگی دارا بوده است. امت از  نویسد: نظریه امت در

توان مترادفی برای آن یافت. امت عبارت های اروپایی نمیریشه خاص عربی است که در زبان

است از همان جامعه به معنای قوم و ملت در آن واحد، شامل آن کسانی که مایلند با یکدیگر 

ی امتیازات نژادی یا هر گونه برتری دیگر است مهزیست کنند دعوت اسالم منکر ه

نماید: الملل اسالمی نظریه امت را این گونه تفسیر مینویسنده حقوق بین(. 145: 1376نخعی،)
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گویند که الف: یا هدف واحدی آنها را دور هم جمع کرده باشد ب: یا گروهی امت به گروهی می

باشد و خواه در راه و روش، و یا حتی در زمان و  که با هم در امری وحدت دارند. خواه در دین

ی ناسیون توان حتی ترجمهای به کار بریم آن را میمکان، حال اگر امت را به چنین معنای گسترده

اند. زبان واحد، نژاد واحد، نظام هم قرار داد، چه آنها نیز باالخره بر امر واحدی دور هم جمع شده

اظ باید گفت که کاربرد واژه ملت درصورت که حاکی از واحد، یا حکومت واحد بدین لح

اش برتری خواهد یافت فرهنگ و راه و روش باشد، بر واژه امت، به معنای گسترده

هر چند که امت در اصل مفهومی گسترده دارد ولی در عرف اسالمی این  (.130: 1382،)خلیلیان

شناسی اسالمی، امت همیشه مقید به ر روانانگیزد. یعنی دواژه معنای اُم )مادر( را به ذهن برمی

ریشگی بوده که نه با مکان و خون که با داشتن یک ریشه معنوی مشترک )عقیده( تأمین نوعی هم

ی آورد یک وضع سیاسی انسجام یافته نیست، بلکه ارادهگردد. از این رو آنچه امت را پدید میمی

بویژه آنچه که در قرآن به عنوان  -قواعد اخالقیای که در پرتو زندگی با هم است، آن هم اراده

پدید آمده است. اعضای امت اسالمی همه عباداهلل یا  -چارچوب روابط اجتماعی ترسیم گردیده

های ایمان و باوری است که هر ی رشتهبندگان خدا هستند. همبستگی بین آنها در واقع بوسیله

دهد. بنابراین با عطف توجه به ی تعالی ربط مییک از مسلمانان را از رهگذر دین اسالم به خدا

اصالت ویژه جامعه اسالمی، از حیث حکومت و قدر اهلل و وجود امت و نفی مرزهای سرزمینی، 

باید گفت که دولت از زاویه دید اسالم ماهیتاً جنبه ماوراء ملی یا ماوراء مرزی دارد. به تعبیر دیگر 

ی کرد که طبعاً با خصلت جهان شمولی، غیرمحلی و توان آن را نوعی دولت عام ملل تلقمی

 نماید.غیرملی اسالم سازگارتر می

به عقیده خانم لمبتون: در قلب دکترین سیاسی اسالم، امت و جامعه اسالمی جای دارد که تنها 

دهد. مرزهای سیاسی، جز آنهایی که داراالسالم را از های ایمان، آنها را به هم پیوند میرشته

ای از افراد بود کرد، در دیدگاه اسالم اعتباری نداشت. در بعد داخلی، مجموعهرب جدا میدارالح

داد، در درون جامعه اسالمی و امت، همه ی مذهب، آنان را به هم متصل کرده و پیوند میکه رشته

ا گونه تمایزی در درجات و طبقات در بین نبود، بلکه تمایزهمردم جایگاهی مساوی داشتند و هیچ

در عمل وجود داشت. تشکیالت داخلی امت، براساس ایمان دینی مشترک استوار بود. تالش در 

ای و اتحاد قبایل های قومی و قبیلهجهت صلحی دایمی میان افراد جامعه، فرونشاندن خصومت

ای وسیع، سرلوحه امور بود. بافت جامعه نخست از طریق پذیرش و اطاعت مختلف در خانواده
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 (. 54: 1374لمبتون،گردد )پس هر قدرت غیرمذهبی و دنیوی حفظ و معین میشریعت و س

نویسنده کتاب تاریخ اندیشه سیاسی اسالم بر این باور است که بر خالف دولت های فئودال یا 

پادشاهی در اروپا ی مسیحی، امت اسالمی،گروههای مقطع را بدون تخریب ساختار های داخلی 

بعضی خصیصه های جامعه قبیله ای مستقیما به امت جدید منتقل آنها، به هم مرتبط ساخت، 

 (.   15: 1386گردید )بلیک،

اهلل آجودانی نویسنده کتاب مشروطه ایرانی نظریه امت را در متون برجای مانده از دوره ماشاء

بندی شهرستانی، نویسد: در تقسیممشروطه و نگرش نویسندگان آن عصر از این واژه چنین می

شود، از آنان به ی دین و ملت )شریعت( سخن گفته میها به مالحظهمثل وقتی از ایرانیالفی

شود از آنان ها به مالحظه نژاد، رنگ، زبان و... سخن گفته میشود و وقتی از ایرانیمجوس یاد می

گردد. بنابراین در تقسیم مردم جهان به امت عرب، عجم، روم و هند، بیشتر به به عجم یاد می

زبان، نژاد و رنگ نظر داشتند تا به دین و مذهب، چنین مفهومی از امت با نظریه امت در فقه 

به عبارت دیگر، در گذشته، امت (.  167: 1384آجودانی، اسالمی، نزدیک و مقارنت بسیار دارد )

ان شد. یعنی امت به معنی مردمرفت که بعدها از ملت استنباط میتر به مفهومی به کار مینزدیک

کردند مثل شان نظر داشتند از آنان به ملت یاد میرفت و وقتی به دین و آئین و شریعتبه کار می

ملت مجوس، یهود، نصاری یا مسلمان. اسالم امت ها را بر اساس وابستگی مذهبی شان در نظر 

ه می گیرد،به مسیحیان به عنوان امت مسیحی،به یهودیان به عنوان امت موسی وبه مسلمانان ب

عنوان امت محمد اشاره می کند. از نگاه قرآن در روی زمین ابتدا تنها یک امت وجود 

( اما در طول تاریخ امت های بسیاری بوجود آمدند 19)یونس،"مردم جز یک امت نبودند"داشت

و امت های بسیاری محو یا نابود شدند. قرآن با دقت تمام پیدایش، نابودی وسقوط امت های 

 1386مفهوم انجیلی می توان آنها را اقوام مختلف نامید، توصیف می کند )نصر، مختلف را که در

(. نظریه امت درکتب سایر ادیان توحیدی مانند یهود و مسیحیت نیزبه کار رفته است. اما  157:

آنگونه که پیداست، این مفهوم بیشتر برای معرفی اقوام در مقابل اقوام دیگر کاربرد داشته است، تا 

وام وملل در درون یک فضای جغرافیایی وسرزمینی فرا ملی مانند آنچه در اندیشه اسالم همه اق

وجود دارد. سفر تثنیه، باب هفتم تورات این واقعیت را تصدیق می نماید: چون یهوه خدایت تو 

را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می روی در آورد و امت های بسیار را که حتیان و 

ریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان هفت امت بزرگتر و عظیم تر از تو جرجشیان و امو
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باشند از پیش تو اخراج نمایند. در باره این هفت امت در باب بعدی به زبانی صریح تر سخن 

گفته است. مانند این سخن : اما از شهر های این امت هایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت می 

ا زنده نگذارید...تا شما را تعلیم دهند که موافق همۀ رجاساتی که ایشان با دهد هیچ نفس ر

-16نمودند عمل نمایید و با یهوه خدای خود گناه کنید )همان، باب بیستم،خدایان خود عمل می

اندیشمندان اسالمی عوامل ایجاد یک امت واحد در جهان اسالم را  (. 280: 1373راسل، (، ) 18

توحید تمام یکتاپرستان را  -1شمرند: قای وحدت باشند امتیازات ذیل را برمیکه ضامن حفظ و ب

ی قبول بندگی خدا در جمیع حقوق کند، بطوری که تمام موحدان بواسطهدر یک رابطه متحد می

ی اول وجه مشترک و االطاق مسلمانان است. در درجهو تعهدات با هم برابرند و او حاکم علی

-آحاد امت اسالمی ایمان به وحدانیت خداوندی است چون روحی حیات یدهندهمالک پیوند

 بخش در کالبد امت اسالمی است.

 ه تنها درناسالم در امور مسلم است. اسالم در میان اقوامی گسترش یافته که  ابعاد جهانی -2

ا هم ب اریخیهای اقتصادی، موقعیت محیطی و سوابق تنژاد بلکه در زبان، ملیت، طرز فکر، جنبه

ه اند، بلکدنمی گونه شباهتی ندارند. اسالم اینگونه امتیازات ظاهری را نه تنها باعث برتریهیچ

 خواه وداند. اصول دیانت بیش از هر ایدئولوژی دیگری خواه مادی همه یکسان و برابر می

 معنوی، ناظر بر اتحاد، برادری و برابری آنهاست.

قش ننماید، رسالتی که را به مسلمانان بازگو میپیوسته رسالت حضرت محمد)ص(  قرآن -3

 (. 27: 23نوربخش،ها به سوی برابری و برادری و تفاهم اخالقی برعهده دارد )رهبری انسان

ه و تجربه تاریخی ثابت کرده است که برقراری همبستگی واقعی با وجود تشتت در عقید

سالم در ا تراک عقیده و وحدت فکریبینی افراد امری نشدنی و انتظاری نامعقول است. اشجهان

وجود بکلمه  ی مسلمین، امتی واحد به معنای واقعیتوان از جمع پراکندهاز ارکانی است که می

 .) Bernard, 2002: 292آورد)

 

 ریمکجایگاه امت در قرآن  -3

جهان  سالم،ی امت نخستین بار از  طریق قرآن کتاب آسمانی مسلمانان که تجلی اساسی اواژه

ان ی جهشناسی، حقوق وفقه، اخالق، تاریخ مقدس وجهان بینی کلی آن است، وارد ادبیات علم

 اسالم شد. 
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بار به صورت مفرد یا جمع به کار رفته و مبیّن مفهومی جامع است و  65در قرآن واژه امت 

گیرد: برخی آیات به مردم یا ملت اشاره دارد و امت را مترادف قوم یا ی متعددی را در برمیمعان

؛ 13: 49قرآن: اند )های خویشاوندی به یکدیگر پیوند خوردهشعب)ملت( قرار می دهد که با طبقه

: 7: قرآنتربه کار رفته است )امت برای اشاره به گروهی از مردم درون اجتماعی بزرگ(.گاه 5: 40

در آیه (. 23: 28امت به معنای جماعت استعمال شده است )قرآن، (. و در آیه ای دیگر159

ها یا ملتی که دین واحد دارد و جماعتی یگانه یاد شده نوزدهم از سوره یونس از تمامی انسان

و 43)درسوره  اند. و دین و آئینهای انحرافی تجزیه شدهاست که به خاطر تمسک به دیدگاه

بنابر آنچه از آیات قرآن کریم در باب نظریه امت درک و دریافت می شود ما را ...(. 23و 22تآیا

به این نکته رهنمون می سازد که این مفهوم معنایی واحد را شامل نمی شود اما عمدتاً به یک 

گروه از مردم اطالق می گردد که درسرزمینی اسکان یافته دارای نظام اعتقادی و ارزشی 

ابر با مفهوم ملت در امروز( و گاه برابر با یک قوم و زمانی تأکید بر فرد پیشوا که عامل واحد)بر

المعارف اسالمی عقیده انسجام اجتمایی ووحدت قومی است به کار رفته است. نویسندگان دایره

ی امت را توان معنای دقیق کلمهدارند که به خاطر کاربردهای مختلف امت در آیات قرآنی، نمی

خص کرد. ولی شکی در آن نیست که کلمه امت غالباً به گروهی ازمردم که نژاد، زبان یا دین و مش

ی این آیات پس از در ادامه(. 23: 28قرآن، 164: 7قرآن،اند اطالق شده است )آئین یکسانی داشته

ت هدایت هایی آمده است که خداوند بر هر امتی پیامبری فرستاده تا آنها را به راه راسذکر ویژگی

(. 23آیه  8همان،7:164قرآن، کند و هر امتی در روز قیامت برای حسابرسی محشور خواهد شد )

در این کتاب به  (.113: 3اند )قرآن، در بعضی آیات هدایت شدگان از اهل کتاب امت نامیده شده

ی امت از سوی حضرت محمد)ص( اشاره شده و آمده است مراحل تاریخی استفاده از کلمه

رت محمد در ابتدای نبوتش لفظ امت را برای اعراب به طور کلی یا هموطنانش در شهر مکه حض

(. پس از مهاجرت به مدینه و قطع رابطه با مشرکین 129: 1385به کار برد )دایرة المعارف اسالمی،

دین مکه، او پا را از دایرة اصلی مسلمین فراتر نهاد و لفظ امت را برای مردم مدینه، که هنوز به 

اسالم نگرویده بودند، بکار برد، در این ترکیب سیاسی جدید به صراحت مردم یهود ساکن مدینه 

های پیامبر با یهودیان مشرکان امت را به پیروان اند. اما با گذشت زمان جنگجزء امت بکار رفته

 104: 3های اخالقی و دین اسالم استوار گرداند ) قرآن،کند و بر ویژگیخاص خودش اطالق می

اهلل طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه کان الناس امت واحده با اشاره به معنای آیت(. 110و
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دهد: اصل این کلمه از اُم به فتح همزه به معنای قصد است و لذا به مختلف امت اینگونه شرح می

قصد واحدی بوده شود که دارای مشود، بلکه به جمعیتی گفته میهر گروهی از مردمان گفته نمی

ی آن با یکدیگر مربوط و متحد شده باشند و به همین مناسبت بر یک فرد انسان و سایر و بواسطه

کند که دورانی بر بشر گذشته که افراد شود. در هر حال ظاهر آیه دالت بر این میمعانی اطالق می

در امور زندگی با  کردند نهبا یکدیگر متحد و متفق بودند و ساده و بی سروصدا زندگی می

-یکدیگر نزاع و جنگی داشتند و نه در امور دینی و در هر صورت، واژه امت در تفسیری قانون

 اندی عقیده و عمل مذهبی با یکدیگر متحد شدهگرایانه به گروهی از مردم اشاره دارد که بوسیله

م و قاموسی جغرافیایی به تعبیری می توان امت را در مفهو(.  1، سوره مومن، آیه 50)طباطبائی،

تصور نمود، یعنی مردمی با نژاد و زبان و دین واحد که عمومًاصاحب سرزمینی مشخص با 

در هر ،...( قلمرویی معین ومدت زمان طوالنی در اختیاردارند،بیان کرد )ملت عرب، ملت عجم

بستگی های حال برای اسالم، امت بیش از هر چیز دیگری به اجتماعی انسانی اشاره دارد که وا

مذهبی آنها را کنار هم قرار داده است و وابستگی اجتماعی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و اخالقی 

را نیز به دنبال دارد. در این دوره از تاریخ بشریت، امت ها یا ملت های بسیاری وجود دارد که 

یان شده است همانطور که بیان شد، همان مذاهب فراوانند و این امر در قرآن به صورت شرطی ب

خواست، همه را یک ملت کرده بود که اراده خداوند بر آن قرار گرفته است: اگر خداوند می

( .این در متن یک جهان با امت های بسیار قرار دارد؛ اسالم همه آنها را گونه های 8)شورای،

: 1382)فیرحی،مذهبی می داند و بدین ترتیب می توان نظریه امت را از دیدگاه اسالم دریافت 

(. پیش از هر چیز، اسالم به اتحاد امت خود تأکید می ورزد هر چند بعد از چهل سال اول 157

تاریخ اسالم، شکاف های اقتصادی و سیاسی گوناگونی پدید آمد و گرچه بعد از پایان یافتن 

ا آرمان خالفت امویان درشرق در قرن دوم هجری، اتحاد سیاسی اسالم هر گز ایجاد نگرددید، ام

اتحاد امت در طول تاریخ اسالم به شدت وجود داشته و در دوران معاصر خود را در قالب های 

علیرغم سیر نزولی زمان وفراز ونشیب های فراوان، اسالم . جنبشهای مختلف نشان داده است

توانست تا حد زیادی جوامع را به هم به پیونددوامتی را بوجود آوردکه از اقیانوس اطلس تا 

اقیانوس آرام به طول یازده هزار کیلومتر.و عرض پنج هزار کیلومتربا ترکیبی بسیار متنوع.گسترده 

(. اما امروز امت اسالمی از لحاظ جغرافیای سیاسی به طرز بی  154: 1380شده است )عزتی،

های پیش بینی نشدة سابقه ای از هم جدا و بند بند شده است وبا حمله بی امان و چالش
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یتۀ مدرن روبرو شد. البته سکوالریته مدرن یهودیت و مسیحیت در غرب را نیز به چالش سکوالر

می گیرد، اما دست کم می توان گفت که از بافت خود آن جامعه بر خواسته است، این چالش از 

بیرون بر امت اسالمی تحمیل می شود و نیروهای نظامی، اقتصادی، سیاسی بی بدیلی از آن 

 (. 191: 1386صر،حمایت می کند )ن
 تمایزات ماهوی نظریه امت اسالمی در قرآن کریم و دیگر نمونه های نظام اجتماعی

مدل نظام های اجتماعی رایج در  مدل امت اسالمی

 دنیا

 متغیر نظام اجتماعی

 

 طرفین روابط اجتماعی حاکم و مردم امام و امت

 جهت روابط اطاعت گرایی تکلیف گرایی

 ماهیت روابط ایجاد قدرت محبت

 فرهنگ سیاسی تبعی، سلطه پذیر والیی، سلطه ستیز

 پایگاه اولیه رهبری در جامعه وراثت، دموکراسی امامت منصوص

تناقض و دوگانگی میان دو الگوی  احیا و توسعه الگوی امت و امام

 رضایت و عبادت

 ویژگی برنامه های اجتماعی

 نوع فعالیت های اجتماعی همه امورپرداختن به  انتخاب فعالیت های ارزش آفرین

 هدف فعالیت های اجتماعی اقناع مردم حاکمیت ارزش ها

 نظام سیاسی حاکم بر جامعه ند حزبیچ -موکراسید -استبدادی والیت

 نظام فرهنگی حاکم بر جامعه ولت مدارد -فردمدار خدامدار

 واحد اجتماعی مورد خطاب اتباع و شهروندان امت

 (1395نگارندگان، )منبع، 

پس ازفروپاشی  1924نگرش امت محوری در جهان اسالم بعد از الغای خالفت اسالمی درسال

امپراطور عثمانی اعتبار خود را نزد مسلمانان برای تقسیم بندی جهان به دو اردوگاه دار االسالم و 

دار الحرب تا حدودی از دست داد اما با شکل گیری برخی از حکومت های اسالمی در جهان 

در دهه هشتاد به بعد بار دیگر این رویکرد توسط اندیشمندان سنت گرای اسالمی احیا اسالمی 

شد هرچند غالب دولت مردان اسالمی نگرش غیر دینی و منبعث از ارزش های عرفی بر آمده از 

نهاد های بین المللی، حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف و موجود بین المللی را مبنای رفتار 

ویش قرار می دهند. اما این شرایط دلیلی نمی شود که این مفاهیم نزدمسلمانان، و عمل خ
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بخصوص اندیشمندان اسالمی وحتی برخی حاکمان مورد مطالعه، بازنگری وبررسی قرار نگیرد. 

نصر می نویسد: اگر اهمیت دیدگاه قرآنی امت را که تقریبا تمامی مسلمانان در قلب و ذهن خود 

یریم اشتباه بزرکی مرتکب شده ایم. چنین بینشی هنوز کامال مطرح است دارند، دست کم بگ

وخودرا به شکل های غیر منتظرهای نشان می دهد که اگر خوِدبخش مذهبی آن را کنار بگذاریم، 

(. با 159این شکل ها نه تنها سیاسی واقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی نیز هست )همان:

قلمرو جهان اسالم و نقش آفرینی نیروهای اسالمی می تواند  های مستقر درفروپاشی دیکتاتوری

تا حدودی گرایش به سوی وحدت در جهان اسالم و مقدمۀ تالش برای امت محوری آینده در 

 جهان اسالم باشد.

 

 سه ناسیونالیسم با امت محوریمقای -4

درتضاد با  گرایی و ایدئولوژی اسالمی درسرشت و اهدافشانبه نظر می رسد ایدئولوژی ملی

گرایی از گرایی به دالیل متعدد با نظریه امت ناسازگار است. اوالً، در ملییکدیگر قرار دارند. ملی

کسی که »شمارد گرایی وقوم محوری ستایش شده که این گفته پیامبر آشکارا آنرا مردود میقبیله

(. ثانیاً،  230: 5،جلد)بحار« ای شود و بخاطر تعصبات بمیرد جزء ما نیستمدعی تعصبات قبیله

های زبانی، جغرافیایی، فرهنگی، نژادی، تاریخی و دیگر موارد مشابه بنا شده گرایی بر مؤلفهملی

هایی با تلقی قرآنی امت درتضاد است. امت فراتراز جغرافیا، زبان، نژاد و یا است. چنین مؤلفه

گوید: نا شده است. قرآن میتاریخ است و براساس نگرش توحیدی برای ساخت جامعه ای دینی ب

 (.2:21، همانا این امت شماست، امتی متحد و من پروردگارشما هستم پس مراپرستش کنید )قرآن

ملت به منظور جلوگیری از منافع دیگران و گاهی به  -گرایی متأثر از ساختار نظام دولتثالثاً، ملی

در مقابل قرآن از امت ارتقا فضایل،  ورزد.قیمت منافع دیگران، بر پیشبرد منافع خویش اصرار می

جلوگیری از فساد و یاری یکدیگر در پرهیزگاری و نیکوکاری را انتظار دارد: و یکدیگر را به 

گرایی چندگانگی رابعاً، ملی (.5: 2 - پرهیزاز گناهکاری و ستم بر دیگران یار باشید )همان

گرایی کند. ملیالم را تشدید میفرهنگی نفی و خصومت اجتماعی بین واحدهای فرعی جهان اس

باشد. امت نظامی جهانی با با ایده وحدت اسالمی که خصوصیت ذاتی امت است در تضاد می

گران باشد. اندیشهایدئولوژی جامع متقاضی دولتی جهانی برای پیشبرد اهداف و تصمیماتش می

هادر مقابل ار عمومی و تودهگرایی به عنوان ابزاری برای بسیج افکمسلمان حتی با بکارگیری ملی

گرایی به دلیل تأکید بر حاکمیت مردمی سکوالریسم و جزءگرایی سلطه خارجی نیز مخالفند. ملی
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(articularismتنگ نظرانه در تضاد با نظام شریعت جامع و جهان ) گرای اسالمی قراردارد

ارزشهای دینی مانند  (. ساختار هندسه ذهنی یک فرد مسلمان مملو ازاصول و 345: 1362)قطب،

برابری و برادری انسان ها در آفرینش و دین است و تفاوت یک فرد مسلمان با همنوع خویش 

فقط درپارسایی و پرهیزگاری و تقوی الهی است نه در برتری نژادی و فرهنگی و...حال آنکه 

و نگاهی ناسیونالیسم با تفاوت و برتری در همه چیز نسبت به دیگران که بیگانگان هستند 

خصومت آمیز به آنان دارند، آغاز می شود. از نگاه ناسیونالیسم انسان های آن سوی مرزها با شما 

از همه حیث ونظر با اشکال گوناگون تبعیض که متضمن طبقه بندی افراد بر حسب هویت ملی 

 (.  176: 1386آنان است، در آمیخته است )هاجیستون و اسمیت،

ونالیسم زمانی در اروپا شروع به نشو ونما کرد که مذهب روبه افول به اعتقاد دورکهایم ناسی

نهاد. اما مذهب در امت اسالمی نه تنها رو به افول نبوده است که از دهه هشتاد به بعد در قلمرو 

جهان اسالم شاهد و ناظر باز خیزی مجددآن بوده ایم، حتی جریان های بنیادگرایی اسالمی در 

به گذشته روبه رشد بوده است و برخی کشور های اسالمی مانند  این سه دهه بشدت نسبت

افغانستان عراق پاکستان عربستان سوریه مصر اردن کانون تولید و باز تولید چنین نگرشهایی 

است. به نظر می رسد گفته گیبرنا در باره تفاوت جهان اسالم باغرب تا حدود زیادی درست 

ی جدید است و در جستجوی مالل آورگفتمان های سیاسی باشدکه: دنیای غرب فاقد ایدئولوژیها

الزم برای بسیج کردن توده ها، البته به جز ناسیونالیسم ناکام بوده است، ولی اسالم این ظرفیت و 

توانایی را داشته است که به عنوان منبع ارزشهای سنتی و جنبش مذهبی رو به رشدی که از 

ی برخوردار است، عرض اندام کند. در نتیجه شاهد قدرت تأثیر گذاری اجتماعی وسیاسی زیاد

ظهور جامعه ای منسجم که دارای سطح باالیی از یکپارچگی در میان اعضای خود است این 

یکپارچگی به معنای آمادگی اعضا برای فداکاری، و افزایش حس وحدت اشتراک در میان در 

سم در عصر جهان گرایی با بستن (. نهایت اینکه؛ ناسیونالی227: 1379،گیبرنامیان آنهاست )

گفتمانی مبتنی بر ارزش تک تک فرهنگ های منفرد و حقوق ملل برای تعیین سرنوشت سیاسی 

(. حال آن که آرمان 189: 1385شان با همگن سازی به مخالفت برمی خیزد)هاجیستون واسمیت،

ر خود را در اتحاد امت اسالمی در طول تاریخ به شدت وجود داشته است و در دوران معاص

قالب جنبشهای اسالمی معاصر نشان داده است. بسیاری از عوامل قومی، فرقه ای و شخصی در 

جهان اسالم براین حس اتحاد سایه افکنده است وطی قرن ها و بخصوص در دوران معاصر تحت 
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 (. از میان فقها و سیاست مداران معاصر جهان اسالم157: 1386الشعاع قرار داده است )نصر، 

خمینی به این عمق واندازه به مخالفت با ناسیونالیسم در ابعاد توان یافت مانند امامکسی را نمی

-های خود در رد و نفی ملیها و خطابهبار در نوشته 20نظری و عملی پرداخته باشد. او بیش از 

است.  گرایی و ملیت در جهان اسالم سخن گفته یا در نوشته های خود به مسلمانان متذکر شده

نگری ی سیاسی اسالم آن را در تضاد و تباین با روح امت محوری و وحدتوی براساس اندیشه

های مسلمان دیگر، گرایی در مقابل ملتدانست. به تعبیر او: ملیاعتقادات و باورهای اسالم می

-صحیفهاکرم)ص( برخالف آن است )ی دیگری است که اسالم و قرآن کریم و دستور نبیمسئله

گوید ملت فارس، ملت عرب، گرایی آن میبه باور ایشان: یک شکل ملی(. 190نور، جلد دوم، 

گرایی که به این معناست که هر کشوری، هر زبانی بخواهد مقابل کشور دیگر ملت ترک. این ملی

نور، صحیفهزند )و زبان دیگر بایستد، این آن امری است که اساس دعوت پیامبران را به هم می

خمینی نقطه مقابل و تنها راه مقابله با این تفرق و پراکندگی در اندیشه امام(. 100سوم، جلد

دانست ها، نگرش وحدت محور و امت باوری جهان اسالم میموردعالقه استعمارگران و قدرت

وتا پایان عمر خود راموظف ومسئول به دفاع از مسلمانان، حمایت از وحدت آنان و تالش در 

اسالمی فراملی مبتنی بر امت اسالمی می دانسته است، او ت برای ایجاد یک جامعهی وحدسایه

گفت: ما برای اینکه وحدت امت اسالم را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسالم را از تصرف و می

نشانده آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز اینکه تشکیل های دستنفوذ استعمارگران و دولت

-های ظالم ودستهای مسلمان را ازحکومتهیم تا بتوانیم و حدت و آزادی ملتحکومت بد

خمینی بعد از توفیق در (. تالش عمده امام 210نشانده راسرنگون کنیم )صحیفه نور،جلد سوم :

تشکیل نظام جمهوری اسالمی و به مدت یک دهه حضور در رأس این تشکیالت، آگاه ساختن 

بخش آن، دوم بازگشت مسلمانان به این های اصیل و پایدار و رهاییمسلمانان به اسالم و ارزش

های یافتن به وحدت و انسجام فراملی در مقابل قدرتاصول و اعتقادات و در پناه آن دست

فرهنگی در پهنه  -استعماری و در نهایت و ایجاد امت اسالمی بعنوان یک واحد فراملی اعتقادی

. هدف از احیاء مجدد تئوری امت در جهان اسالم سپردن نقش جغرافیایی جهان اسالم بوده است

و مسئولیتی فعال یا به نوعی ایستادگی در برابر حوادث و جریانات سیاسی جهان سرمایه داری 

کنونی است. پناه بردن به ارزشهای وحدت بخش اسالم، و ساختن جهان اسالم به عنوان بازیگری 

عقیدتی و فرهنگی و سیاسی بوده است. به نظر می رسد  مؤثر و توانا و قطبی از قدرت از نظر
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فکری و اتحاد اجتماعی امت در -ایشان توانسته است به تولید حجمی همسو از آگاهی عقیدتی

سطح افکارعمومی جامعه اسالمی، به موفقیت هایی دست یابد، اگرچه توفیق چنین تالشهایی پس 

نشست. در همین رابطه گیبرنا می گوید: مصداق از ارتحال ایشان در جهان اسالم بیشتر به ثمر 

عینی و عملی آن را می توان در واکنش سریع و منسجم مسلمانان درمقابل وقایعی که جامعه ی 

آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، میسر ساخته است، جنگ خلیج فارس، جنگ بوسنی، محکومیت 

(. اعتراض بر علیه 22: 1379برنا،متفق القول کتاب آیات شیطانی را می توان نام برد )گی

کاریکاتورهای روزنامه های اروپای شمالی)سوئد،دانمارک،نروژ( بر علیه پیامبر اسالم نماد و نشان 

از چنین توفیقی است، البته باید موضوع جامعۀ جهان اسالم با حاکمان آنان دو مقوله متفاوت 

ال حاضر کمتر متأثر از چنین نگرشها وگاه متضاد دید. برخی از حاکمان دولت های اسالمی درح

وارزش های امت نگری اسالمی اند  مگراینکه وقوع حوادثی در جهان غرب بر علیه مسلمانان، 

تحت تأثیر واکنش های جامعه خویش قرار گیرند، واداربه موضع گیرهای مقطعی جامعه پسند 

اسالم توسط شاگردان و  نگری و داعیه جهانی بودن رسالتشوند. البته چنین نگرشی از وحدت

خمینی و نیز توسط دولت ایران در زمان و پس از رحلت ایشان تعقیب و پیگیری شده یاران امام

باوری را در جهان گرایی و ملتاست. مرتضی مطهری در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران ملی

رنگ رط اول اسالم بینویسد: شنماید او میاسالم یک بدعت ناپذیرفته و نابخشودنی تصور می

های اسالمی بودن، عمومی و انسانی بودن و رنگ یک ملت مخصوص نداشتن را داراست. مقیاس

وجه خود را در  های کلی و عمومی و انسانی است نه قومی و نژادی و ملی. اسالم به هیچمقیاس

مطهری، ه است )ی تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نکرده بلکه با آنها مبارزه کردمحدوده

ناگفته نگذریم که مخالفین ایدئولوژی ناسیونالیسم در جهان فقط مذهبیون نیستند (. 77: 1361

بلکه باید بسیاری از فالسفه و متفکرین بزرگ مخصوصا در اروپا و آمریکا نیز جزءاین گروه به 

ه انتقاد از حساب آورد. برتراند راسل  و آلبرت اینشتین و... از این گروه اند که بشدت ب

ناسیونالیسم پرداخته اند ومشوق و مبلغ نوعی انترناسیونالیسم برآمده از ارزشها و هنجارهای 

سیاسی مقبول و مورد توافق ملل باشد، بودند. راسل در کتاب قدرت پیرامون خطرات  -حقوقی

می بینند که ناسیونالیسم اروپایی می نویسد: ناسیونالیسم آرمان ابلهانه ای است و مردم هوشمند 

کند. بهترین راه حل آن است که آن را زیر یک شعار انتر این آرمان دارد اروپا را ویران می

(. همچنین اینشتین معتقد است در آلمان و اروپا 169: 1975ناسیونالیسم پنهان کنند )راسل، 
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ها، بی آه چه جسارت ..شهوت ناسیونالیسم این اجتماع، عقول و عقاید را در نوردیده است.

رحمی هاو شقاوت ها وچه بیماری های جنون آمیزی تحت عنوان ناسیونالیسم به مردم تحمیل 

روح ناسیونالیسم  آسای می کنند. بزرگ ترین مانع راه ایجاد بین الملل امور آگراندیسمان غول

ی از است که با قیافه ای جالب و ظاهرا مهیج بر روی آن شیون می کنند. ولی چه سوء استفاده های

. بدین ترتیب مالحظه می شود که نظریه ) p:43,70:  1932آن به نام وطن می شود! )اینشتین،

ملت در جغرافیای سیاسی امروز در  –امت اسالمی با مفهوم ملت یکی از ارکان اساسی دولت 

تقابل است. مرز جامعه اسالمی عقیده و ایمان است و اصوال با مرز های ملی دولت ها که عموما 

دا کننده ملت هایی است که از یک جغرافیای سیاسی واحد و در بسیاری از اصول، مؤلفه ها و ج

ارزش ها ازوحدت بر خوردارند قابل مقایسه نمی باشد)درجهان اسالم، بیست کشور 

عربی،کمربند کشور های فارسی زبان، کشور های آفریقای صحرا از این گونه اند (. برخی 

بر این عقیده اند که پدیداری کشور ها ناشی از بعد مسافت و شرایط اندیشمندان جهان اسالم 

اقلیمی است. همین امر البته باعث جدایی و تمایزجوامع انسانی بر اساس سرزمین از یکدیگر 

سوره حجرات(  12گردیده و اسالم نیز این واقعیت را پذیرفته است )بر اساس مفهوم آیه 

اساس منطق جغرافیای سیاسی معاصر وجود کشورها در ( .از این روبر  142: 1384)هاشمی،

قلمرو بسیار گسترده جهان اسالم،با وجود تنوعات طبیعی، انسانی، فرهنگی و سیاسی تا حدودی 

اجتناب نا پذیر بوده است. اما انشعابات ملی گرایانه با مقتضای فطرت انسانی که عبارت از 

ه ( می باشد با فطرت وحدت طلب انسانی زندگی همه آنان در یک اجتماع واحد )امت واحد

(. به نظر می رسد یکی از دالیل عدم توفیق فرایند ملت 212: 4منافات دارد )طباطبایی،المیزان،ج

سازی در جهان اسالم و تاحدودی بیگانه بودن مسلمانان با این پدیده سیاسی و فرهنگی تفاوت 

عرفی وغیر دینی ملت باشد. نقش پر  در نگرش مسلمانان نسبت به خاستگاه ملت و ویژگی های

تأثیر دین و ساخت چارچوب های فکری و ذهنی مسلمانان تضادهای عمیق و وسیعی با باورهای 

ناسیونالیسم در قلمرو جهان اسالم ایجاد می نماید.به قول سید قطب چگونه می توان بیست 

را بیست کشور متفاوت در  کشور عربی که از نظر دین، زبان، فرهنگ، نژاد، تاریخ و...مشترکند

 (. 546: 1966اندیشه و ذهن اعراب تصورکرد )سیدقطب،

خیزد این است که از نظر فقه سیاسی اسالم، وجود کشورهای آنچه از استدالالت باال بر می

متعدد در قلمرو جغرافیایی جهان اسالم برخالف نظریه اسالمی امت شکل گرفته اند و در شکل 
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%( و کشورهای  12(، شوروی سابق)%34(، فرانسه)%40راطوری بریتانیا)گیری این کشورها امپ

های درصد کشورها در جهان اسالم بوسیله قدرت 94%(در مجموع  8پرتغال، هلند، اسپانیا)

استعماری) سیاست قدرت( در ایجاد آنها نقش اساسی داشته است و مسلمانان تأثیر چندانی در 

(. 165، 1392ر به عنوان قلمرو ملت ها نداشته اند )زارعی، فرایند جداسازی سرزمینهااز یکدیگ

شاید یکی از دالیل آن ذهنیت دینی امت باوری مسلمانان در مقابل ذهنیت عرفی و متضادملت 

نگری بوده است. به نوعی می توان گفت درقلمرو جهان اسالم ما شاهد شبه دولت های فاقد 

گاهی وبه تبع آن عالقه الزم برای تشکیل ملت قبل ملت هستیم، دراین منطقه بیشتر مواقع حس،آ

از دولت وجودنداشته و ندارد. ماهیت تصنعی و تحمیلی دولت در جهان اسالم حاکی از مکافات 

ومشکالت فراوانی است که سرزمین های رسته از استعمار خودرادرآن مستغرق یافتند 

انی حقوقی دولت در اسالم قرار (. از سوی دیگر فقه اسالمی به عنوان مب 134: 1375)بلیک،

داردکه مبانی فکری دیگری در جغرافیای سیاسی اسالم و تقسیم بندی مجزایی از جهان کنونی 

ارائه می نماید که با تفاسیر سیاسی اندیشمندان وحاکمان مغرب و مشرق زمین از مفهوم قلمرو، 

وت دارد ملت های اسالمی کنونی تفا –ملت، ساخت دولت و تحدید حدود دولت 

(. به باورفقها و اندیشمندان اسالمی وجود قلمرو معین و مرزهای مشخص 117: 1385)فیرحی،

برای جهان اسالم وتفکیک دولتها از یکدیگر بر اساس آموزهای فقهی نامشروع) مانند آنچه در 

غلبه باال بیان شد( وبی اعتبار است، آنان معتقدنداین نوع مرزبندیها و دولت ها بر اساس قهر و

بوجودآمده، نمی تواند سرچشمه حق باشدوبه حاکمیت وسلطه سیاسی وحقوقی یک حکومت 

حقوقی فقهای اسالمی نسبت  –مشروعیت بخشد. یکی از دالیلی که باعث ابهام در موضع سیاسی

به ضرورت وجود قلمرو مرز های جغرافیایی معین شده، جهانی بودن دین الهی وپس از آن 

آن، اشعار برخی از آیات قرآن کریم )نساء، نور،سبا( است که آنان در  جهانی اندیشی فقهای

تفاسیر خود ازاین آیات، جهان و زمین پهناور خدا را وطن انسان اعالم می دارند. البته ظهورشبه 

 1919ملت ها درقلمرو وسیع جهان اسالم که در نتیجه و نقش چهارده اصل ویلسون در سال 

بابه  1945ی قائل شده بود و از آن مهم ترمنشور ملل در سال برای تعیین حق سرنوشت مل

رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت تمامی ملل به رهایی کشورهای آسیایی و آفریقایی از 

سیطره وهیمنه قدرت های استعماری به خصوص جهان اسالم کمک شایانی نمود، بطوری که بعد 

سیا و آفریقا به استقالل رسیدند، در همین % کشورهای اسالمی در آ 75ازاین دوجنگ بیش از 
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راستا، ضعف قدرت های استعماری پس از دو جنگ جهانی، رشد آگاهی اجتماعی و دینی 

مسلمانان ونقش رهبران سیاسی و دینی در هدایت توده های مسلمان دال بر حرام بودن و غیر 

ان اسالم بر اساس آیه شرعی بودن حاکمیت کفار و ظالمین بر سرنوشت مسلمانان و قلمرو جه

سوره نساء که به لحاظ فقهی به قاعده نفی سبیل معروف است، که می فرماید: خداوند  141

والیت کفار را بر سرنوشت مسلمانان جایزنمی داند و آنرا باطل می شمارد. در این دوره نیز نباید 

الملل منعکس در دست کم گرفت. هرچند امروزجهان اسالم با در نظر گرفتن اصول حقوق بین 

منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل 

تساوی حاکمیت کشورها و استقالل آنها، اصل عدم مداخله در امورداخلی کشورها، اصل 

ممنوعیت تهدید به اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی 

( در حال حاضر همه این اصول و ارزشهای مشترک بشری و 1945فراد )منشور ملل متحد، همه ا

مدافع اصیل نیل به آن سازمان ملل متحداست که بعد از گذشت بیش ازشش دهه به مرور و با 

توصیه و اصرارخود مبنای رفتار دولت های عضو در عرصه بین المللی قرار گرفته است، و تمام 

از اعضای سازمان ملل هستند و متعهد به پیشبرد اهداف این سازمان به شمار  کشور های اسالمی

می آیند. اما الزم به ذکر است که هیچکدام از اصول ذکر شده چندان منافاتی با حرکت کشورهای 

اسالمی به سمت منطقه گرایی اسالمی و سپس امت گرایی آنان ندارد. نمونه های متعددی از 

ری در قرن حاضر می توان یافت که به سمت فروپاشی یا کاهش اعتبار منطقه گرایی فرا کشو

مرزها در حرکتند )اتحادیه اروپا، آ س آن، نفتا، شانگهای و...( و در بسیاری از اصول، هنجارها و 

ارزش ها به هماهنگی  واشتراک نظر وعمل دست یافته اند. از این رو جهان اسالم  با توجه به 

زیستن مسلمانان، اصول وارزش های مشترک توحیدی وحدت بخش و تجربۀ طوالنی با هم 

نگرش پویای امت محوری بین مسلمانان که به شدت به دنبال احیای آن هستند، به مرور به این 

 (. 161: 1392هدف آرمانی دست یابند )زارعی، 

 لزامات امت اسالمیامالحظات و  -5

قابلیت های تمدنی نظریه امت اسالمی را زمانی بهتر درک می کنیم که به یاد بیاوریم یکی از 

ویژگی های بنیادین تمدن اسالمی در اوج شکوفایی آن، چند قدمی بودن یا عدم محوریت یک 

قوم خاص بوده که آن را در همه مراحل تاریخی تمدن اسالمی می توان دید. در تمدن های دیگر 

مدن ایران، یونان، چین محور و کنشگر اصلی آن تمدن یک قوم خاص بوده است؛ اما در مانند ت
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تمدن اسالمی، تنها نقش کلیدی قوم عرب این بود که حامل جهان بینی اسالمی است؛ ولی سایر 

تحوالت تمدنی فراتر از قلمرو و نفوذ عربی بود. به همین دلیل ترکیب گرایی اجتماعی، یکی از 

اصلی ترین ویژگی های تمدن اسالمی است. عامل مهمی که موجب گسترش جهانی مهم ترین و 

تمدن اسالمی شد، یکسان سازی اجتماعی است که از ترکیب عناصر گوناگون قومی پدید آمد. 

اقوام و ملل گوناگون در دیانت نبوی وارد شدند و میراث های فرهنگی و هنری خود را نیز همراه 

یات و نیازمندی های جوامع اسالمی منطبق ساختند. از به هم پیوستن آوردند و آن را با مقتض

گونه های متعدد فرهنگ و هنر قومی، رودخانه عظیم هنر و فرهنگ اسالمی جریان یافت. از این 

همه بگذریم، نباید این نکته کلیدی را فراموش کنیم که همین آموزه امت اسالمی و چند قومی 

سالمی، سبب می شد همواره درهای ورود اقوام مختلف به حوزه بودن ساختار اجتماعی تمدن ا

تمدنی آن گشوده باشد و مواریث پیشین تمدنی خود را نیز به حوزه تمدنی اسالم انتقال دهند. 

محوریت چندگانه اقوام مختلف در هدایت تمدن اسالمی عاملی بوده است برای ایجاد فضای 

غیر عربی در عرصه تمدن نوظهور اسالمی. در همه تعاملی میان میراث های فرهنگی و تمدنی 

تمدن های جهان، همیشه قومی خاص محور بوده و تغییر قومیت ها، معموال به معنای تغییر 

جهت های بنیادین در آن تمدن نیز بوده است. اما روح تمدن اسالمی همواره از خالل اشکال 

گی داشته است. این بستر تعاملی چند مختلف تاریخی و قومی حاکمان این تمدن، تداوم و پیوست

قومی سبب می شده همیشه خصلت ترکیب گری در این تمدن برای تلفیق سنت های مختلف در 

جهان بینی اسالمی شکل بگیرد و تداوم داشته باشد. با نگاهی به روزگار شکوفایی تمدن اسالمی 

حاکم بوده و جهان اسالم را در می یابیم که در آن روزگار نوعی وحدت فرهنگی در جهان اسالم 

در یک پیکره واحد نگه می داشته است. وحدت فرهنگی ویژگی مهمی است که سبب می شد 

جهان اسالم به مثابه یک جهان چهل تکه، روح واحدی را در بطن خود داشته باشد. این روح 

واحد، علی رغم جریان های سیاسی جدایی طلب در حکام محلی اسالمی، همیشه وحدت 

هنگی را در جهان اسالم ایجاد می کرده است. از نتایج وحدت فرهنگی این بوده که محصوالت فر

فرهنگی، علمی و هنری که در کجای تمدن اسالمی تولید می شد، در سرتاسر این تمدن فارغ از 

مرزهای سیاسی حکام محلی مسلمان و گاه فراتر از مرزهای سیاسی امپراطور های اسالمی 

کننده داشته و در مناطق مختلف نیز توزیع می شده است. به نظر می آید مخاطب و مصرف 

وحدت فرهنگی جهان اسالم به معنای حضور بهم پیوسته سنت ها و مراکز فرهنگی مختلف در 
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قلمرو تمدن اسالمی بوده که همۀ آنها در رابطه با هم و گاه به عنوان مکمل یکدیگر عمل می 

رچشمۀ واحدی قرآن و سنت تغذیه علمی و معرفتی می شدند. در کرده اند و مهم تر اینکه از س

نتیجه در دوره های مختلف اسالمی به طور همزمان مراکز فرهنگی مختلفی داشته ایم )زرین 

 (. 31: 1363کوب،

 رفیت ها و قابلیت های امت اسالمی در انسجام فراملیظ -6

در ایجاد همبستگی اجتماعی است. توجه به دین و دین مداری اعضای جامعه، از عوامل اصلی 

عمده ترین کارکرد دین ایجاد وحدت و وفاق اجتماعی است. امیل دورکیم در تعریف خود از 

دین به نقش دین در ایجاد همبستگی گروهی اشاره نموده و دین را نظام یک پارچه ای از عقاید 

ه عقاید و رفتارهای دینی را و رفتارهای معطوف به امور مقدس می داند که تمام پیروان پایبند ب

در یک اجتماع اخالقی هماهنگ و متحد می سازد. اصوالً یکی از مهم ترین و بنیادی ترین عوامل 

پیوند میان افراد در جامعه اسالمی همان عقیده اسالمی است که موجب بوجود آمدن مشترکات 

عی و حقوقی در میان بسیاری در زمینه باورها، ارزش ها و نیز هنجارهای اخالقی و اجتما

مسلمانان می شود. این یگانگی در جهان بینی کنش اعضای جامعه اسالمی را سمت و سویی الهی 

می بخشد. یگانگی در دین و اعتقادات مذهبی نه تنها همبستگی اجتماعی را در بین افراد درون 

می نوردد و همه یک مرز جغرافیایی و سیاسی پدید می آورد، بلکه این گونه مرزها را نیز در 

معتقدان به آیین اسالم در سرتاسر گیتی را منسجم و همبسته می کند؛ زیرا از نگاه اسالم مرز بین 

انسان ها عقیدتی است و نه جغرافیایی یا رنگ و طبقه. از این رو اسالم تمام مسلمانان را به دور 

اسالم می داند )مریجی  از هر گونه تفاوت در رنگ و زبان و ملیت عضوی از اعضای امت یگانه

(. در حقیقت اتحاد و پیوند، خود به خود دارای ارزش مطلق نیست. ارزش 71: 1389و دیگران، 

همبستگی و اتحاد نسبی است و همبستگی به محور بودن دین حق و مصالح معنوی دارد. از 

ج دستور کار سویی دیگر آموزة امت اسالمی با ایجاد انگیزش متعالی میان مسلمانان به استخرا

مشترک تمدنی کمک می کند. از مهم ترین متغییر های موثر بر انگیزش، وجود یک سلسله باورها 

و ارزش های دینی است. این باورها نه تنها انگیزش افراد را شکل دینی می دهند که حتی در 

ت گرفته از قوت و تداوم بخشیدن به آن نیز نقش برجسته ای ایفا می کند. معموال انگیزه های نشأ

ایمان از استحکام دوام بیشتری نسبت به انگیزه های مادی برخوردارند. در این میان، امت اسالمی 

وحدت در عقیده را مهم ترین تعاون و همکاری در رسیدن به تمدن نوین اسالمی معرفی می 
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مت کند. جهت دیگری که باید بدان توجه کرد این است که از کارکردهای التزام به تحقق ا

اسالمی، یکسانی رفتاری پیروان اسالم در ابعاد مختلف است. به عبارت روشن تر یک نظام 

اجتماعی دینی بر اساس آگاهی جمعی و تعلق خاطر و گرد آمدن پیرامون عناصری عام و مشترک 

شکل میگیرد که نزد اکثریت پیروان یک دین پذیرفته شده اند و چنانچه در درون پیروان یک دین 

های مختلف، فرقه ها و گرایش های متفاوت و تعلقات گوناگون رواج داشته باشد، تعلق زبان 

خاطر هر یک از افراد به این گذاره ها خود عاملی در جهت عدم شکل گیری امت است. بنابراین 

فرض رسیدن به مرز امت اسالمی، اشتراک نظر و عمل عموم جامعه بر عناصر مشترک واحد 

ش و گسستگی بین مذاهب اسالمی، چون گسلی عمیق و دامن گستر مانع است. وجود شکاف، تن

پویایی و حرکت مسلمانان در مسیر دستیابی به اهداف است و در مقابل انسجام و وحدت میام 

مذاهب اسالمی حرکت مسلمانان را در رسیدن به آرمان ها سرعت می بخشد )عرفان و 

 (.22: 1393بیات،

أمان ز توای هویت بخش آموزة امت اسالمی، یکسان سازی و تماییکی از بارز ترین کارکرد ه

ر محو واست. این ویژگی در آموزة امت اسالمی سبب می گردد تمامی مسلمانان حول یک عنصر 

تمایز د، مبه نام اسالم یکسان شوند و همزمان نسبت به دیگرانی که دارای دینی متفاوت هستن

ه هویت می کعلق و وفاداری مسلمانان به ایدة امت اسالگردند. بر این اساس، آگاهی و احساس ت

ر بکه  بخش است، آنان را در مجموعه واحد یکسان به نام اسالم تمدن اسالمی قرار می دهد

نند. کمی  اساس آن به همدیگر احساس تعلق خاطر نموده و خود را یک واحد کالن فرا ملی تلقی

  ت اسالمی را می توان چنین بر شمرد:برخی از مهم ترین کارکرد های انسجام بخش ام

 شفاف سازی هویت به عنوان مفهومی شمول محور با جهت گیری و محوریت اسالم؛ – 1

 ومکانات اشفاف سازی دیگر مشترک مسلمانان به عنوان دشمن اسالم، به گونه ای که از  – 2

م ل با نظاقابادات در تظرفیت های مسلمانان از هر فرقه و مذهبی که هستند به ویژه در سطح اعتق

 های سیاسی برتر بهره برداری شود؛

دگی آموزه امت اسالمی با نمادها و نشانه های مشترک موجوب بسیج و برانگیزانن – 3

 اجتماعی در زمینه اهداف مشترک میان مسلمانان می شود؛
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ه مایآموزه امت اسالمی فهمی مشترک از امور به وجود می آورد که موجب تقویت سر – 4

ن را مانااجتماعی در قالب مشارکت مسلمانان می شود و مشارکت، وفاداری و اعتماد عموم مسل

 جلب می کند؛

هر  ود و ازشاین آموزه با ایجاد تعهد، وفاداری و پایبندی موجب همبستگی مسلمانان می  – 5

لف مخت گونه اقدامی که موجبات ایجاد شکاف و برجسته سازی مرز میان مذاهب مختلف، اقوام

 و ... فراهم می آورد جلوگیری می کند.
 لوازم مفهومی هویت در دو پارادایم امت و ملت

 متغیر دوره ملت امت

 منبع هویت انسان دین

 منبع، مشروعیت و مقبولیت رضایت خدای متعال ومردم

 شاًن انسان سوژه قانون گذار خلیفه اهلل

 جامعه مطلوب دموکراتیک والیی

 انگیزه عمل سودمندی تکلیف مداری

 بازیگر فعال )خودکفایی عقل در حل منازعات(شهروندان  انسان )عقالنیت همسو با وحی(

 مالک تمایز جغرافیا، وطن، زبان و نژاد اعتقادات دینی

 (1395)منبع، نگارندگان، 

 

 نتیجه گیری -7

مکتب توحیدی اسالم دارای اختصاصات و ویژگی هایی نظیرجامعیت کلی و همگانی، ربّانی 

بودن، بدون رنگ و نژاد و دارای پیامی ابدی و جهانی اندیشی است. نظریه امت نیز فرا آمده از 

چنین اندیشه ای بوده است. برداشت اولیه از امت )شامل همه اقوام و قبایل ( شباهت های بسیار 

فهوم امروزین ملت را داشته و همه گروههای قومی و مذهبی را در جهان اسالم در بر می به م

گرفته است. اما امروز در قلمرو جغرافیایی جهان اسالم می توان گفت که بیش از هر مقطع 

تاریخی دیگری امت اسالمی به طرز بی سابقه ای از هم جدا و بند بند شده و با حمله بی امان و 

پیش بینی نشدة سکوالریتۀ مدرن روبروست و به دلیل تأثیر مدرنیته از لحاظ سیاسی چالش های 

و فرهنگی نیز از هم گسیخته شده است. بنظر می رسد در شرایط کنونی یعنی عصر حاکمیت 

دولت ملت ها و تالش سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بین الملل عمومی،کنوانسیون های 
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ملت ها و حفظ و حراست  -مرزهای بین المللی، احترام به حقوق دولتمتعدد بین المللی، تثبیت 

از آن و تالش برای نادیده انگاشتن آن و ایجاد امتی واحد اگرچه  کاری دشوار، اما با توجه به 

بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه، اصول و ارزش های پایدار امت محوری در اذهان و افکار 

ه می نماید. تمرکز بر روی مشترکات فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی مسلمانان  امکان پذیرجلو

کشورها می تواند زمینه ساز اتحاد امت محوری را در قلمرو کالن جغرافیایی جهان اسالم را 

فراهم سازد. امروزه مسلمانان می توانند زمینه های فرهنگی احیای نظریه امت در قالب یک 

ا آنچه تحت عنوان نظریه ژئوکالچر )ژئوپلیتیک فرهنگی( می جغرافیای کالن فرهنگی فوق ملی ی

شناسندگام های اساسی بردارند و از این پیکره فرهنگی فوق ملی بهره برداری مطلوب سیاسی، 

اقتصادی، امنیتی و...در عرصۀ بین المللی نمایند، و در مراحل بعد گام به گام زمینه های شکل 

طقه جهان اسالم( پس از عبور از این فرایندها فراهم گیری کامل یک امت اسالمی )کالن من

 سازند.
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 و یرانا اسالمی جمهوری واگرایی های زمینه ژئوپلیتیکی ارزیابی و واکاوی

 (آن امنیتی پیامدهای بر تاکید با) عراق

 

 ارشد کارشناسی دانشجوی - تهران خوارزمی ابوالفضل زمانی، دانشگاه

 تخصصی دکترای دانشجوی -تهران ، دانشگاه1محسن زمانی

 

 چکیده

 اهمیت با بسیار گرایی منطقه روند دارد گیری چشم سرعت آن در شدن جهانی روند که در دنیایی

 یک نوانع به عراق. باشد شدن جهانی روند کننده تسهیل تواند می ای منطقه درون روابط زیرا است

 تعریف ، ادیواقتص فرهنگی مذهبی، قومی، ، سرزمینی ژئوپلیتیکی های ویژگی مجموعه با پایدار واقعیت

 رنگونیس. باشد می دارا ایران خارجی سیاست در خاصی وجایگاه داشته ایران ملی منافع در مشخصی

 سیاسی عرصه در شیعیان زمان آن از ساخت، فراهم انزوا از آنها وخروج شیعیان حضور زمینه صدام

 این به گویی پاسخ پی در تحلیلی - توصیفی روشی با پژوهش این. اند شده فعال شدت به ـاجتماعی

 شده اقعر و ایران اسالمی جمهوری واگرایی سبب ژئوپیتیکی های زمینه و عوامل چه: که است سؤال

 تفاوت -2 فیایی،جغرا و فضایی گسیختگی -1 را عوامل این مهمترین پژوهش این های یافته که است؟

 کارهای و ساز فقدان و فضع -4 ای منطقه های قدرت رقابت های -3 سیاسی های اندیشه و قومی های

 نظر در با ایران هک رسد می نظر به. داند می تجاری و اقتصادی بعد در بویژه منطقه ای، درون دهنده پیوند

 .نماید یلتبد فرصتها به را تهدیدات توانست خواهد کارآمد استراتژی اتخاذ با و ملی منافع گرفتن

 استراتژی ملی، امنیت عراق، ایران، اسالمی جمهوری : واگرایی،واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1

شود. جهان اسالم در حال حاضر سرزمینی با ترکیبی متنوع از نظر انسانی و طبیعی را شامل می

تواند با همگرایی و وحدت برای خود نقش یک قدرت جهانی به لحاظ سیاسی جهان اسالم می

های اسالمی حاصل آید . ای را فراهم آورد که منافع کلیه کشورتعریف نماید و بدین ترتیب زمینه

                                                                                                                                             
1. Email: zamani_m@ut.ac.ir 
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های چون اشتراکات دینی و تمدن، منافع و نیازهای مشترک ، احساس در این مسیر عوامل وزمینه

توانند به عنوان زمینه و بستر اصلی همگرایی ، نقش ایفا کنند ید مشترک وجود دارند که میتهد

های جدی نیز روبرو .در مقابل وحدت و همگرایی در جهان اسالم با یکسری موانع و چالش

مذهبی ، ایدئولوژی سیاسی متعارض، اختالفات مرزی و  -است . عواملی چون تفاوتهای قومی

ترین مواردی هستند که همگرایی و انسجام منطقه را با چالش روبرو از جمله مهمسرزمینی و... 

(. 140: 1391های جغرافیای انسانی ، کنند. )پژوهشکند و فرآیند واگرایی را در آن تشدید میمی

های همگرایی و واگرایی بین دو کشور ایران و عراق و تالشی هدف این پژوهش بررسی زمینه

مناسب به این پرسش که آیا فدرالیسم عراق برای امنیت ملی ایران تهدید است یا  بود برای پاسخ

فرصت ؟ که نخست پاسخ خود را در قالب یک فرضیه چنین بیان کردیم که در صورت اتخاذ 

تواند عراق را از یک دشمن تهدید آمیز دیرینه به یک سیاست خارجی کارآمد از سوی ایران می

های همگرایی و کند. و سپس با محور قرار دادن این فرضیه و زمینهدوست استراتژیک تبدیل 

ها و یافته - 3مبانی نظری - 2مقدمه -1بخش:  4واگرایی بین دو کشور، این پژوهش در قالب

 گیری،  سازمان داده شده است.نتیجه -4تجزیه و تحلیل  

 

 مبانی نظری-2

 امنیت ملی -2-1

یستی و ، ز معه برای حفاظت و صیانت از موجودیت فیزیکیامنیت ملی عبارتند از توانایی جا»

یابی ستو د سازی آنمعیشتی ، فرهنگی و ارزشی مردم ، سرزمین و نظام سیاسی و ارتقاء و بهینه

 وخلی به اهداف و منافع ملی در دوران جنگ و صلح در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل دا

ابی ی و ایجه امنیت ملی ، واجد ابعاد دو گانه سلبآید ک از تعریف فوق چنین برمی« . خارجی

 وارتقاء  ابی بهها و در بعد ایجپذیریاست . در بعد سلبی به نفی، رفع و تقلیل تهدیدات و آسیب

اللت امی دسازی وضعیت زیست جوامع از نظر اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و نظبهینه

 ( .49: 1381دارد . )افتخاری، 

 مللی: الگرایی وتفاوت آن با سایر روندهای بیننطقهم -2-2

گرایی در این جا به معنی بذل توجه ویژه به یک منطقه جغرافیایی مشخص است که به منطقه

آلهای کشورهای مربوط باشد ، البته در این رسد بهترین مکان برای تحقق منافع و ایدهنظر می
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توانند دخیل باشند . باید توجه داشت که میمجموعه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی 

گرایی همه آنها در دو مؤلفه مشترک هستند : اول آنکه بازیگران های مختلف از منطقهتعریف بین

-ی جغرافیایی را بهترین فضا برای نیل به اهداف خود میمشخص، آن منطقه  یا محدوده

در ارتباط با منافع ملی آن کشور است  دوم آنکه اهداف هر کشور (. Kothari,1974: 19دانند.)

 ( .yalem, 1965: 21و معیارها هم جنبه منفعت گرایانه دارد .)

 

 مگرایی و واگراییه -2-3

ی و جدای ها نسبت به یکدیگر و به فرآیندهمگرایی ناظر بر رفتار همگرایی کشورها و ملت

یی و شود . پدیده واگرااطالق می « واگرایی»دوری گزینی دولتهای ملی نسبت به یکدیگر 

 از طبیعی هاههمگرایی در رفتار کشورها نسبت به یکدیگر، بسته به دالیل بروز و تجلی این پدید

گرایی و ه واپویا برخوردار است . به این معنا که اگر عوامل ایجاد کننده باقی بمانند، پدید

ه علت فت و باز بین خواهد رماند وبر عکس با نبودن این عوامل همگرایی نیز همگرایی باقی می

شود . ل میاینکه عوامل ایجاد کننده در حال تحول و دگرگونی است . این پدیده نیز دچار تحو

د و ی گردتواند عاملی برای همگرایی کشورهای تهدید شده تلقبرای مثال یک تهدید مشترک می

: 1379یا ،افظ ند هم آورد.)حالمللی گرآنها را با هم متحد کند و در قالب یک تشکیل امنیتی بین

54. ) 

 های همگراییزمینه -4 -2

جود زمند وای، نیاالمللی و منطقهبندی و تشکل بینفرآیند همگرایی و پدیدارشدن یک گروه

 باشد :ترین آنها به شرح زیر میها و عوامل خاصی است که مهمزمینه

و  یخی، ایدئولوژی، دینه تارهای مشترک فرهنگی، تاریخی، مانند زبان ، تجربویژگی -1

 مذهب ، نژاد ، قومیت ، خاندان و آداب و رسوم مشترک.

انند مجغرافیایی و برخورداری از واحدهای جغرافیایی متمایز و یکپارچه  ووحدت طبیعی  -2

ن وحدت ازما: خلیج ،دریا ، قاره، شبه قاره، شبه جزیره، مانند شورای همکاری خلیج فارس ، س

 آفریقا

 ......دید مشترک اعم از تهدید امنیتی، اقتصادی، سیا سی، فرهنگی و.ته -3

 های مختلف. مانند : اکو ، آ سه آن مینهزهای متقابل در نیازها و وابستگی -4
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 وپاها(، بازار مشترک ار) صنعتی8الیق، منافع و نقش مشترک مانند : اوپک ، گروه ع -5

 ( .57: 1379تمدن اروپایی و........ .)حافظ نیا ،  ابستگی تمدنی مانند : تمدن اسالمی ،و -6

 های واگراییزمینه -5 -2

-در سطح بین المللی مورد توجه است .هاو عوامل در همه سطوح ملی، فراملی و بیناین زمینه

 شود :گزینی و گسیختگی یک پدیده همگرا میالمللی عوامل زیر باعث جدایی

 دن یکپارچگیی و جغرافیایی ونبوگسختگی فضای-1

 تضاد و تعارض فرهنگی  -2

 ه و تعارض منافع و احساس تهدید امنیتی به یکدیگر همچون اختالفاتشرایط خصمان -3

 ارضی و مرزی 

 و شدن هدف مشترک و تهدید مشترک مح -4

ن آتواند اعضای تشکل دیگر را جذب کند و رقیب، زیرا می هایوجود نیروها و تشکل  - 5

 (.58.)همان، را از هم بپاشند

 فدرالیسم -2-6

ن تئورسین گرفته شده  و به معنای اعتماد کردن است . اولی fedraی فدرال از واژه  واژه

د ی خور پایهقانون اساسی باید ب» دانند که به نظر او می« یوهانس آلتوزیوس » فدرالیسم را 

.  «رددگعه بزرگ تدوین مختاری و آزادی عمل گروهها و نیز مشارکت آنان در تشکیل یک مجمو

 -نگیع فرهگوید: در وسعت جغرافیا، بدست آوردن منافع اقتصادی ، تنواستاد الهه کوالیی می

 رالیسمقومی ، مذهبی و زبانی ، ترس از یک دشمن مشترک ، عوامل اساسی تشکیل فد –نژادی 

عات اجتما حلی است برای مسئله حکومت و یک دولت باباشند . در واقع فدرالیسم راهمی

ور ، به ر کشگوناگون ، با در نظر گرفتن مالحظات تاریخی ، اجتماعی ، جغرافیایی و اقتصادی ه

ود ند وجهای متفاوتی است ، لذا هیچ دو کشور فدرال همانهمین جهت فدرالیسم حاوی واقعیت

 ( .23: 1377ندارد . ) خوبروی پاک، 

 روش تحقیق -3

تحلیلی بهره گرفته  -ر این پژوهش ، از روش توصیفیجهت دستیابی به اهداف مورد نظر د

ای با مراجعه به کتب ، مقاالت ، نشریات شده است ، مطالب مقاله برگرفته شده از : منابع کتابخانه
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، گردآوری شده و منابع ایترنتی می باشد.  و در این  راستا هدف مقاله، عوامل همگرایی و 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است .واگرایی میان دو کشور مورد بررسی و 

 ها و تجزیه و تحلیلیافته-4

 نتحلیل ژئوپلیتیک الگوی ترکیبی ملت ایرا-1 -4

موزن شود که الگوی ملت در ایران ترکیبی و ناهاز بررسی ساختار ملت ایران مشخص می

ر قراستاست ؛ اکثریت ملت فارس و شیعه هستند که در بخش مرکزی فضای جغرافیایی ایران ا

د و بقیه با درصدی به مسلمانان اختصاص دار 5/99اند . در ترکیب دینی ملت نیز اکثریت یافته

از دو  یرانانسبت ناچیز ، پیروان ادیان دیگر هستند. از نظر فضایی و جغرافیایی، ترکیب ملی 

د، ردا بخش مرکزی و پیرامونی تشکیل شده است . بخش مرکزی که اجزاء آن تجانس و پیوستگی

ی فیایبخش پیرامونی به صورت نواری موزائیکی و گسسته برگرد بخش مرکزی، در حاشیه جغرا

رصه داخلی و ( . آنچه به کنش ایرانیان در ع151: 1387نیا، ایران استقرار یافته است .)حافظ

ستم، دهد مذهب شیعه است .باید گفت که اسالم در ایران از اوایل قرن بیخارجی جهت می

دا را پی ی دخالت فعال در سیاست و اجرای احکام شریعت به عنوان قانوند و داعیه سیاسی ش

یست، ین نکرد . براساس این دیدگاه، سیاست در اسالم صرفاً امری دنیوی و بشری و جدا از د

ذهب یب مبلکه امری توحیدی و انسانی است که به دنبال وحدت جهانی اسالم است. به این ترت

وام قلت و ترین عنصر در فرهنگ ملی ایرانیان در آمده و تا به امروز اصایشیعه به صورت قو

 خود را حفظ کرده است .

 عراق امروز -4-2

توسط نخبگان  1920ی با سرنگونی صدام، روند پان عربیسم متوقف شد. فرآیندی که از دهه

دولتها قرار  عرب سنی این کشور آغاز شد. و تا قبل از سرنگونی صدام در دستور کار تمامی

تواند اکثریت داشت . امریکا که با شعار استقرار دموکراسی به اشغال عراق مبادرت ورزید ، نمی

شیعه این کشور را نادیده بگیرد و از ورود آنها به عرصه سیاست و حکومت جلوگیری کند . 

همین راستا  بنابراین دولت امریکا نیز حضور شیعیان را در روند دولت سازی پذیرفته است . در

ای در بین شیعیان برخوردار بوده است ؛ در مرجعیت شیعه که همواره از جایگاه و نفوذ گسترده

این دوره نقش بسیار تأثیرگذار ی در دولت سازی عراق ایفا کرده است . از طرف دیگر در قانون 

م بعثی سابق های گوناگون سعی شده است از نفوذ عوامل اصلی رژیاساسی موقت عراق ، با شیوه
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در ارکان اساسی نظام فعلی جلوگیری شود ، زیرا از نگاه  حاکمان فعلی آنها تهدیدی برای اصول 

آیند، برای نمونه در موارد و ارزشهای شناخته در قانون اساسی و نوع حکومت فعلی به شمار می

ن برای ، قانون اساسی موقت عراق ، اعضای اصلی حزب بعث عراق حق نامزد شد39، 36، 31

مجمع ملی، انتخاب در شورای ریاستی و نخست وزیری را ندارند . با توجه به روند حاکم و سیر 

توان به این نتیجه رسید که امکان تحقق نظام استبدادی وجود ندارد و همه تحوالت موجود ، می

م فدرال شواهد و قراین حاکی از پیدایش نظام دموکراتیک از نوع فدرالیسم است ، و همچنین نظا

پژوهشی شیعه شناسی،  -در قانون اساسی موقت عراق پذیرفته شده است . )فصلنامه علمی

1389 :116.) 

 غییر ساختار عراق برای امنیت ملی ایران: تها و تهدیدات ناشی از چالش  -4-3

نیات،  ،ها توان تواناییامنیت ملی و امنیت داخلی در گروه مقوله تهدید است .تهدید را می

ت اصد امنیومق اقدامات دشمنان بالقوه و بالفعل جهت ممانعت از دستیابی موفقیت آمیز به عالیقو

 شودملی ویا مداخله به نحوی که نیل به این عالیق و مقاصد به خطر افتد محسوب می

ای هها ،تاکتیک(.با توجه به تغییر و تحوالت وسیع در ساختار دیپلماسی کشور484: 1370.)کالینز،

ارجی خیاست سهای جدید در دیروز کارایی قبل را نداشته و دولتها ناگزیر در پی تدوین راهبرد

ر پی دباشند در غیر این صورت عدم درک صحیح از ساختارها پیامدهای ناگواری را خود می

امل وعو خواهد داشت .اکنون نیز که با ساختاری دموکراتیک گونه در عراق مواجه هستیم علل

 پردازد.کی به نوعی در روابط دو کشور به خودنمایی میژئوپلیتی

د ق عبارتنی عراهای ژئوپلیتیکی فرا روی ایران در قبال تغییر ساختار سیاساما بارزترین چالش

 از:

 الشهای ناشی از حضور نیروهای خارجی در عراق:چ  -الف

بود و استراتژی نوین  با پایان یافتن جنگ سرد ، امریکا دشمنی بنام کمونیسم را از دست داه

امنیت ملی ایاالت متحده امریکا بر این پایه استوار شد که به محض یک تهدید فوری وارد جنگ 

با تدوین  1992خواهد شد ،حتی قبل از اینکه این تهدید جنبه عینی پیدا کند .لذا پنتاگون در سال 

-در رسیدن به قدرت ترسیم میسندی که چشم انداز ادبیات ، گفتار و رفتار نو محافظه کاران را 

در مناطق مختلف جهان  21ساخت ،را طراحی کرد .لذا حضور نظامیان مسلح امریکایی در قرن 

سازی ودولت سازی به اشاعه و بسط دمکراسی وآزادی ، اقتصاد  در قالبهای گوناگون نظیر ملت
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ه شروع برای پیاده سازی مبتنی بر تجارت آزاد ، دوستی با غرب و صلح با اسرائیل ، عراق را نقط

این الگو و با هدف ترغیب دیگران به پیروی از آن بود . عراق را باید اساس ومحور طرح 

خاورمیانه بزرگ امریکا دانست که اشغال نظامی کویت توسط صدام آغاز و با اشغال نظامی عراق 

) فصلنامه سیاست م ، شکل اولیه قطعه اساسی پازل را به خود گرفت.2002توسط امریکا در سال 

(. امروزه ایاالت متحده نه به صورت نظری بلکه عمأل جزء واقعی و 1388،101خارجی، 

شود چرا که حضور نظامی امریکا در اطراف ای ایران محسوب میجغرافیایی محیط زیست منطقه

در  ی آن با دولتهای عراق و ترکیه در غرب ، افغانستان وپاکستانمرزهای ایران و روابط حسنه

شرق و کشورهای جنوب خلیج فارس و کشورهای استقالل یافته آذربایجان، ارمنستان 

های ایران در منطقه و تشدید تنش و بحران در روابط ایران و آمریکا ،ترکمنستان، بر نگرانی

ترین کشورهای خاورمیانه و تأثیرگذار بر تحوالت آن افزوده است . و ایران به عنوان یکی از مهم

 به تدوین یک استراتژی چند جانبه برای مقابله با این بحرانها بپردازد .باید 

 الشهای ناشی از خأل قدرت در عراق چ -ب

وط رونی مربک بیایران در تهیه و تنظیم استراتژی ملی وکالن خود تا آنجا که به محیط استراتژی

 ،رونی ای بیهاکم تهدیدشود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارتند از: ترمی

 ،ر امنیت بمدت  ها در درازالمللی ، زیرا این واقعیتمرزهای کنترل ناپذیرفقدان چتر حمایتی بین

: 1380،پور گذارد .)کریمیای به جای میوحدت ملی و تمامیت ارضی ایران تأثیرات گسترده

ه انبار بطقه برای تبدیل من (. سقوط رژیمی که تهدیدی برای امنیت منطقه بود ، عاملی گردید22

ات رتیبتتسلیحات وتوجیهی برای حضور بیگانگان و جایگزینی آن رژیم با دولتی جدید که بر 

در  امنیتی منطقه تأثیر گذاشت . تحوالت جدید در ساخت قدرت و سیاست عراق نقطه عطفی

نها در یاسی منطقه و تالش آس-شکل گیری ژئوپلیتیک قومی و تقویت مواضع مختلف قومی

جهت تعریف جدید و مستقل از نقش و جایگاه خود در قدرت وحکومت منطقه ولو در 

 ( .166:  1385چارچوب مرزهای محلی و سرزمینی کشورهای منطقه باشد . .)برزگر،

ای و تعارض منافع استراتژیک به خصوص از بعد هویتی باعث رودر رویی غیر رقابتهای منطقه

مختلف در عراق شده است . ترس از تقویت عنصر شیعی وبنا بر تعبیر  ایمستقیم بازیگران منطقه

باعث انسجام کشورهای سنی مذهب در برابر گروهای شیعی « تشکیل هالل شیعی »شاه اردن 

عراق شده است . همچنین نگرانی از قدرت یافتن کردها  وبه خطر افتادن تمامیت ارضی عراق از 
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در عراق است . شیعیان و کردها با حضور در ساختار جدید کشورهای منطقه  علل دیگر مداخله

قدرت ، رئوس هرم قدرت را بر اساس جمعیتشان ازآن خود کردند و به طور طبیعی سنی ها در 

حاشیه قرار گرفتند و نخبگان حاضر در قدرت سعی در باز تعریفی از هویت ملی گسترده در این 

در عراق گردید .پیرامون علل سیاسی شدن اختالفات سرزمین نمودند و منجر به اختالفات داخلی 

اند عبارتند از : رقابت بر سر منافع میان گروههای ساکن در یک قلمرو جغرافیایی عواملی دخیل

باشد و گرایی فرهنگی ، و رقابت نخبگان میبویژه در مشاغل دولتی ، استعمار داخلی ، کثرت

های نش در عراق ایجاد نموده ،لذا یکی از نگرانیی این عوامل ، فضایی از تعارض و تمجموعه

 ( . 19: 1387باشد . .) احدی ،امنیتی ایران بی ثباتی سیاسی در عراق می

 گرایانه و مرزهای لرزانتهدیدهای قوم-ج

ن و از بی ی نشانی است که تشخیص آن کم هزینهبه مثابه« روکووسکی» ی قومیت از نظرواژه

ه رب بعترین کشور عراق با گوناگونی قومی و تنوع مذهبی ، عرفی بردن آن پر هزینه است .

ها ییان و سن،شیع ها ، کردهاورد، و میعادگاه اقوام و مذاهب اعم از اعراب ، ترکها، فارسشمار می

تفکرات  ی ارزشهای فرهنگی،ست . بر این اساس عراق از سوی ایاالت متحده به عنوان اشاعه

ت العایاسی امریکایی در خاورمیانه انتخاب گردید . )فصلنامه مطاقتصادی و ساختارهای س

بی، ومی و مذه( . لذا نگرانی از گسترش ناامنی و بی ثباتی ناشی از بحران ق62: 1382راهبردی ،

. یکی ر استهای فراروی ایران پس از تغییر ساختار در عراق برای امنیت ملی کشویکی از چالش

ه ویژه ومی ببر روند شکل دهی به نظام سیاسی جدید عراق گروههای قاز نیروهای مهم تأثیرگذار 

موقعیت  و( .کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی 121: 1386کردها هستند.)مقصودی، 

یب ترک واستراتژیک و ژئوپلیتیک  و اوضاع اجتماعی مردم کرد و ساختار بی ثبات و شکننده 

یت ز اهماند اترین اقلیت درون مرزهای آن را تشکیل دادهناهمگون کشورهایی که کردها مهم

به  ایران ای برخوردار هستند .تقویت موقعیت کردها در عراق چند تهدید عمده را برایویژه

 همراه دارد :

-عرب ی فلسطین مسئله داخلیفزایش نفوذ اسرائیل زیرا اغلب کردها معتقدند که مسئلها-1

 هاست نه کردها .
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د را تواند خوقوه، هرزگاهی مییانات قومیت گرا و تبدیل آن به یک تهدید بالتشدید جر-2

ن مدت ر میادی این امر مطالبات اقتصادی کردهای ایران به مطالبات سیاسی، نشان دهد و نتیجه

 تواند قومیت گرایی را در ایران تقویت کند .مسئله کردها می

ورد المللی مای و بینر ابعاد منطقهسیاست رژیم بعث در خصوص محدود سازی شیعیان د

معیت ریت جالمللی قرار داشت .لذا شیعیان با داشتنن اکثحمایت کشورهای عرب و قدرتهای بین

نی سرنگو زیادی برای ترین نیروی موجود در عراق هستند و انگیزهویکپارچگی درونی قدرتمند

ت ل به قدرز عامانند اما امریکا را نیدصدام داشتند. شیعیان عراق ایران را حامی معنوی خود می

ن دو ا ، ایی اصلی کسب قدرت شیعیان یعنی ایران و امریکدانند . لذا دو پایهرسیدن خود می

 ستون به شدت با یکدیگر  اختالف ایدئولوژیکی  دارند .

ودن تژیک بهای گوناگون نمونه والگوی استراکننده تهدیدمرزها به عنوان نخستین دریافت 

ق از زمان ( . سابقه لرزان بودن مرزهای ایران وعرا62: 1388شوند .)کریمی پور ، رده میشم

دادهایی قرار شود . مرزهای غربی ایران حاصل معاهدات واستیالی عثمانی در این منطقه آغاز می

افته شور انعقاد یک)اعالمیه الجزایر ( ، میان دو  1975م )عهدنامه آماسیه( تا 1555است که در سال 

لیل دک است و لیتیاست . ایران در نواحی همجوار با کردستان ، کرمانشاه ، ایالم ، دارای خأل ژئوپ

ند توایباشد . از جهاتی چند کردستان مآن تهدید وحدت منطقه از طریق جمعیت کردنشین می

 های امریکا برای منطقه باشد : ساز توطئه زمینه

ف ها از طری ایجاد کردستان بزرگ و استقالل کردهونالیسم کردی و وعدتقویت ناسی -1

 ی منطقه .ها و در نتیجه فشار بر کشورهاامریکایی

ند راحتر دن کردها و دور بودن آنها از مرکز سبب شده تا دشمنان عراق بتوانمرزنشینی بو -2

ق د و مناطینماندر میان آنها نفوذ کرده و از طریق احساسات ، آنان را علیه حکومت مرکزی تهییج 

 ( .55: 1381مرزی را نیز برای کشورهای مجاور ناامن نمایند . )عزتی، 

 اثر فدرالیسم عراق برامنیت ملی ایران  -4-4

های بالقوه و بالفعل خارجی است و گاه ملت در قبال تهدید –امنیت ملی در واقع حفظ دولت 

رجی تعبیر شده است. شکاف های خاهای داخلی از تهدیدبه توان یک ملت برای حفظ ارزش

زبانی ، مذهبی و انزوای جغرافیایی و ارتباطی، که در ایران  -قومی -های فرهنگیای ، گسلتوسعه

ی پایداری برای تکوین ناآرامی و بحران اند ، زمینهنظیری بر یکدیگر  انطباق  یافته به صورت کم
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المللی ترین مرز بینراق دارای طوالنی( . ایران و ع180: 1388پور، سازد. )کریمیرا مهیا می

عراق  -ترکیه -ی مرزی مشترک ایرانکیلومتر از ناحیه داالمپر داغ از نقطه 1458مشترک به طول 

تا دهانه فاو، مرز مشترک دارند . ایران در نواحی همجوار با کردستان ، کرمانشاه ، ایالم دارای خأل 

نامگذاری شده « داالن امنیتی ایران » ر کرمانشاه به ژئوپلیتیک است . به طوری که منطقه همجوا

النهرین و فالت ایران است . اهمیت این خط مرزی نه تنها در ابعاد  بلکه به دلیل تعیین جلگه بین

، هویتی  –و به عبارتی مرز میان ایران و جهان عرب است . که خود مبنای تحوالت فرهنگی 

(. روابط ایران با عراق تحت 116: 1385.) برزگر،  استمذهبی و اقتصادی در طول تاریخ بوده 

 -2مشترکات فرهنگی و دینی و وجود یک رابطه کهن تاریخی  -1تأثیر چند مؤلفه قرار دارد : 

های ممتاز همکاری شامل مرزهای مشترک طوالنی ظرفیت -3وجود منافع مشترک میان دو دولت 

وجود اماکن  -مرزی و دوازده بازارچه مرزی در مقایسه با همسایگان دیگر، وجود شش گذرگاه

 توریستی و سیاسی. -مقدسه 

از  پس از سقوط صدام مسئله امنیت ملی کردستان عراق در چارچوب امنیت ملی عراق و 

ه از توسع شود. کردها تا زمانی که نتوانند در پروسه پیشرفت وطریق حکومت مرکزی دنبال می

ابراین . بن برسند همچنان درگیر مسائل داخلی خود خواهند بودلحاظ اجتماعی و سیاسی به جایی 

 ود . امااهد بی استقالل نخوطی سالهای آینده کردستان عراق تهدیدی برای ایران از لحاظ مسئله

ر بطقه برقراری برخی  ارتباطات پنهان و آشکار با رژیم صهیونیستی و حضور امریکا در من

بت به ود نسقه افزوده است . که ایران در محاسبات امنیتی خهای امنیتی ایران در منطنگرانی

حمیدی،  -تفاوت باشد . ) کریمی پورتواند در جوار مرزهای خود بیگر نمیعوامل مداخله

ا هفرصت ( .لذا دستگاه دیپلماسی کشور نقش اساسی در کمک به اقتدار ملی، افزایش62: 1388

زنده امل سامیان دو کشور خواهد داشت و با اتخاذ تعها و تحکیم و توسعه روابط وکاهش تهدید

یر و مؤثر در سیاست خارجی خود حداکثر فرصت را فراهم آورد و هر تهدید ناشی از تغی

ز ی برونهزمی ژئوپلیتیکی پیرامون خود را به حداقل برساند . نگاه ایران به عراق پیش از آنکه

زمین ، یای سرهاست .) فصلنامه جغرافوردن فرصتی فراهم آچالش برای منافع ایران باشد، زمینه

 وان کرد: توان در موارد زیر عنهای موجود را میها و فرصت( . به طور کلی چالش17: 1390

 های  ایران در منطقهها و چالش( : فرصت1جدول شماره )

 هافرصت هاچالش
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 افزایش نقش ایران ثباتینا امنی و بی

 اقتصادیحضور  تجزیه ارضی

 حضور فرهنگی )ژئوپلیتیک( جنگ داخلی

 روابط با جهان عرب ـ مذهبیهای قومیرقابت

 های بزرگحل معضالت استراتژیک با قدرت ایهای بالقوه منطقهرقابت

  خطر حضور بیگانگان

 18: 1390مأخذ: عزتی و نانوا، 

 امنیتی ج. ا. ا : هایگذاریفقیت سیاستهمگرایی کردها و شیعیان ؛ نقطه مو -5-5

سین حصدام  های تاریخی دارد که مخالفت مشترک آنها باهای عراق ریشهاتحاد شیعیان و کرد

 .است  شود اما این اتحاد اخیرآ به دلیل منافع مشترک تقویت شدهیکی از آنها محسوب می

هبی ر مذعبدالعزیزالحکیم، روحانی شیعه و رئیس شورای انقالب اسالمی عراق که خواهان کشو

ها کرد تقبالها کرده که با اساست نیز در مواضع جدید خود سعی در تحکیم روابط شیعیان و کرد

ارد ن عراق دشیعیا های که ایران در میان کردها وها و قابلیتمواجه شده است. با توجه به توانایی

روری ه ضن، بلکو ائتالف و همگرایی کردها و شیعیان برای ایران نه تنها امری مطلوب و ممک

 است که البته طبعا با موانعی مواجه است . 

 هاضرورت -الف 

حیه حکومت تمرکزگرا با محوریت اعراب سنی، صدمات جدی دیده است . ایران از نا -1

ران لوب اییابد. لذا مطگری و خصومت با ایران گرایش میچنین حاکمیتی الجرم به سمت نظامی

ازطریق  تنها طریق تشکیل نظام فدرالی استانی است. طبعا این مهمتقسیم قدرت و تمرکززدایی از 

ه مشارکت و تعامل اعراب شیعه و کردها محقق خواهد شد . در غیر این صورت بازگشت ب

د که هیچ باشوضعیت پیشین یا تجربه عراق و یا ایجاد نظام فدرالی قومی )نه استانی( متصور می

 ا بیوکرد مانع از قطبی شدن قدرت یا هرج ومرج ی یک مطلوب ایران نیست. همگرایی شیعه

 سامانی اوضاع آینده عراق است .

ی امور یک به تنهایی از اکثریت ، توانمندی و مقبولیت کافی برای ادارهکردها وشیعیان هیچ -2

دو به تنهایی دارای قدرت بازدارنده و سلبی کافی عراق برخوردار نیستند. البته هریک از این

. محدودیت فراروی آنان تنها به عوامل داخلی و رقابت و کارشکنی هواخواهان و مدافعان هستند 
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گردد. بسیاری از کشورهای عربی نیز مخالف قدرت یافتن این ها باز نمیوضعیت پیشین و بعثی

ای جز همگرایی و دو گروه هستند .با وجود این همه رقیب و دشمن، داخلی و خارجی چاره

 ماند .میائتالف باقی ن

ا رتوانند به خوبی یکدیگر ردها و شیعیان مکمل مناسبی برای یک دیگر هستند و میک -3

یالدی، م 90و  80پوشش دهند . سابقه همکاری آنان در قالب معارضه رژیم  بعث طی دو دهه 

مورد  واندتالگوها و تجارب قابل توجهی به همراه داشته که درصورت تطبیق با شرایط جدید می

 ستفاده قرار گیرد .ا

 هامحدودیت-ب

ن ، رقابت درون گروهی و قدرت طلبی و یا زیادی خواهان  رایج در میافقدان اجماع -1

ت از مدتواند همکاری این دو گروه در درنخبگان عراقی اعم از شیعه وکرد به شکل جدی می

 رخیو وجود ب مخدوش سازد. نبود تجربه شراکت در قدرت و فعالیت فراکسیونی و پارلمانی

و ان  دهای بد تاریخی خالی از تأثیر گذاری منفی نیست. در چنین شرایط برخی نخبگذهنیت

 روی کنند . طیف ممکن است تک

نبود طرح مشترک برای طراحی ومشارکت در بازی قدرت مانع و  وبی برنامگی  -2

عیتی د گردانی وضساله حکومت خو15محدودیت دیگری است. هر چند کردها با توجه به تجربه 

کمل مازمند و ، نیبهتر از شیعیان دارند، به طورر کلی شیعیان و کردها به مثابه متحدان استراتژیک

یتی ای امنهگذاریتواند در موفقیت سیاستیکدیگر آینده هستند و فقط این ائتالف است که می

ه سیاست شت کیست توجه داباایران در عراق تأثیر مثبت داشته باشد. اما در تداوم این روند می

یاست ، امه سبایست منجر به غفلت از دیگر نقاط اتکاء ایران در عراق گردد. ) فصلنمزبور نمی

1388 :58 ) 

 ی بین ایران و عراقهای همگرایی  و واگرایزمینه -5-6

 هانقاط قوت و فرصت –الف 

گرایی رسد که روند همتاریخی، اقتصادی به نظر می –وجه به اشتراکات قومی و مذهبی تبا -1

ژیک دئولوهای اقتصادی که همگونی فرهنگی و ایبا شتاب مناسب طی شود و با ایجاد زیر ساخت

 های همگرایی بین دو کشور است .ی آن است از زمینهالزمه
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ادی اقتصبین دولتمردان ایران و مسئوالن نظام در خصوص توسعه مراودات  اجماع موجود -2

و  یرانو سیاسی با کشورهای اسالمی ، نشان از وجود بستر مناسب در خصوص توسعه همکاری ا

 وانبه جتواند یک عامل تقویت کننده در توسعه روابط دو عراق دارد که این موضوع نیز می

 استفاده ایران از فرصتهای موجود در عراق باشد .

راق عهای مهم اقتصادی بازسازی برخی از بخش جربیات و توانمندیهای مناسب ایران درت -3

 این نظیر بخش نفت و پتروشیمی و تمایل دولتمردان عراقی در خصوص همکاری با ایران در

ن بخش ر ایدبخشها که حضور هیأت بلند پایه وزارت نفت عراق به منظور از توانمندیهای ایران 

 باشد .مؤید این موضوع می

و قابل توجه در زمینه صنعت گردشگری است . که  مناسب هایعراق دارای پتانسیل -4

جود ی مومحوریت فعالیت این صنعت در عراق معطوف به زائران عتبات و عالیات است و آمارها

توجه  ارد . بادرکه نشان از تمایل گسترده ایرانیان برای زیارت مرقد رهبران شیعه و سایر اماکن متب

اهد ق خون در این صنعت نیز یکی از صنایع پیشرو در عرابه چنین بستری سرمایه گذاری ایرا

ت ا امکاناقدس بتوان فراهم نمود تا در آینده زائران عراق به اماکن مبود. بستر مناسبی نیز می

صدیق   -های فرهنگی .)قربانیگردشگری موجود در ایران سفر کنند . و تقویت زیرساخت

 ( . 235-237: 1387محمدی، 

دل استاد مردم عراق، همکاریهای ورزشی، تبا نفوذ معنوی گسترده ایران در بینبا توجه به  -5

واند تهای همکاری اقتصادی میو دانشجو و همکاریهای دانشگاهی و همچنین تشکیل سازمان

 .(126: 1388ی روند همگرایی بین دو کشور باشد .)پژوهش سیاست نظری، تسریع کننده

 

 هانقاط ضعف و تهدید -ب

دلیل عدم وجود یک استراتژی منسجم و هدفمند در دستگاههای اجرایی و دیپلماسی  به -1

های های قابل توجه نسبت به برخی از کشورخارجی باعث شده است که ایران علیرغم مزیت

تری واقع شود . همچنین نگاهی همسایه عراق نظیر سوریه، ترکیه و اردن در جایگاه بسیار پایین

داتی عراق نشان از آن دارد که ایران در برخی از اقالم وارداتی این کشور قابلیت به اقالم عمده وار

باشد، در حالی که تا کنون صادرات این اقالم محدود بوده است. باالیی را برای صادرات دارا می
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های خصمانه آنها علیه ایران گر چه بخشی از آن ناشی از حضور آمریکا و انگلیس و سیاست

 باشد:های ذیل میی از آن ناشی از ضرورت در محوراست اما بخش

 های مختلفجرایی نشدن توافقات انجام شده میان مقامات دو کشور در بخشا -1

 های دو کشور وسعه روابط تجاری میان بانکتعدم  -2

 تصال خطوط راه آهن دو کشور اعدم  -3

 ........ .های مرزی و دم توسعه مناسب امکانات و تجهیزات بازارچهع -4

ه به های تجاری با توجرانی و اعزام هیئتی کاالهای ایهاها و نمایشگاهکمبود همایش -2

 فرصتهای موجود در عراق.

رده های بازسازی عراق ، محدودیتهای برای حضور گستلط امریکا در پروژهبه دلیل تس -3

 های بازسازی عراق ایجاد کرده است .ایران در پروژه

حضور نیروهای اشغالگر، از  وهایی از کشور عراق دن سطح امنیت در  بخشپایین بو -4

، صدیق محمدی  -های  ایران در عراق است .)قربانیجمله تهدیدات علیه حضور و فعالیت

1387 :242. ) 

 گیرینتیجه -6

یاسی و ی، سهای اقتصادآنچه مسلم است دنیای امروز نیاز مبرم به همگرایی و اتحاد در عرصه

ای طقهیی منهای دنیا را به سمت همگرافرهنگی ، اجتماعی دارد و روندهای جهانی شدن نیز ملت

-ی بینای، باید جهان اسالم بیشتر از پیش بر همگرایو جهانی کشانده است.در چنین چرخه

اهش کصدد  های کوچک باشد . باید دراالسالمی تکیه کند. الزم است آغاز هر همگرایی با قدم

ن شود تأمی ا و البته افزایش منافع کشورها باشیم، هر اندازه که منافع کشورها بیشترهآسیب

ود تا یج شموفقیت همگرایی بیشتر خواهد بود . منافع عینی و ذهنی حاصل ازهمگرایی باید ترو

زایش سیر افبینانه در مها ، نسبت به جوانب مثبت همگرایی آگاهی یابند و خوشها و دولتملت

-ه سازمانه ویژبردن از امکانات موجود در جامعه مدنی کشورها، و بگام بردارند . بهره همگرایی

قق های علمی و تخصصی ، در راستای تحهای غیر دولتی ملی و فراملی، گروهها و انجمن

ی وجه کاف ه هیچبای بسیار مهم و اثرگذار است .  و اکتفا کردن به اقدامات دولتی همگرایی منطقه

 همچون ها و نهادهای مسئولهای مادی و معنوی سازمانالبته این امر با حمایت نیست. که

 سازمان کنفرانس اسالمی و ...... زودتر به انجام خواهد رسید .
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ای هزمینه وجود رسد که نیروهای واگرا بادر تحلیل نیروهای واگرا در دنیای اسالم، به نظر می

 ید کنندهی تولترین نیروهاکنند. مهما کارآمدتر عمل میمناسب واگرا به مراتب از نیروهای همگر

های قومی فاوتت -2یی و جغرافیایی، گسیختگی فضا -1شکاف ، جدایی و واگرایی عبارتند از : 

ساز و کارهای  ضعف و فقدان -4ای های منطقههای قدرترقابت -3های سیاسی  و اندیشه

رب ی که غاد اقتصادی و تجاری. بدیهی است نسخهای، بویژه در بعی درون منطقهپیوند دهنده

در  رزمینیپیچد، نسخه واگرایی و تجزیه س برای کشورهای منطقه خاورمیانه و جهان اسالم می

راهکار  .های مذهبی و قومی در جهان اسالم است قالب حمایت ظاهری از حقوق اقوام و اقلیت

ر این دست . ازدایی و باالبردن سطح اعتماد سیاست خارجی ایران در این راستا و در منطقه تنش

م، ا تروریسرزه بای، تنش زا و واگرایانه خواهد بود . مبامرحله نقش دادن به عناصر قومی و فرقه

ر و کشوها برای تعمیق روندهای همگرایانه در منطقه ، به خصوص بین دیکی از بهترین روش

 باشد . ایران و عراق می

 منابع ومأخذ -7
ی شی و پژوهش(، جغرافیای امنیتی کشورهای همجوار، تهران ،  انتشارات مرکز آموز1387احدی، محمدی ، ) .1

 شهید سپهبد صیاد شیرازی .

ه ارات پژوهشکد( ؛ مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی ، تهران ، انتش1381افتخاری ، اصغر، ) .2

 مطالعات راهبردی 

حقیقات است خارجی ایران در عراق جدید ، تهران ،  انتشارات مرکز ت( ، سی1385برزگر، کیهان ، ) .3

 استراتژیک 

ت صلنامه مطالعافای جمهوری اسالمی ایران ، ( : عراق جدید و تهدید منزلت منطقه1382پورسعید ،فرزاد ، ) .4

 راهبردی ، سال ششم ، شماره دوم 

 شناسی ، سال پژوهشی شیعه -علمی فصلنامه (، دورنمای ژئوپلیتیک شیعه در عراق ،1389تالشان ، حسن ، ) .5

 13هشتم ، شماره 

در روابط با  ( ، بررسی نقش جغرافیای سیاسی عراق1384یار، ماندانا ، ابوطالبی، سیده فاطمه ، )تیشه .6

 همسایگان ، تهران ، مؤلفین 

 هران ت،  ( . وضعیت ژئوپلیتیک پنجاب در پاکستان ، انتشارات الهدی1379حافظ نیا ، محمدرضا ، ) .7

 م( ، جغرافیای سیاسی ایران ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ دو1387حافظ نیا ، محمدرضا، ) .8

و پلیتیکی همگرایی در جهان اسالم ، های ژئ( ، چالش1390زرقانی ، سید هادی ، ) –حافظ نیا، محمد رضا - .9

 8، شماره  1391پژوهشهای جغرافیای انسانی ، 
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ر موفقیت ( ، بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق د1388 پور ، )عبداهلل –زیبا کالم ، صادق  .10

 سی ، دورهوم سیاهای امنیتی ایران در قبال عراق ، فصلنامه سیاست ، مجله دانشکده حقوق و علسیاستگذاری

 4، شماره 39

رجی سیاست خا ر(، ایران و منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی؛ راهبردها و راهکارها د1378سیمبر، رضا، ) .11

 5، شماره  1387-1388ایران ، فصلنامه پژوهش سیاست نظری ، دوره جدید ، 

 در عراق جدید ، واشنگتن: رفتارشناسی امریکا –(، موافقت نامه امنیتی بغداد 1388عبداللهیان ، حسین ، ) .12

  1فصلنامه سیاست خارجی،  شماره 

ر رالیسم و اثرات آن بتغییر سیاسی عراق از متمرکز به فد ( ، بررسی1390عزتی ، عزت اهلل و نانوا ، سهیال ، ) .13

 29ژوهشی ، شماره پ -امنیت ملی ایران ، فصلنامه جغرافیایی سرزمین علمی

 ( ، ژئواستراتژی ، تهران ، انتشارات  سمت 1373اهلل ، )عزتی ، عزت .14

 هرت امور خارجنتشارات وزا(؛ تحلیلی بر  ژئوپلیتیک  ایران و عراق ، تهران ، ا1381اهلل ، )عزتی، عزت .15

اندازها و م( ، روابط اقتصادی ایران و عراق : چش1387قربانی ، عادل و صدیق محمدی ، میر فرهاد ، ) .16

 ها ، تهران ، مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد فرصت

لمللی انسیاسی و بی (؛ استراتژی بزرگ ، ترجمه کورش بانیدر ، تهران : دفتر مطالعات1371ام ، )کالینز، جان .17

 ابرار معاصر

تهران،   ،گرایی و تقسیمات کشوری ( ، ژئوپلیتیک ناحیه1388حمیدی، حمیدرضا ، ) کریمی پور، یداهلل و- .18

 نشر انتخاب

 یات جهاد دانشگاه( ایران و همسایگان : منابع تهدید و تنش ، تهران ، انتشار1380اهلل ، )کریمی پور، ید .19

، مجموعه «  پلیتیک شیعه در خاورمیانه پس از حمله آمریکا به عراقژئو» ( ، 1385محمد پور، علی ، )  .20

، تهران ،  انتشارات  (21مقاالت دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران ) جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیک قرن 

 انجمن ژئوپلیتیک ایران 

بر نقش  راق با تأکید( ؛ نقش گروههای قومی در شکل دهی به نظام سیاسی ع1384مقصودی،  مجتبی ، ) .21

 المللی وزارت خارجهکردها ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین
22. Kothari  Rajni , (1974), footsteps into the future; diagnosis of the present word and a.design 

for an alternative , the free press, new york  
23. yalem . j ronal , (1965) Fegionalism and word order .puplic affair press , washington 
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 های تکفیری در خاورمیانهی ژئوکالچر جریانپیشینه، روند و توسعه
 

 واحد رشت یدانشگاه آزاد اسالم یاسیس یایجغراف یاردانش، 1یوسف زین العابدین

د واح یدانشگاه آزاد اسالم یاسیس یایارشد جغراف یکارشناس یدانشجویاسر رضائی مژدهی، 

 رشت

 

 چکیده

 
مت ارسد از قرن چهارم هجری قمری اولین اقدامات در خصوص تکفیر مسلمانان در داخل به نظر می

ت ین اقدامای جغرافیایی عراق و شام آغاز گردید. مدارک و اسناد تاریخی موجود از ااسالمی و در منطقه

ی های تکفیری است. به این ترتیب در مقالهها و فرقهگروه تا عصر حاضر، گواه اعمال تروریستی توسط

های های جریانی تکفیر این سوال مطرح می شود که عوامل ژئوکالچر ریشهحاضر ضمن تبیین مقوله

گرایی، سرخوردگی، احیای هویت و رسد عوامل سنتی خاورمیانه کدامند؟ به نظر میتکفیری در منطقه

های تکفیری ی جریانهای فضای مجازی به لحاظ ژئوکالچر در توسعهآوری ی تکنولوژی فننیز توسعه

ی در ی تفکر تکفیرختن به اینکه ریشهتحلیلی پردا -موثر بوده است. بنابر این با استفاده از روش توصیفی

ا تبدیل ای و ملی بعضی از کشورهجهان اسالم از کجا ناشی شده و چه عواملی آن را به یک تفکر منطقه

های تکفیری در های تحقیق حاکی از آن است جریانباشد. یافتهرده، از اهداف مهم این مقاله میک

اشته های مختلف تروریستی تاثیر بسزایی بر عدم یکپارچگی و همگرایی امت اسالمی گذچهارچوب گروه

فات های خاصی را جهت بروز اختالفات متعدد مذهبی به خصوص شیعه و سنی و حتی اختالو زمینه

 ی به اصطالح خاورمیانه فراهم کرده است.های فرامنطقه ای را در منطقهقومی و نیز دخالت قدرت

 تکفیر، ژئوکالچر، تروریسم گری،: سلفیگان کلیدیواژ

 مقدمه  -1

 و خوارج جز به اما. است داده روی مسلمانان میان بسیاری هایجنگ اسالم، تاریخ در

 با و نموده تکفیر را مسلمانان سایر هاییفرقه کمتر اخیر، قرن چند در تکفیری افراطی هایجریان

                                                                                                                                             
1. Email: Y.zeinolabedin@gmail.com 
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 طالیه خوارج اسالم، تاریخ در. است شمرده مباح را قبله اهل ناموس و مال و خون آن، به استناد

 از بسیاری توحید، به دعوت یبهانه به تکفیر، جریان اخیر، قرن سه در و اندبوده تکفیر داران

 انحرافی هایجریان گسترش و رشد شاهد حاضر، عصر در .است قتل رسانده به را مسلمانان

 را آن ینمونه که زنندمی رقم را هایی جنایت که هاییگروه. هستیم اسالم جهان مرکز در تکفیری

 نابودی نوامیس، به تجاوز کردن، مثله زدن، آتش سربریدن، دید؛ توان می کمتر اسالم، تاریخ در

. شوندمی مرتکب اسالم نام به آنان که است جنایاتی از هاییگوشه مقدس، بناهای تخریب اموال،

 (11:1393یار،خامه)

ا گویی ان ردراین میان، گروهی تندرو و ناآگاه از اصول و مبانی آیین محمدی، اسالم و ایم

ر ان را کافدیگردانند و برای خود احتکار کرده و از میان مسلمانان، فقط گروه اندکی را مومن می

ها به شدت با حفظ قبور پیامبران و اولیای الهی مخالف هستند و شمرند. آنو مهدور الدم می

کنند! در حالی که در طول تاریخ اسالم، قبور انبیای پرستی قلمداد میها را مظهر بتگاهزیارت

ها نزیارت آ پیشین در فلسطین و اردن و شام و عراق پیوسته محفوظ بوده و مسلمانان به

کرد. تکفیر پیشینیان این گروه، رفتند و هیچ کس چنین کاری را برخالف توحید توصیف نمیمی

فت و ی وهابیان تندرو، رنگ خشونت به خود گرغالبا قلمی و لسانی بود، اما تکفیر از دوره

توانستند یبردند و آنچه مهای اطراف نجد حمله میپیروانشان پیوسته به قری و قصبات و آبادی

افزودند.ادامه ی این روند با اشغال کردند و از این طریق بر قدرت مالی خود میغارت می

رای بی قوای سرخ شوروی تشدید شد، و بر این اساس تصمیم گرفته شد که افغانستان به وسیله

تا ودده شطرد قدرت کفر، از این سرزمین، از روح جهادی جوانان مسلمان در این منطقه استفا

درو، بر های اسالمی دور سازند. برخی با تاثیرپذیری از افکار وهابیان تندشمن را از سرزمین

کنند، پرداختند. ابتدا این کار با هایی که در آن زندگی میهای اسالمی و ملتتکفیر تمام دولت

ها آغاز شد و به نابود کردن حمله به کشورهای مقاوم و استوار در مقابل صهیونیست

 (1393،6، یارخامه وردند.)آهای کشورهای سوریه و عراق روی رساختزی

 زمین هایقاره یهمه و جهان کشور 80 از تکفیری تروریست هزار 15 از بیش از این رو،

 هایگروه به و اندرفته سوریه به و کرده ترک را کشورهایشان اندخوانده جهاد آنچه برای

  (www.mashreghnews.ir/fa/news/354038) اند.پیوسته کشور این در فعال تکفیری تروریستی

 مبانی نظری  -2
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 تعاریف و مفاهیم -2-1

 ژئوکالچر -2-1-1

 "تفاوت قائل شد: "تمدن" و "فرهنگ"بایست بین دو مفهوم برای درک مفهوم ژئوکالچر می

اصر همچنین عنیافته از وجوه گوناگون فکری و رفتاری انسان و فرهنگ، کلیتی منسجم و نظام

ی وجوه خاص و که تمدن تنها دربرگیرندهمادی و غیر مادی زندگی اجتماعی اوست، در حالی

ی بشری های جامعههاست. فرهنگ بیشتر شامل آن بخش از خصیصهمحدودتری از این ویژگی

ی تمدن ها، هنر، دین و ...، ولها، اندیشهها، ارزشاست که معموال غیرمادی اند؛ نظیر زبان، سنت

ی معماری، ها و مظاهر مادی و ظاهری فرهنگ است، همچون شیوهی ویژگیمعموال دربرگیرنده

ها معموال نظام سیاسی، نظام اداری، و همچنین الگوهای رفتار مدنی. قلمرو جغرافیایی فرهنگ

اند. یصمحدود و منطبق بر نواحی جغرافیایی است که مرزهای آن تا حدودی معین و قابل تشخ

اند، و معموال بر مناطق وسیع جغرافیایی های تمدنی، گسترده و فاقد مرزهای مشخصاما حوزه

اند و با زندگی ی زمین انطباق دارند. مظاهر فرهنگی تا حدود زیادی مشخص و قابل تشخیصکره

ر از ی مردم درآمیختگی دارند، پس وابستگی مردم به الگوهای فرهنگی به مراتب بیشتروزمره

ز وجوه های کمتری را دربر گرفته و تنها بیانگر برخی اهای تمدنی است که معموال شاخصهالگو

اند که آن را ی نوعی شخصیت اجتماعیباشد.هم فرهنگ و هم تمدن دربرگیرندهزندگی آنان می

اند که حرکت ایجاد نامند، از این رو هردو دارای بار ارزشی، هنجاری و نیز سیاسیهویت می

ی پویایی ها به واسطهآفرینند. با این تفاوت که میزان نقش آفرینی فرهنگحول میکرده و ت

ه هاست. بنابر این، موضوع فرهنگ و تمدن هر دو از جملبیشترشان به مراتب بیش از تمدن

 (93، 1384:یدری)ح مفاهیمی هستند که امروزه به لحاظ ژئوکالچر حائز اهمیت هستند.

 یرو مذهب در کنار سا یتچون فرهنگ، زبان، قوم یدادن به عناصر یتاهم یژئوکالچر به معنا

 یتیکژئو پل یماز مفاه یبیترک ین،نو یتیکژئو پل ین،است.در نظر والرشتا یتیکعوامل ژئوپل

توجه  یتیکبه ژئو پل ی،جد یدگاهیاز د ینو ژئوکالچر است. والرشتا یک،ژئواکونومیککالس

در  یفلسف یزات.او بر اساس چهاچوب تماداندیم یتیکژئو پول یربنایرا ز کالچرژئو کندویم

 یتیکیژئوپل یهااز تشابه یاریمتوجه بس المللی،ینب یهاها و جنگانواع تعارض ییسهمقا

هاست. از ژئوکالچر آن یدارند که ناش یکدیگرمتفاوت با  یتیها ماهجنگ ینحال ا ین.با اشودیم

تر از آن است که به  یدهکه پوش یاجنبه داند؛یهان مج یدرون یرا جنبه وکالچرژئ ین،والرشتا
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 یگراست که بدون آن، د یاحال، جنبه ینو دشوارتر از آن که قابل درک باشد و در ع یدچشم آ

تمرکز بر  یاز جنبه نخست کند: ی.او ژئو کالچر را از سه جنبه بحث ممانندیم یمها عقجنبه

و  یینژادگرا هاییدهجنبه به پد یاست. دومینس یاصاد مجدد آن در تقابل با اقت یففرهنگ و تعر

که  گیردیصورت م یدژئوکالچر در علم جد یبررس یجنبه سومین. پردازدیم یتیجنس ینابرابر

 ینالعابدیندارد.)ز یننو ینظام جهان هاییشهاند یهاستون ترینیادیبه بن یممستق یتهاجم

 (190-188: 1389 ین،عموق

ن آ یه طاست ک یاییجغراف یطاز تعامالت قدرت، فرهنگ و مح اییچیدهپ یندفرا ژئوکالچر

 و یزشتکامل، آم یری،گال شکلحهمواره در  ینظام اجتماع هاییدهپد یرچون ساها همفرهنگ

کالچر ژئو یگربه عبارت د اند،ینکره زم یاییجغراف یطزمان و در بستر مح یاندر جر ییجاجابه

ه کاست  شمارییمتنوع و ب یگرانباز یانم یقدرت فرهنگ زمانی – ینمکا یندهایفرا زا یبیترک

ه و پرداخت ینیآفربه نقش ینزم ییارهس یکپارچه یطو در عرصه مح یمختلف اجتماع هاییهدر ال

اثر »تر ادهس یفتعر یا( و  93، 1384 یدری،ح«) .برندیبه سر م یکدیگربا  یدر تعامل دائم

 (132، 1381:)مجتهدزاده« .نامندیرا ژئوکالچر م یاسیس هاییریگبر شکل یفرهنگ خوردهایبر

 گری و تکفیرسلفی -2-1-2

 از ورکورانهک تقلید یا پرستی کهنه گذشتگان، از تقلید معنی به لغوی معنای در گریسلفی

 خود جسته، اسالم دین به تمسک که است ایفرقه نام آن، اصطالحی معنای در اما است، مردگان

 پیامبر از عیتتاب بر سعی خود، اعتقادات و رفتار اعمال، در و دانندمی صالح سلف پیرو را

 شوند بیان حون همان به باید اسالمی عقاید که معتقدند آنان. دارند تابعین و صحابه ،(ص)اسالم

 سنت و کتاب از باید را اسالمی عقاید یعنی است؛ بوده مطرح تابعین و صحابه عصر در که

 اندیشه در. بپردازند گذارد،می اختیار در قرآن آنچه از غیر ایادله طرح به نباید علما و فراگرفت

 یادله یزن و احادیث قرآن، نصوص تنها و ندارد جایگاهی منطقی و عقلی هایاسلوب سلفیون،

 (1352،20فقیهی:  ) .دارد حجیت آنان برای قرآن نص از مفهوم

 حدیث اصحاب و تاریخ ادوار تمام محدثان برای آشنا بسیار است ایجمله «سلف»از پیروی

 این هشتم، قرن اوایل و هفتم قرن اواخر در( ق.ه728م)تیمیه ابن ظهور از پیش تا اما سنت، اهل

»  یا «سلف از پیروی» عبارت. رفتمی کار به «گذشتگان» یعنی اشلغوی معنای در بیشتر کلمه

 بن مالک و( ق.ه160م)ثوری سفیان( ق.ه143م) اوزاعی عبارات در توانمی را «سلف ائمه
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 اصحاب ساز جریان محدث چهار عنوان به(  ق.ه241م) حنبل بن احمد  و( ق.ه179.م)انس

 و انس بن مالک عبارات در سلف   (29،31،92: 1995)زمرلی،.یافت سوم و دوم قرن در حدیث

)ابن جوزی: .گرفتمی بر در نیز را تابعان گاه و شدمی اطالق صحابه بر بیشتر حنبل، بن احمد

   (179و 165، 1409

 اصول انیمب با و بوده احادیث از شرط و قید بی پیروی طرفدار در میان شیعیان نیز گروهی

 بی کلی هب بحث آداب و استدالل قوانین از و بیگانه سر یک حدیثی تعدیل و جرح قواعد و فقه

 افراطی رایشگ طراز هم احادیث، از جانبداری در گروه این افراطی تمایالت. اندبوده اطالع

 ترانحرافی تر،افراطی مذهب همان در الحدیث اصحاب گرایش از که بود سنی مذهب در حشویه

 . بود ترخشک و

 احادیث و باراخ از پیروی به که گروهی برای امامی متأخر فقهای میان در که است ذکر به الزم

 یا حدیث اصحاب یرتعب جای به پسندندنمی را فقه اصول و اجتهادی هایروش و دارند اعتقاد

 در اصولی قابلم در «اخباری» اصطالح ظاهرا.  شودمی استفاده «اخباریان» عنوان از حدیث اهل

 رفته ارک به رازی قزوینی عبدالجلیل نقض کتاب در ششم قرن در بار اولین شیعه عالمان آثار

 (7/160 ،1367اسالمی: بزرگ المعارف )دایرة.است

 تروریسم -2-1-3

ی تروریسم در فرهنگ لغات فرانسه، نظام یا رژیم وحشت تعریف شده است. پس از واژه

ردیدو از آن به وارد انگلستان گ 1795انقالب فرانسه این واژه با نوشتاری از ادوند برک در سال 

وت ی حکالب فرانسه به معناعنوان دشمن مردم و سنت یاد شد. گرچه این واژه در دوران انق

غات لهنگ وحشت یا حداقل معادل آن بود، ولی به مرور زمان معنای گسترده تری یافت و در فر

ی تروریسم در ردیف نظام وحشت و ترور تعریف شد. همچنین در تعریف دیگری از واژه

با نیت  انسان یا چند تروریسم یعنی اقدام غیر مشروع و توطئه آمیز برای کشتن یک"توان گفتمی

 (167، 1391یری:) طحانمنش و قد "های سیاسی معین.سیاسی یا به خاطر نیل به هدف
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 پیشینه و دیدگاه -2-2

 بَرَبهاری خلفبن علی بن حسن محمد دیدگاه ابو -2-2-1

 سبقت گوی او هک تفاوت این با است، گرایانهنقل احمدبن حنبل روش همانند بربهاری روش

 و قرآن با برخورد در نیز بربهاری. ربایدمی گرایانهنقل اندیشه مبتکر عنوان به احمد خود از را

 را جدل و حثب و پرسش فرآیند اساساً زیرا کرد؛می خودداری تعقل و تفکر هرگونه از روایات

 برخورد در که تداش عقیده لذا. دانستمی گمراهی منشأ و تردید موجب است، تعقل یالزمه که

 چرا و چون بی را آن باید است، ناپذیر فهم و مبهم عقل نظر از که متشابه روایتی یا آیه، با

ابن یملی:  ). است واجب امور، این به ایمان زیرا نزد؛ تفسیر به دست روی هیچ به و کرد تصدیق

 (39و23، 1417

 ادوار در نسلفیا عموم گرچه. آمدمی شمار به سلفی گرایعمل شخصیت یک او حقیقت در

 بربهاری نانآ میان از اما بودند، گماشته همّت سلفی هایاندیشه ترویج به کمابیش گذشته،

 تالش گریسلفی یاحیا برای بربهاری چهارم قرن در .داد ارائه وهابیت برای را الگو ترینکامل

 صاحب ار او مورخان. نبرد پیش از کاری چندان اما گرفت، الگو حنبل احمد عقاید از و کرد

 این.  اوست السنّۀ رحش کتاب است، مانده برجای او از که کتابی تنها اما دانند،می متعدد تصانیف

 دهدمی قرار خدا کتاب عرضهم را خود کتاب او .رودمی شمار به وی یاعتقادنامه واقع در کتاب

 هیچ بر ار خدا بگوید، است آمده او کتاب در آنچه خالف بر سخنی کس هر که کندمی ادعا و

 و جهاد باب در هک را روایاتی تمام او. است کرده رد را او کتاب یهمه واقع در و نپرستیده دینی

 سلطان برابر در صبر به ئلقا کتابش در و گیردمی نادیده است، عدالتیبی و ظلم با مبارزه فضیلت

 (1993،109البربهاری :. )داندنمی جایز را او برابر در قتال و است جائر

قدامات ای از حنابله را به دست آورد و با آنان ااین توصیف بربهاری توانست حمایت عدهبا 

 از منکرانجام دهد: ی امر به معروف و نهیذیل را با بهانه

 برای یپایگاه زمان آن در که را بغداد در براثا مسجد ق313 سال در یارانش همراه او -1

 او. کند تبدیل ورستانگ به را مسجد گیردمی تصمیم و کندمی تخریب رفت،می شمار به شیعیان

 دستگیری و تعقیب وردست خلیفه البته که کندمی دفن آنجا در را مردگان از ایعده جهت همین به

 فقهای از بعضی و کنند بنا را مسجد دوباره داد دستور بغداد استاندار. کندمی صادر را بربهاری

 .بیاورند بیرون اند،شده دفن مسجد در بربهاری دستور به که را هاییجنازه که دادند فتوا بغداد
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 (109، 1995: أبو الفرج) 

 ها،آن عقاید تفتیش و منازل به ورود مردم، با خشن رفتار انگیزی، فساد ها،دکان شکستن -2

 و آنان ریدستگی و مردم به سوءظن مردم، کار و کسب امور در مداخله قوانین، خودسرانه اجرای

 شمردن گذاربدعت ،انشیعی نامیدن گمراه و کافر مذهبان،شافعی به تعرض آنان، علیه دادن شهادت

 که است بهاریبر اقدامات جمله از زائران به رساندن آزار و قبور زیارت با مخالفت ،مسلمانان

ابن ابی ) .اندکرده اذعان بدان مویح یاقوت و یعلی ابیابن ،صفدی اثیر،ابن همچون نویسانیتاریخ

 ،1955: )الحموی (146 /12 ،1991)الصفدی : (؛8/273 ،1982( )ابن اثیر :44 /2 ،1417یعلی :

 (58ـ57 /18

 نماز، در نوتق خواندن و اهلل بسم خواندن بلند برسر بغداد هایشافعی با ق447 سال در -3

 یزن ق475 سال به .انداختند راه کشتار و شدند ورحمله بغداد بازار به ق469 سال در. کردند نزاع

 پا بر هاییآشوب و بردند یورش فراء بنی هایخانه به و پرداختند خورد و زد به سّنتاهل با

 مردم از عیجم که کردند کشمکش نیشابور اصناف و هاشافعی با دیگر بار ق448 سال در. کردند

 حمله بود، هساخت برایشان مرو در شاه خوارزم که هاشافعی مسجد به ق597 سال به. شدند کشته

 (444 /7 و364 ،285 ،272 ،182 /6 ،1982کشیدند.) ابن اثیر: آتش به را آن و بردند

 تیمیه ابن به معروف حرانی تیمیه بن الحلیم عبد بن دیدگاه احمد -2-2-2

 وحدت هب شدید نیاز دیگر چیز هر از بیش علی رغم اینکه در دوره ی ابن تیمیه مسلمانان

 و کردمی متشّنج چندگاهی از هر را مردم اوضاع درگیری، و فتنه بذر افشاندن با وی داشتند،

 هب شود، کفار برابر در دفاع صرف بایست می که را قضاوت و حکومت توان از وسیعی بخش

 . دادمی هدر را هاآن باطل، عقاید نشر و افکار تشویق با و کرد می مشغول خود

 اما شود،می دیده حنبلی عالمان از برخی میان در تیمیهابن از پیش سلفی تفکرات اگرچه

 سلفیه پرداز نظریه عنوان به او رو ازاین. کرد تئوریزه و مدون را سلفی فکری مبانی تیمیهابن

 معنا شناسی، معرفت شناسی، هستی بخش چهار در توان می او را فکری مبانی. شودمی شناخته

 اندتنیده هم به آنچنان بخش چهار این سلفیان تفکر در البته کرد، تقسیم شناسی روش و شناسی

 هستی تقسیم سلفیان شناسی، هستی در. است همراه تداخل با گاه و مشکل کمی آنها تفکیک که

 غیب به هستی تقسیم اما است، محسوس هستی تمام معتقدند و پذیرند نمی را غیر و محسوس به

 منابع از شناسی، معرفت مبانی در. پذیرند می را قرآن در الفاظ این وجود علت به شهود و
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. نیستند قائل نقشی طبیعت ماورای موضوعات در عقل برای و دارند قبول را نقل فقط ، شناخت

 در را مجاز و تاویل شناسی معنا در و است گرایی ظاهر و سلف فهم به تام توجه سلفیه روش

 تشبیهی فهمی و وارانسان خدایی پذیرش موجب فکری، مبانی این پذیرش. منکرند مقدس متون

 گرا جزم چنان را اندیشه این پیروان و شده خداوند صفات و اسما و ذات باب در تجسیمی –

 آنها، فهم خلوص درباب آنان دالیل اما محض؛ باطل را دیگران و دانسته حق را خود تنها که کرده

 (3،4: 1388 ) فرمانیان،.است گرفته قرار اسالمی فکری هایجریان دیگر نقد مورد شدت به

 دیدگاه محمدابن عبدالوهاب -2-2-3

یک از عقائد او توانند هیچجست که آن ادله نمیای تمسک میاو برای اثبات عقائدش به ادله

برد که مردم عوام را بفریبد و آنان را پیرو کار میگفت و تعبیراتی بهرا اثبات کنند، او سخنانی می

و آنان  هایی نیز نوشت و توانست مردم عوام را فریب دادهاو در مورد عقائدش کتابخود بسازد. 

که آن مردم  ناآگاه  قبول کردند که اکثریت اهل توحید و طوریرا با خودش هم فکر کند به

 (25 ،1386:دحالن )مسلمانان، کافر هستند.

 هجوم زودی به. کرد ازآغ محمدبن سعود قدرت پرتو در را خود تبلیغ عبدالوهاب بن محمد

 که رعیهد شهر به اکناف و اطراف از غنایم سیل و شد شروع نزدیک شهرهای و اطراف قبایل به

جد که منطقه ن مسلمانان اموال جز چیزی غنایم این. گشت سرازیر بود، بدبختی و فقیر شهر

 محمد سپاه بر شانثروت و اموال پرستی،بت و شرک به شدن متهم با که نبود همگی حنبلی بودند،

  بود. شده حالل عبدالوهاب بن

 تحلیل-3

 یخلف بَرَبهارعلی بن ابو محمد حسن بنتحلیل دیدگاه  -3-1

انگاشت؛ چرا  یدهناد توانیرا نم ینقش بربهار ی،وهاب گرییسلف ینآغاز ینقطه یمعرف یبرا

 یگشته بود، ول یداو عمل او هو یشهدر اند یشترعبدالوهاب پو ابن یمیهتابن گرییسلف یکه مبان

 یزگران متمایرا از د یآنچه بربهار یان،م ینبه او را نداد، اما در ا یگرمجال جلوه یلیبنا به دال

 یو به نوع یاحساس یهاجنبه یو دارا یعلم یآن است که معتقدات او بدون پشتوانه سازد،یم

را با خود همراه  یگراند ید،و گاه در قالب تهد اشیانحراف یدعقا یلپروازانه بود. او با تحمبلند

تکرار  چهرا اگر یخاص و مشخص یاو الاقل مبان -یمیهابن ت -یاما خلف حران ساخت،یم

 گرییسلف یاگر چه مبان یگر،د یانکرد. به ب یانتر بتر و مدللمنسجم یمعتقدات او بود، در قالب
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و  یاعتقاد گذاریانرا بن یمیهتابن یدبا یقتآمده است، اما در حق یدر سخنان بربهار یافراط

 بر شمرد. یافراط گرییسلف یرفتار گذاریانرا بن یبربهار

 

 تیمیه ابن به معروف حرانی تیمیه بن الحلیم عبد بن تحلیل دیدگاه احمد-3-2

 فراوان او از برخی است؛ متفاوت بسیار تیمیه ابن درباره سنت اهل نویسندگان و علما نظرات

 صریحاً نیز ایعده و اندداده ترجیح سنت اهل چهارگانه مذاهب امامان همه بر و کرده تجلیل

 موافقان: اند، نظراتداده او به بدعت و ضاللت و کفر نسبت

ابن شاکر  ).است دهبو مفسر و فقیه عالمه، و امام و دوران ییگانه و االسالم شیخ تیمیه، ابن. 1

 (1973،1/74کتبی:

 آنکه مگر د،نبو حدیثی هیچ بود، دین علوم به شخص ترینآگاه خود زمان در تیمیه ابن. 2

 (2/362 ،1995) حجوری: .شناختمی خوبی به را آن سند رجال و مدرک

 مخالفان: نظرات

 تیمیه ابن رافکا و عقاید جهت به سنت اهل یچهارگانه مذاهب قضات و فقها از زیادی یعده

 اند:نموده او کفر به حکم حتی و گزاریبدعت و ضاللت به حکم

 نموده،( ع)اانبی تنقیص تیمیه ابن چون: که اندکرده حکم سنت اهل قضات از نفر هیجده. 1

 .است شده کافر

 (2005:4/401، ابن رجب) 

 :1417 لی،یمابن دادند) وی شدن زندانی به فتوا تیمیه ابن معاصر یاربعه مذاهب قضات. 2

 و تواهاف از صالحان و محدثان و فقها و علما از بسیاری و( 2/401 :2005ابن رجب، ) (4/401

 همین به یانحنبل از عادل قضات از برخی و بوده ناراحت تیمیه ابن هایروی تک و شاذ نظرات

 (.4/394: 1417 یملی،ابن ) .بازداشتند دادن فتوا از را او جهت

 جهت هب را او مردم چون و (1998:6 الذهبی، است) بوده عقلش از بیش علمش تیمیه ابن. 3

 (4ن:هما ).خورد را هاتکریم و هااحترام این فریب کردند،می احترام پدرش

 اصول به مربوط هاآن از برخی که داده نظر اجماع برخالف مسأله شصت حدود در وی. 4

 همه الفبرخ وی مسائل، این در اجماع انعقاد از پس و است، دین فروع به مربوط برخی و دین

 ) همان(.است داده نظر اسالمی عالمان
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 حتی که طوری به است تفریط و افراط نوعی دارای تیمیه ابن مورد در نویسندگان هایدیدگاه

 از برخی ( و1378:16اند،) اسالمی،خوانده استعداد با و تیزهوش فردی را او شیعیان از برخی

 (7 :1998) الذهبی، .اندنامیده هوسران فردی و عقل کم و کودن را او سنت اهل علمای

 این در پیشینیان به او خطادادن نسبت و شاذ فتاوای و تیمیه ابن عقاید که است روشن

 ،1995حث)حجوری:ب در تیمیه ابن خشونت و تندخویی که همچنان است نبوده تأثیربی هاداوری

ر، حج مناظره)ابن و بحث ادب ننمودن رعایت و خود مخاطب به او نمودن توهین و (2/363

 به است، شده تیمیه ابن شخصیت و هااندیشه از علما تنفّر نوعی موجب نیز (163 /1 :1973

 از و نموده لوغ او در برخی و (2/364: 1995 ی،حجوراند)داده کفر نسبت او به برخی که طوری

 موارد برخی در که بوده عالمی او: شود گفته که است آن بهتر. انددانسته باالتر را او امامی هر

 و اشتباهات این و (14/160 تا:شده)ابن اثیر، بی اشتباه دچار موارد برخی در و است گفته صحیح

 .است شده مسلمانان از زیادی عده قتل و تکفیر نسبت موجب و بوده زیاد بسیار هاورزی غرض

وجود  یاز مذاهب اسالم یمذهب یا یند یچها در هاز آن یداد که برخ ییفتواها وی

او برحذر  یها، لذا در شهر دمشق و قاهره اعالم شد که مردم از ضاللت(7 :1998)الذهبی،ندارد

 یر،ابن اث).ق او را از فتوا دادن در موضوع طالق منع نمودنده718و در سال  (10 )همان،باشند

در سال  یو مکرر به زندان افتاد، فتاوی یننکرد به جهت هم یتچون او رعا ی، ول(14/99: 1982

 708.ق در قاهره به زندان رفت. و در ه705شد، و در سال  ی.ق دو بار در شام زندانه696و  693

د تا آنکه مکرر در دمشق به زندان افتا 726و  720و  718به زندان افتاد و در  یهدر اسکندر

 یو یمم مذاهب اسالبرخالف تما یتواهاف جهتها به زندان یندر زندان مرد. تمام ا یزسرانجام ن

  (2005:4/389 ،()ابن رجب111 ، 14/142: 1982 یر،ابن اث )بود.

 

 تحلیل دیدگاه محمدبن عبدالوهاب-3-3

 :کرد کمک نجد نشینبادیه اعراب میان در عبدالوهاب بن محمد دعوت انتشار به چیز دو

 .سعود آل نظامی و سیاسی حمایت-1

 .اسالمی حقایق و معارف و تمدن از نجد مردم دوری-2

( عراق و شام و یمن و حجاز همچون) نجد از خارج و نجد در وهابیان که هاییجنگ

 بر یافتند،می دست آن بر غلبه و قهر با که شهری هر ثروت داشت؛ فریبدل ایجاذبه کردند،می
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 غیر در و دادندمی قرار خود امالک و متصرفات جزو را آن توانستندمی اگر بود، حالل مهاجمین

 (1935:341)وهبه،.کردندمی اکتفا بودند، آورده دست به که غنایمی به صورت این

 ی جریان تکفیرشکل گیری و توسعه-4

 تضاد طبقات اجتماعی-4-1

 استضعاف فکری و عقلی-1-1-4

عدم دسترسی به حجت و دین، ممکن است معلول وضعیت خاص محیط زندگی و شرایط 

ی است عف کساقلیمی و یا معلول ناتوانی های روانی و یا نا رسایی های فکری باشد. مستضویژه 

یابی به دست که به دلیل عجز فکری و عقلی و عدم آشنایی با را ه های دسترسی به دین، استطاعت

 (158؛ 1393آن را ندارد.) شفیعی مازندرانی،

فیر ان تکتاریخ، بیشتر، افرادی جذب جریبا توجه به تعربف فوق و موارد ذکر شده در طول 

های جریان های تکفیری گردند که شناخت درستی از دین و مذهب خود ندارند، چراکه پایهمی

ست، این اابه بی اساس و بدون دلیل و منطق و مغایر با عقل و سنت به جا مانده از پیامبر و صح

نه رصت هرگوفز آن آنان تحمیل نموده و بعد اجریان با تاثیر گذاری بر این افراد عقاید خود را به 

ن ند، با ایگیرند. افرادی که با مبانی دینی و مذهبی خود کامال آشنایی دارتعقل را از آنان می

ه خیزند. این نکته در گفتار و نوشتار برخی از علمای اهل سنت هم دیدها به مخالفت بر میجریان

نه است، بیشتر ( در عصر حاضر هم اینگو25 :1386 ،دحالن() 13،17 :1977یعی، المط شود.)می

الم ن اسافرادی که جذب گروه های تکفیری می شوند، افرادی هستند که یا هیچ آشنایی با دی

 اند.ندارند و یا به بصورت سنتی  مسلمان بوده و اطالعات کاملی از دین خود نداشته

 استضعاف اقتصادی و فقر مالی-2-1-4

ه این معناست که قدرت حاکم، وضعیتی را بر فرد و یا جامعه تحمیل استضعاف اقتصادی ب

فقر و مشکالت مالی و (159؛ 1393ی،مازندران یعی)شف ای که امکان رشد مالی نیابند.کند، به گونه

های تکفیری  مطرح هستند.افرادی که با امید دستبابی ی عوامل گسترش جریانمعیشتی از جمله

پیوندند. همانطور که در دوران ها میهای جنگی به این گروها غنیمتبه دستمزد های باال و ی

ها و تکفیر ای گرسنه و بیچاره از طریق همین جریانبربهاری، ابن تیمیه و محمدبن عبدالواب عده

ابن بشر  ()1935:341وهبه،  های عظیم دست پیدا نمودند.)و قتل و غارت مسلمانان به ثروت

ر حاضر هم این جریانات از طریق درآمدهای اغواگر نفتی، فروش (در عص1/23: 1982ی،نجد
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( و ... www. zistboom.com) (، قاچاق مواد مخدر، قاچاق عاج فیلwww.fa.alalam.ir)کنیز

 ورزند.نسبت به جذب اینگونه از افراد مبادرت می

ی تکفیرهای در برخی از منابع پرداخت حقوق قابل توجهی برای اعضای برخی از گروه

 (www.fardanews.com() www.khabaronline.ir .)حاضر در خاورمیانه، عنوان شده است

 عوامل روحی و روانی -2-4

 ایجاد رعب و وحشت و ترور -4-2-1

د مودننایجاد رعب و وحشت از زمان بربهاری تا عصر حاضر یکی از دالیل پیوستن و قبول 

ن و... و ترس ها، سربریدن، سوزاندنواع قتل و غارتهای تکفیری توسط افراد بوده است. اجریان

خی ی برو حشت ایجاد شده از این اعمال در اذهان عمومی منجر به تسلیم شدن بی چون و چرا

روانی و قساوت  هایاز افراد به این جریانات است، عالوه بر اینکه برخی از افراد به علت بیماری

 پیوندند.ها میوهنه از جنایات را انجام دهند، به این گرگوقلبی که دچار هستند، برای اینکه این

 با که مشکالتی و اندبرخی افراد به دالیل مختلف از جمله شرایط سختی که در آن تربیت شده

جرم گرا هستند. خشن  و شخصیتی دارای اندشده متحمل که هاییرنج و اندبوده مواجه آن

 . (1369مسجد جامعی، )

 اقتدار حکومت مرکزی و حس اقتدار گراییعدم  -2-2-4

 تاز ابن تیمیه زمانی مباحث خود را مطرح نمود که حکوت اسالمی از شرق مورد تاخت و

( و 12/358 :1982مغول و از غرب مورد هجوم جنگجویان صلیبی قرار گرفته بود)ابن اثیر، 

 حکومت اسالمی فاقد اقتدار الزم برای برخورد با آنان بود.

های تکفیری خود را در زمانی مطرح می نماید که عبدالوهاب نیز درست اندیشهمحمدبن 

ه رانسامپراتوری عثمانی از ضعف برخوردار است و در کش و قوس با دو قدرت انگلستان و ف

عود می سباشد. از این فضای به وجود آمده استفاده نموده و به نشر تفکرات خود با کمک آل می

ی ستقالل مم ابا همکاری انگلستان پس از انقراض امپراتوری عثمانی، اعال پردازد و در نهایت هم

ن از آدر  نمایند. اکنون نیز جریانات تکفیری بیشتر در مناطقی گسترده شده که حکومت مرکزی

 فغانستان،باشد از جمله: عراق، سوریه، صحرای سینا در مصر، لیبی، ااقتدار کافی برخوردار نمی

 پاکستان و ...
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وسط تبزرگ  یازده سپتامبر در آمریکا و طرح مسئله خاورمیانه جریانبعد از شرایط جدید  در

کام رس حتنئو محافظه کاران آمریکایی و حمله به عراق و افغانستان ، در شرایطی که بهت و 

ت نمایی قدر وهای حزب اهلل لبنان در مقابل اسرائیل عرب و جوامعشان را فراگرفته و با پیروزی

 جهان اهل القاعده و سر خوردگی های()تروریستو ایران، و تار و مار شدن مجاهدان شیعه

 اآن ه و تعبیرات آناندر عراق و کشتار مردم بخصوص شیعیان توسط  جریان تکفیرسنت، ظهور 

دید می جوادث آن ها را ترغیب به مقابله با این حاز شیعه به عنوان مجوس و کافر و عدو قریب، 

ه راهی کستند هشوند افرادی از طبقه پایین اجتماع ها ملحق میفرادی که به این گروهعمده ا .کند

عبارت  د.بههای تکفیری ندارنبرای خودنمایی و جلب توجه دیگران به غیر گرویدن به این جریان

 ت هایهای برخی دولبدهد و حمایت هویتها تواند به آنای است که میدیگر این تنها دریچه

 (www.taghrib.org: 1393آقامحمدی، عربی از آنان را جلب کند.)

از طرف دیگر تجزیه امپراتوری عثمانی همواره برای سلفیان به عنوان یک خالء ژئوپلتیکی 

ی تلقی می شود چرا که امپراتوری عثمانی تنها حکومت اسالمی در جهان بوده که پس از تجزیه

اند، لذا احیای تجدید تشکیل یک دانی و پراکندگی شدهی اسالمی دچار سرگرآن، امت واحده

های تکفیری از این نکته سوء استفاده نموده کنند، در این میان گروهدولت اسالمی را احساس می

و با عنوان نمودن تشکیل دولت اسالمی در پی جذب نیرو برای خود هستند، به طوریکه گروه 

است،  یعثمان یامپراتور یهکه حاصل تجز یاسالم یهاکشور ینب یِکنون یداعش اعالم کرد مرزها

گردد و مرزها  یدهبرچ یداست و با یتانیافرانسه و بر ینب پیکو–سایکسنامه منعقده موافقت یجهنت

 (www.theguardian.comاول باز گردد.) یاز جنگ جهان یشبه حالت پ

 ی جریان تکفیرو توسعه فرهنگ غربی -4-2-3

 یهوجود روحی در خاورمیانه های تکفیریاز علل جذب تازه مسلمانان غربی به گروه

در فرهنگ غرب تمایل زیادی به ماجراجویی و انجام چراکه ماجراجویی در جوامع غربی است. 

باال سقوط از ارتفاع،  . عملیات اکتشاف غارهای طوالنی و مخوف،وجود دارد کارهای پر خطر

کشیدن از یک آسمان خراش، دست و پنجه نرم کردن با حیوانات خطرناک، شنا در میان کوسه ها 

ها در آن فرهنگ جذابیت خاص دیگر از کارهای پر خطری که انجام آن یها و صدها نمونهو ده

 هایهای روانی وذهنی تازه مسلمانان غربی برای پیوستن به گروهخود را دارد. یکی از زمینه

هاست. ماجراجویی در آن یهمین روحیه )تروریستی(،های جهادیتکفیری و شرکت در عملیات

http://www.theguardian.com/
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ها برای انجام البته نباید از نکته دیگری در مورد این طیف غافل شد و آن عبارتست از تالش آن

  : 1393خود.) آقامحمدی،  یجهاد و نوعی از خود گذشتگی برای جبران گذشته

www.taghrib.org) 

 ی  جریان تکفیرغرایز جنسی و توسعه -4-2-4

ن ی ابصدور فتاوای جنسی و حالل اعالم نمودن برخی از اعمال جنسی خارج از عرف از سو

مله اعالم مسبوق به سابقه است از ج 8قیم الجوزی از شاگردان و مالزمان ابن تیمیه در قرن 

 4: 1996، یۀزالجو یمابن الق توان نام برد.)استشهاء، استفاده از آلت مصنوعی را میحلیت استمناء، 

جنسی  ز عرف( مفتیان فعلی وهابی نیز با تاسی از سلف خود اقدام به صدور فتاوای خارج ا905/

 نمایند:می

ی بهشت برای زنانی که مبادرت به انجام آن جهادالمناکحه یا جهادالنکاح با وعده  -1

 (  62267news.com/fa/news/-www.shia) 1نمایند.می

در  ینمجاهد "دهد:چنین فتوا می -های وهابییکی از مفتی-عمرالناصر جهاد با محارم:  -2

او اعالم کرد اگر  .با محارم خود ازدواج کنند ،مجاهد نامحرم نانز یابتوانند در غیم یهسور

داشته  "عقد نکاح"توانند با محارم و خواهران خود یم ینبه نامحرم آسان نباشد، مجاهد یدسترس

 (http://www.mashreghnews.ir/fa/news/428065 ) "باشند.

 یهایستترور یاز فتواها یکیبه  یالشروق در گزارش یالجزائر ینامهروزجهاد لواط:  -3

با مردان حالل اعالم شده  یبازجنسکه در آن لواط و هم ییاشاره کرده است. فتوا یبیداعش در ل

 (www.cheshmalar.ir ) است.

بر عناصر تکفیری  اعالم حالل بودن زنان شیعی و غیر مسلمان -4

(www.mashreghnews.ir/fa/news/253058) 

 تحلیل:

های جنسی هستند تاثیر شاید موارد فوق بتواند در جلب جوانان و آنانی که دنبال هوا و هوس

اند. تعداد زیادی از زنان اروپایی به علت انجام گذار باشد و تا حدی نیز در این امر موفق بوده

                                                                                                                                             
 اولین زنانی که برای جهادالنکاح عازم سوریه شدند از تونس بودند که اعتراض مقامات رسمی این کشور را در صدور چنین 1

.)داشت یدر پ ییفتواها www.namehnews.ir) 

http://www.taghrib.org/
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/428065
http://www.cheshmalar.ir/
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 اند.)به کشورهای سوریه و عراق مهاجرت نموده -ودبه زعم خ -چنین فرایضی

http//fararu.com/fa/news) 

 ی جریان تکفیرقوم گرایی و توسعه -4-3

ها، مسیحیان، ی خاورمیانه، طوائف گوناگونی از اهل سنت، شیعیان، اکراد، ترکدر منطقه

های الزم را به نفع خود برداریها بهرهکنند.جریان تکفیر از این طائفهیهودیان و ... زندگی می

و ای از عشایر اهل سنت به دلیل کم توجهی برد. برای مثال در عراق در استان االنبار عدهمی

ی خودشان از دولت نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق احساس هایی که از ناحیهتبعیض

نمودند، تحصن نموده و چادرهایی را در وسط بیایان به پا نموده بودند، جریان تکفیری وهابی می

از همین ضعف آنان استفاده نموده و با صدور فتواهای فتنه انگیز در خصوص شیعیان و کنار زدن 

سنت در عراق به حمایت از تحصن کنندگان پرداخت و در نهایت از همین طریق جریان  اهل

                های تروریستی نموده است.   تکفیر وارد استان االنبار عراق شده و اقدام به عملیات

       ( www.yjc.ir()www.ghatreh.com) 

اقلیت بودن اهل سنت این کشور  در کشور سوریه هم نیز چنین اتفاق مشابهی در خصوص در

های تکفیری در سوریه و تقابل در مقابل علویان مطرح گردید که منجر به مسلح نمودن جریان

توان به بحث آنان با دولت قانونی گردید. در کشورهای دیگر منطقه از جمله لبنان نیز می

، 1393مود.)ایرانی، گرایی و  ورود جریان تکفیر و انجام اعمال تروریستی اشاره نطائفه

www.irdiplomacy.ir این پدیده را می توان به وضوح در دیگر کشورهای خاورمیانه از جمله )

 لیبی، یمن و ... مشاهده نمود.

 ی فضای مجازی وجریان تکفیرتوسعه -4-4

 یگراست و از طرف د یو نامتناه یسه بعد یی،همه جا یمفهوم یک طرفاز  یبرسا یفضا

 یکفضا اگرچه محدود به  ینرا اشغال نکرده است. ا یمکان یاست چرا که در جهان واقع یمجاز

 است.  یالزم قابل دسترس یاما از همه جا به شرط وجود ابزارها یستخاص ن یاییجغراف یتموقع

ها و تصورات و انسان نیشده ب یااز تعامالت شبکه یو مفهوم یالیجهان خ یک یبرسا فضای

است که  ینفضا ا ینا یهاست. کارکرد اصلیستمارتباطات و س یرامونها پآن یذهن یهاساخته

و  یرگذاشتهتأث یگرانبتوانند بر د کهیاز افراد فراهم آورده، بطور یادیتعامل تعداد ز یبرا یطیمح

http://www.irdiplomacy.ir/
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 )            .دارد یارسانه یتیاساساً ماه یبرسا یطپس مح یرند،بپذ أثیرت

www.mashreghnews.ir/fa/mobile/198752) 

دانستند، م میی اخیر استفاده از تکنولوژی را حراهای تکفیری به وجودآمده در چند دههگروه

ام اعالم های فیلمبرداری و عکاسی را حرمانند گروه تکفیری طالبان که حتی استفاده از دوربین

های تکفیری، گونه از گروهت دادن قدرت توسط ایننموده بود. با گذشت زمان و از دس

ذب نیرو های  سلفی تکفیری به اهمیت فضای سایبر و استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ججریان

های تکفیری در دو کشور عراق و ها و ایدئولوژی پی بردند.در حال حاضر گروهو اعالم اندیشه

 نمایند:برداری میزیر بهره سوریه به شدت از این فضا در راستای اهداف

 ها.نسانایجاد رعب و وحشت در میان میان مردم با اشتراک تصاویر و ویدئوهای کشتار ا -1

سی در سیا جذب نیرو از میان مسلمانان خارج از خاورمیانه با توجه به عدم وجود مرزهای -2

 فضای مجازی.

وه های گر ی برایزنان خارججذب ی هااز راه یکی ینترنتدر ا یارتباط اجتماع یهایتسا -3

لحق م یریگروه های تکف راه به یناست، و تاکنون هزاران نفر از مناطق مختلف از هم تکفیری

 یگذشتن از مرزها یبه زنان و دختران نحوه یارتباط اجتماع یهایتدر سا این گروه هااند؛ شده

 احتییعات ساخذ کنند و اطال یگردشگر یدخواهد که روادیها مدهد و از آنیرا آموزش م یهترک

ته مراه داشه هب یدهند، و با خود لباس اضاف یشپاسخ دادن به سؤاالت مرزبانان افزا یخود را برا

دوم را  باسپاره شد، ل یمرز یخاردارها یمس یرها هنگام عبور کردن از زباشند تا اگر لباس آن

یق فضای مجازی میسر ز طری چنین راه حلی جز اارائه( www.jomhornews.comبپوشند.)

 باشد.نمی

های جنگ جذب افراد ماجراجو از سراسر جهان از طریق فضای مجازی که با دیدن صحنه -4

 و نبرد و خونریزی به هیجان می آیند.

ز طریق ی تعداد اعضا و هدایت آنان اایجاد روحیه در بین نیروهای خودی از طریق مشاهده -5

 فضای مجازی.
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 های تحقیقیافته -5

گری با تکفیر متفاوت است، سلفی بودن و های تحقیق حاکی از آن است که سلفییافته

 م در میانهگری در طول تاریخ اسالم تا کنون، هم در میان شیعیان وجود داشته)اخباریان( و سلفی

شود که از حد باشد؛ اما زمانی خطرناک میاهل سنت و به خودی خود، مذموم و ناپسند نمی

امد. هان بینجدم جج شده و به افراط و تکفیر سایر مسلمانان و یا در حد باالتر سایر مراعتدال خار

ها بسیار های تکفیری در جذب افراد به این گروهدر این میان ژئوکالچر و عوامل فرهنگی جریان

ست.  اها در مقاطعی از تاریخ اسالم شده مهم بوده است، چرا که موجب قدرت گرفتن این گروه

لذا ای است که تعداد مسلمانان در آن بیشتر از پیروان سایر ادیان است،ی خاورمیانه، منطقههمنطق

های تکفیری در آن از های شکل گیری جریانپرداختن به موارد ذیل در تحلیل ژئوکالچر ریشه

 اهمیت بسزایی برخوردار است:

 گرایش دارند.عامل مذهب: اهل تسنن نسبت به شیعیان بیشتر به جریانات تکفیری  -1

نه ارگااستضاعف فکری و عقلی: عدم آگاهی و اطالع کافی و الزم اهل سنت در مذاهب چه -2

 شود.های تکفیری میاز مذهب خود موجب پیوستن آنان به جریان

ینکه ارای باستضعاف اقتصادی و فقر مالی: بسیاری از مسلمانان به دلیل فقر و تنگ دستی  -3

 کنند.ریانات تکفیری گرایش پیدا میمنبع درآمدی داشته باشند به ج

ه عامل ایجاد رعب و وحشت و ترور: برخی از ترس کشته شدن و برخی برای کشتن )ب -4

 ها گرایش دارند.دلیل روحیات خاص( به این جریان

ت عامل عدم اقتدار حکومت مرکزی و حس اقتدار گرایی: عدم وجود اقتدار در حکوم -5

لبی دار طاز جمله عراق، سوریه، یمن و ... وجود حس اقتمرکزی برخی از کشورهای خاورمیانه 

 باشد. ها میدر میان اهل سنت یکی از عوامل پیوستن افراد به این گروه

ی و قه ادخالت کشورهای فرامنطقه ای و منطقه ای: دخالت دولت های فرامنطقه ای و منط -6

ه است. ین جریانات موثر بودلمرو خاورمیانه، در گسترش اقهای تکفیری در حمایت آنان از گروه

 از جمله: انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، اسرائیل، ترکیه، عربستان و ...

ری های تکفیماجراجویی: وجود این حس در تازه مسلمانان غربی در گرایش آنان به گروه -7

 در منطقه نقش بسزایی داشته است.
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ی جنسی توسط علمای وهابارضای غرائز و شهوات: صدور فتاوای خاص و منحصر بفرد  -8

 ها موثر است.در گرایش جوانان به این گروه

های تکفیری از طوائف مختلف منطقه، در های مالی و امنیتی گروهطائفه گرایی: حمایت -9

 ها به آنان موثر است.گرویدن این طائفه

ی، جازهای تکفیری با پی بردن به اهمیت استفاده از فضای ممجازی:گروه یاستفاده ازفضا -10

 با اهداف خاص خودشان در جهت ایجاد روحیه بین افراد خودی، ایجاد ترس و وحشت در

نمایند برداری میرهدیگران، آموزش به افراد مشتاق به پیوستن به آنان و ... به شدت از این فضا، به

 وده است.ها بسیار موثر بکه در جذب و هدایت افراد به این گروه

 نتیجه گیری -6

ه از عقل و گری قرن چهارم هجری، عدم استفادهای افراط در سلفیگیری اولین نشانهبا شکل

تن توسل جس ز بااندیشه و جمود فکری، آثار زیان بار خود را نشان داد. جریان تکفیر از همان آغا

اه تعقل ن، رآبه ظاهر قرآن کریم و روایات و حرام اعالم نمودن هرگونه تفکر و تعمق در معنای 

داوند خرای ر خود بستند و باتعصب کورکورانه تا جایی پیش رفتند که قائل به دست و پا برا ب

ه آن کریم بی این موارد به علت به کار نبردن عقل و اندیشه است که بارها در قریکتا شدند. همه

 بکار گرفتن آن اشاره شده است.

سلمان مرا  ی شد تا فقط خودبستن را تفکر و القای بر حق بودن این اندیشه، برای آنان حجت

حیای ی مردم جهان را کافر و مشرک بشمرند و با نیت تقرب به خداوند و اتلقی کنند و بقیه

نند که کی امر به معروف و نهی از منکر به زعم خودشان، مردم را به اسالم واقعی دعوت فریضه

 اگر نپذیرفتند خونشان مباح است.

ی این موضوع است که های تکفیری، نشان دهندهجریانگیری ی تاریخی روند شکلمطالعه

های وقت های سیاسی و گاه نظامی که بر علیه این اندیشه توسط حکومتعلی رغم سخت گیری

ی عمق و صورت گرفته، با این حال این تفکر در طول تاریخ از بین نرفته است. این نشاندهنده

نان است. بطالن این اندیشه در نزد علمای واقعی میزان رسوخ این اندیشه در میان برخی از مسلما

مشخص است و در طول تاریخ هم همیشه به مبارزه با این تفکر پرداخته اند، لذا اینان جهت 

کنند که دسترسی به منابع واقعی گسترش این جریان، در میان افراد نا آگاه و جاهل تبلیغ می
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شوند. یا اینکه افراد این اندیشه دچار اشتباه می ندارند، بنابر این در تشخیص درست یا باطل بودن

 کشند.فقیر را با ثروت و مسائل مادی به سمت خود می

 ای در قلمرو خاورمیانه  جهت استفاده از این تفکر به منظور تامینهای فرامنطقهدخالت قدرت

 ل عربستاناستقالتوان نادیده گرفت؛ حمایت دولت بریتانیا از وهابیت و اعالم منافع خود را نمی

ی ی این موارد است که موجب گردید این جریان از یک تفکر به یک پدیدهسعودی از جمله

ن آسیاسی با عوامل ژئوپلتیکی خاص خود تبدیل شود که در نتیجه سبب رشد هرچه بیشتر 

در  های ژئوپلتیکی و ژئو اکونومیکیی آمریکا جهت بهره برداریگردید. اکنون نیز ایاالت متحده

ها می نماید، البته به صورت غیر های مالی و تسلیحاتی به این گروهخاورمیانه، اقدام به کمک

 مستقیم.

 مسکیخالء هویتی به وجود آمده برای اهل سنت پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، مست

لیغ ی تشکیل دولت اسالمی مبادرت به تبها قرارگرفته و با ایدهها و گروهبرای این جریان

کنند. از دیگر مواردی که موجب گردید این جریان در طول تاریخ باقی بماند ی خود میاندیشه

های ای با مسائل دینی و اعتقادی توسط گروهتوان به پیوند زدن اختالفات قومی و طایفهمی

یانه ی خاورمتوان در کشورهای منطقههای بسیاری از این گونه را میتکفیری اشاره نمود. نمونه

ی و های نوین از قبیل بسترهای مخابراتمشاهده نمود.از سوی دیگر به وجود آمدن تکنولوژی

ن ها با بکارگیری ایی این اندیشه تاثیرگذار بوده اند، این گروهفضای مجازی در گسترش فزاینده

 کنند.های ژئوپلتیکی و ژئوکالچر خود اقدام میابزار نسبت به تقویت مولفه

های مرکزی کشورها بستر مناسبی برای رشد توان پنداشت که ضعف در حکومتاینچنین می

های مرکزی جهت ها از زمان بربهاری تاکنون از ضعف حکومتاین تفکر بوده است، این گروه

ه ی ایاالت متحدتوان به ایجاد این تفکر در عراق پس از حملهگسترش تکفیر بهره برده اند که می

 رکزیما در لیبی پس از سقوط معمر قزافی و فقدان یک حکومت مقتدر به آن اشاره نمود، ی

توان به کشورهای یمن، هایی را فراهم نمود. در این خصوص میمقدمات ظهور چنین گروه

 ی صحرای سینا در مصر  و... اشاره نمود.افغانستان، پاکستان و محدوه

ن در طول تاریخ موجب شده علی شود که ژئوکالچر خاص این جریااینگونه نتیجه گرفته می

رغم برخوردهای قهری صورت گرفته با آنان، این اندیشه به صورت آتش زیر خاکستر باقی بماند 

های خاصی از زمان با توجه به شرایط موجود، شعله ور گردد و ابراز وجود نماید. با و در برهه
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ی خاور میانه، تا ین تفکر در منطقهتوان اظهار نمود که اهای ژئوکالچر میاستناد به همین مولفه

زمانیکه بسترها و عوامل ژئوکالچر این اندیشه به کلی از منطقه حذف شوند، باقی خواهد ماند، که 

 رسد.آن هم از منظر عملی امری بعید به نظر می
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تبیین تاثیر رقابت قدرت های منطقه ای جنوب غرب آسیا برتداوم 

 بحران سوریه
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 1نوید سرباز

 فرهاد سرباز  دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس 

 

 چکیده
تیار توان  به لحاظ نظری، عمل متقابل بین دو یا چند رقیب برای دست رسی و در اخرقابت را می

مین هتوان گفت که گرفتن  یک یا چند عنصر مطلوب در نظر گرفت. درتعریف رقابت های قدرتی نیز می

ا یبین دو  تقابلگیرد. در همین راستا عمل معمل متقابل  در بین دو یا چند بازیگر دارای قدرت صورت می

نطقه در م چند قدرت یک منطقه جغرافیایی در راستای دست رسی و در اختیار گرفتن یک یا چند مطلوب

نطقه متوان رقابت قدرت های منطقه ای نامید. در منطقه جنوب غرب آسیا قدرت های جغرافیایی را می

 وپلیتیکیوذ ژئچون: تقویت حوضه نفای همچون ترکیه، ایران، عربستان و اسرائیل با اهداف گوناگونی هم

قابت ردیگر خود و عقب راندن حریف، تقویت و توزیع جغرافیایی ارزش های مورد نظر خود و ... با یک

ه ای و کنند. کشورها و قدرت های منطقه جنوب غرب آسیا به دلیل نقش مهم سوریه در معادالت منطقمی

.. به دخالت ی و .ای جغرافیایی و سیاسی و فرهنگی و مذهبمتاثر بودن از بحران سوریه و به دلیل قرابت ه

ر این رقابت د ویی وو ایفای نقش در بحران این کشور پرداخته و به دلیل تضاد منافع، این مداخله به رویار

یا بر رب آسغعرصه جغرافیایی منجر شد. در این مقاله به بررسی تاثیر رقابت قدرت های منطقه  جنوب 

تحلیلی  -فیکشور سوریه پرداخته شده است. روش تحقیق این مقاله نیز به صورت توصی تداوم بحران در

ر تداوم به ای و روش گردآوری اطالعات آن کتابخانه ای است که برای تبیین تاثیر رقابت قدرتهای منطق

 بحران در سوریه استفاده شده است. 

 آسیا، سوریه  رقابت، بحران، قدرتهای منطقه ای، جنوب غربواژگان کلیدی: 

 مقدمه -1

با شروع امواج اعتراضی در پاره ای از کشورهای خاورمیانه، اوضاع سیاسی سوریه نیز متالطم 

شد. شکل گیری بحران در سوریه ابتاد جنبه داخلی داشت، اما به تدریج گروه ها و کشورهای 

ل می شود نا آرامی معارض مختلفی در آن ورود پیدا کرده، نقش آفرینی کردند. هرچند که استدال

                                                                                                                                             
1. Email: www.Nsarbazg@Modares.ac.ir 

http://www.Nsarbazg@Modares.ac.ir
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های سوریه ریشه در نارضایتی نیروهای اجتماعی داخلی این کشور دارد، اما چنین می نماید که 

در سطح منطقه ای، کشورهای نافذی دارای عالیق و منافع خاصی از ایجاد و تشدید بحران در 

بحران سوریه ( که به نظر میرسد این امر باعث تطویل 2،1394سوریه هستند)صادقی و دیگران،

میشود. تغییر ماهیت و سطح بحران در سوریه باعث شد این بحران دیگر امری داخلی تلقی 

نگردد و بسیاری از کشورها برای ایفای نقش و حفظ منافع خود و در جهت کسب اعتبار و 

افزایش نفوذ منطقه ای وارد این بحران شوند. انجام پژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمیت 

مطالعه تاثیرات رقابت قدرت های منطقه ای به عنوان نهادهایی که بیشترین وابستگی را است که 

با بحران سوریه دارند میتواند ما را در فهم علل تداوم این بحران یاری نماید و نتیجه حاصله 

باعث شناخت هر چه بهتر عوامل تداوم بحران سوریه شود. هدف از این تحقیق نیز شناساندن 

قدرت های منطقه ای در تداوم بحران سوریه و شناسایی اهداف و منافع هر یک از  نقش رقابت

این قدرت های منطقه ای در این بحران است. مسئله پژوهش نیز تاثیری است که رقابت قدرت 

 -های منطقه ای بر تداوم بحران سوریه میگذارد است. روش تحقیق این مقاله به صورت توصیفی

ری اطالعات به صورت کتابخانه ای و اطالعات منتشره در فضای مجازی تحلیلی و روش گرد آو

 است.

 روش تحقیق -2

ش گردآوری اطالعات نیز به تحلیلی و رو -روش تحقیق مقاله حاضر به صورت توصیفی

 صورت کتابخانه ای و استفاده از اطالعات منتشره در سایت های اینترنتی است. 

 پیشینه تحقیق -3

 
 سال انتشار موضوع نویسندهنام  عنوان

بحران سوریه ومناقشه 

ژئوپلیتیکی قدرت های 

 منطقه ای

صادقی، سید شمس 

الدین؛ اخوان کاظمی، 

 مسعود؛ لطفی، کامران

تحقیق حاضردرزمینه 

کشمکشهای زئوپلیتیکی 

قدرت های منطقه ای 

دخیل در بحران سوریه می 

 باشد.

1394 

بحران سوریه و 

 دخالت قدرتهای بیگانه

نقش قدرتهای منطقه  ساجدی، امیر

ای و فرامنطقه ای در بحران 

1392 
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 سوریه سنجیده میشود.

بازیگران معارض در 

بحران سوریه: اهداف و 

 رویکردها

نیاکویی، سید امیر؛ 

 بهمنش، حسین

در این پژوهش اهداف 

متفاوت و متضاد بازیگران 

دخیل در بحران سوریه را 

مورد تحقیق و پژوهش قرار 

 .میدهد

1391 

بحران سوریه و تاثیر آن 

بر بازیگران و مسائل 

 منطقه ای

تاثیرات بحران سوریه را بر  اسدی، علی اکبر

تمام بازیگر و مسائل منطقه ای 

 مورد مطالعه قرار میدهد.

1391 

 

 مبانی نظری -4

 بحران -4-1

ل اطالق ختالبحران را میتوان بر وضعیت یا شرایطی خطر آفرین، بی ثبات، ناپایدار و دچار ا

ان دهد)زارعنمی کرد. در شرایط بحرانی، دستگاه یا نظام مدنظر کارکردهای خود را به درستی انجام

 (. 10،1394به نقل ازسینایی،

 حران ژئوپلیتیکیب -4-2
 -یعه و کشمکش کشورها و گروههای متشکل سیاسبحران ژئوپلیتیکی عبارت است از مناز

بحران ها  فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی.

ادل و ت تعسرچشمه ها و انواع مختلفی داشته و از لحاظ کارکردی منجر به خروج سیستم از حال

)حافظ ردندیایی و زیستگاه انسان ها میگبروز اخالل در وضعیت عادی و فرآیندهای فضای جغراف

 (.   126،1390نیا،

 گی های بحران سوریهابعاد و ویژ -4-3

 ناختشبحران سوریه فارغ از ریشه ها و بسترهای آغاز آن،واجد ویژگی های خاص است که 

سدی ا ست. دقیق آن پیش زمینه هرگونه تالش برای فهم تاثیرات این بحران در سطح منطقه ای ا

 د و ویزگی های بحران سوریه را به شرح زیر بر میشمرد: ابعا

 ی های قومی فرقه ای داخلیپیچیدگ -1

فرقه ای دربرگیرنده گروههایی مختلف است و این موضوع ثبات و  –سوریه به لحاظ قومی 

امنیت داخلی و حکمرانی دولت ها و هم چنین هرگونه گذار سیاسی و انتقال قدرت را باچالش 
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میکند. در نگاه اول به نظر میرسد شکاف اصلی بین اعراب سنی و سایر گروههای جدی مواجه 

فرقه ای در اقلیت باشد و بتوان نوعی دوگانگی را در جامعه سوریه تشخیص داد، اما  –قومی 

بررسی های عمیق تر تنوع و پیچیدگی های گسترده را نشان میدهد که معادالت سیاسی و امنیتی 

 750/517/22برابر  2010(. جمعیت سوریه در سال 5،1391اثر میکند)اسدی،سوریه را به شدت مت

درصد  7/9درصد عرب و مابقی  3/90دهم درصد بوده است. از این رقم  3/3و با رشد سالیانه 

کردها و اقلیت های کوچک آرامی، ارمنی، چرکس، کلدانی و ترکمن هستند که از این تعداد 

درصد از  1درصد مسیحی و  10درصد دروز،  3د علوی، درص 12درصد اهل سنی و  74حدود 

 دیگر ادیان میباشند.

 بست داخلی توازن قدرت و بن -2

ن یکی از مشخصه های مهم بحران سوریه شکل گیری نوعی توازن نسبی قدرت و ایجاد ب

 وحل  بست بین دولت و مخالفین در عرصه های سیاسی و بین المللی است که مانع اتمام یا

ده ی دیران به نفع دولت یا مخالفین میشود. این بن بست در دو عرصه سیاسی و نظامفصل بح

 میشود.  

 مداخله خارجی -3

از  تردهویژگی دیگر بحران سوریه مداخله بازیگران خارجی و حمایت های مالی و نظامی گس

خالف م ایمخالفین است. بر خالف بحران هاییمانند مصر و تونس یا بحرین و یمن که از نیروه

ی ت هادولت هیچ حمایتخارجی نمیشد، در بحران سوریه به صورت آشکار نشانه هایی از حمای

 ود.خارجی و حتی حضور عناصر و نیروهای خارجی که در مقابل دولت میجنگند مشاهده میش
 ارض منافع و رویکردهای منطقه ایتع -4

ریه در خصوص بحران سو تعارض شدید بین منافع راهبردی و رویکرد بازیگران منطقه ای

نطقه مائل مشخصه مهم بحران سوریه است. درحالی که تفاوت رویکردها و منافع بازیگران در مس

ع و ای موضوعی متعارف در سیاست منطقه ای است، در بحران سوریه تعارض کامل بین مناف

 رترویکردهای بازیگران منطقه ای، بازی با حاصل جمع صفر را باعث شده است. به عبا

انع مگاه ندیگر،در این بحران بازیگران برد خود را در باخت کامل رقیب میدانند و این نوع 

 هرگونه مصالحه و ظهور راه حل های میانه برای حل وفصل بحران شده است.

 یفقدان اجماع بین الملل -5
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 بین فقدان اجماع بین المللی برای حل و فصل بحران سوریه و جود اختالف نظرهای جدی

 رینیقدرت های بزرگ یکی دیگر از ویژگی های این بحران محسوب میشود. جایگاه و نقش آف

بر  ت آنهای راهبردی سوریه در خاورمیانه و پیامدهای مهم بحران این کشور و نتایج تحوال

 مللیمعادالت بین المللی باعث شده است که این بحران در سیاست قدرت های بزرگ بین ال

 د و باعث تعارض دیدگاهها بین قدرت های بزرگ شود.اهمیت باالیی یاب

 لل بحران سوریهع -4-4

الت حدر  تا کنون تقسیم بندی های گوناگونی از علل بحران در سوریه ارائه شده است. ولی

 کلی میتوان علل بحران سوریه را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.

 حران سوریهعلل داخلی ب -4-5

 نقش ها و مشکالت داخلی سوریه که در شکل گیری بحران در این کشور به طور کلی چالش

ت اقتصادی و در نهایت شکست مذهبی، مشکال -داشته اند را میتوان در شکاف های قومی

 اصالحات سیاسی در این کشور جست و جو کرد.

 
 (49،1393)نجفی،

 حران سوریهعلل خارجی ب -4-6

رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر سر  علل خارجی بحران سوریه را میتوان در

تصاحب منافع دانست. پای فشاری این بازیگران بر به دست آوردن منافع به صورت تام و عدم 

رضایت به تقسیم منافع بین بازیگران دخیل در بحران سوریه باعث تداوم و عدم حل شدن این 

ريشه های داخلي بحران 
سوريه

شكست اصالحات 
سياسي

-شكاف های مذهبی
قومی

مشكالت اقتصادی 
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، عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی، بحران گردیده است. در سطح منطقه ای ایران، حزب اهلل

اردن، قطر و برخی دیگر از کشورها له یا علیه نظام سوریه فعالیت میکنند و معارضه عرب نیز که 

شامل گروههایی مانند جبهه النصره و داعش است، نظام سوریه را از طریق به کارگیری شبه 

شیده اند. در سطح بین المللی امریکا نظامیانی ازکشورهای منطقه و حتی سراسر جهان به چالش ک

و روسیه در پرونده سوریه اختالف جدی دارند. این حد از تعدد بازیگران در یک بحران، به دلیل 

آنکه هر یک ار آنها منافع و مصالح خود و بلوک منطقه ای یا بین المللی خود را پیگیری میکنند، 

(. تبدیل 22،1394یه تبدیل کرده است )زارعان،بحران سوریه را به بحرانی بسیار پیچیده و چند ال

سطح و ماهیت بحران در سوریه را نیز میتوان از علل خارجی بحران سوریه در نظر گرفت. بحران 

ها سطوح مختلفی دارند و میتوانند در سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره رخ دهند 

تقا دهند. در صورت تغییر سطح بحران، یا سطح خود را به سطح سیاسی، امنیتی و نظامی ار

ماهیت بحران نیز دچار تغییر خواهد شد. افزایش سطح بحران در طول زمان یکی از ویژگی های 

 (.28،1394بحران سوریه است)زارعان،

 افته های تحقیقی -4-7

 وع وتحوالت در یک کشور کم یا زیاد تحت تاثیر عوامل خارجی میباشد و فهم این موض 

روابط  نظیمراهبردی عناصر قدرت در منطقه و نظام بین الملل، به عنوان عامل اصلی ت درک نقش

ر سوریه، د(.  با شروع بحران سیاسی 7،1390و معادالت قدرت در روابط بین الملل است)آجرلو،

بطه این ر رابازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای بر اساس منافع خود جهت گیریهای مختلفی را د

ست، ار ااز اهمیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه برخورد کشور، که

سوریه  (. اعتراض ها در سوریه به دلیل موضع مثبت1،1393اتخاذ نموده اند)کوهکن و تجری،

ورهای ل کشنسبت به محور مقاومت و هم پیمانی استراتژیک با جمهوری اسالمی ایران با استقبا

ن کردن ا امنو شد و این کشورها با مداخله در بحران سوریه تالش کردند با عربی و غربی روبهر

 (.6،1390این کشور، زمینه ضعف و جدایی آن از ایران و محور مقاومت را رفاهم کنند)دوستی،

 یران در سوریهمنافع و رویکرد جمهوری اسالمی ا -4-8

ریه مالحظات مختلفی را در جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهم ترین حامی منطقه ای سو 

سیاست خود در قبال سوریه مد نظر دارد که یکی از مهم ترین آنها موضوع اسرائیل و محور 

مقاومت است. بحران سوریه را میتوان رقابت و نزاع میان گروه مقاومت و محافظه کار در منطقه 
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و غیر منطقه ای (.از آنجا که سیاست های منطقه ای 2،1392دانست)نجات و جعفری ولدانی،

ایران در راستای حمایت از جنبش های فلسطینی همچون حماس و جهاد در تضاد با با سیاست 

های آمریکاو اسرائیل بوده و همچنین حمایت از حزب اهلل لبنان از راه سوریه برای ایران بسیار 

ن تاثیر حائز اهمیت است، پس تحوالت سوریه به طور مستقیم بر منافع جمهوری اسالمی ایرا

گذار است. بدین سبب است که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه به 

حمایت کامل از نظام حکومتی دولت بشار اسد پرداخته است. به عقیده سیاست گذاران ایران، 

همکاری و حمایت از حکومت بشار اسد از مهم ترین عوامل پیشبرد رویکردهای سیاسی و 

اسالمی ایران در سطح منطقه خاورمیانه می باشد. از منظر بسیاری از امنیتی جمهوری 

سیاستمداران و نظامیان ایران، سیاست خارجی ایران که برای مدت سه دهه در راستای تحقق یک 

سیاست فعال و موثر در منطقه خاورمیانه اینگونه روی نظام حکومتی اسد سرمایه گذاری نموده 

(. جمهوری 16،1392دست دادن این کشور استراتژیکی باشد)ساجدی، نباید به راحتی حاضر به از

اسالمی ایران دو هدف عمده را در حمایت از نظام سیاسی سوریه دنبال میکند. یکی نگاه 

راهبردی به سوریه در راستای افزایش نفوذ و قدرت منطقه ای خود و دیگری حفظ محور موسوم 

وریه را نقطه مهم و استراتژیک در محور مقاومت (.  ایران س94،1393به مقاومت است)نجفی،

علیه اسرائیل و جهان غرب در منطقه می بیند. از اینرو سقوط دولت کنونی و روی کار آمدن یک 

دولت غرب گرا به هیچ عنوان در راستای منافع استراتژیک ایران قرار ندارد)امینی و فریدون 

، صریحاْ اعالم کرد: 2011آمریکا در دسامبر  تام دانیلون، مشاور امنیت ملی (.16،1392صمدی،

نشینی ایران در منطقه و برهم خوردن توازن قوای ترین عقبپایان رژیم اسد موجب بزرگ»

 «. راهبردی و تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود

 اهمیت سوریه برای ایران عبارت است از -4-9

 نها هم پیمان منطقه ای ایران است؛ت -1

 م سویی سیاست های ضد آمریکایی و ضد اسراییلی؛ه -2

 ئوپلیتیک خاص سوریه در منطقه خاورمیانه؛ژ -3

 لسطینی؛حمایت از مقاومت ف -4

ریان برای ایفای نقش در تحوالت لبنان از جمله اینکه به عنوان حامی ج اهمیت سوریه -5

 (. 3،1390مقاومت لبنان و عامل توازن قوا و مانع جنگ داخلی در این کشور است)آجرلو،
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 نقش و هداف ایران در بحران سوریه

 نقش ایران در بحران سوریه

سوریه یپلماتیک از نظام حاکم برد -حمایت سیاسی  

مستشاری -حمایت نظامی  

عربی بحران -تقابل با محور غربی  

 اهداف و منافع ایران در بحران سوریه

 حفظ بشار اسد

 حفظ محور مقاومت و مبارزه با اسرائیل

 افزایش نفوذ منطقه ای

 (94،1393)نجفی،

 ویکرد عربستان در سوریهرمنافع و  -4-10

عربستان از ابتدای بحران سوریه به حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست ها پرداخته است و  

(.عربستان 12،1392در حال حاضر رهبری ائتالف برای جنگ علیه سوریه را برعهده دارد)مددی،

سعودی یکی از حامیان نیروهای مخالف دولت سوریه است و از زمان شروع بحران در سوریه، 

زیادی را چه در داخل اتحادیه عرب و چه برای حمایت از نیروهای شبه نظامی سلفی هزینه های 

که در داخل سوریه با ارتش و نیروهای امنیتی می جنگند متحمل شده است)امینی و فریدون 

(.عربستان در سوریه رویکرد تغییر رژیم را در پیش گرفته است که با توجه به 20،1392صمدی،

ای و راهبردی سوریه و نوع روابط دولت بشار اسد، به خصوص جایگاه  ابعاد و اهمیت منطقه

این کشور در محور مقاومت، قابل تحلیل است. عربستان که از دیر باز مشکالت عمیقی با سوریه 

داشت، زمینه را برای تضعیف و ضربه به نظام سوریه مناسب دید و درصدد برآمده است تا دمشق 

(. در سطح ژئوپلیتیکی، عربستان همراه با طرح غرب و 8،1392،را تحت فشار قرار دهد)مددی

اتحادیه عرب فشارهایی وارد کرده است تا بر اساس آن سیاست های رادیکالیستی سوریه و 

حمایت های آن از جریان مقاومت در منطقه تضعیف شود و با حذف این نقش، نقش ایران نیز در 

شور، فرصت عربستان برای نقش افرینی  در مسائل منطقه کاهش یابد و با تضعیف نقش هر دو ک

(. عربستان فکر میکند که با سرنگونی اسد یک 12،1392لبنان و فلسطین افزایش یابد)مددی،

ضربه به هم پیمان منطقه ای ایران وارد می آید و میتواند جلوی نفوذ روز افزون ایران را در منطقه 

(. عربستان 14،1390را در منطقه تضعیف کند)کرمی، بگیرد و بدین ترتیب میتواند جایگاه ایران
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سعودی به همراه قطر با حمایت های مالی و تسلیحاتی خود خواهان تضعیف علویان )که از 

مذهب شیعی محسوب می شوند( و قدرت گرفتن بنیاد گرایان سنی مذهب شدند  تا تاثیر 

ردن نفوذ ایران در سوریه، کاهش شگرفی در بحران سوریه به نفع خود ایجاد کنند و با از بین ب

 (.18،1392قدرت ایران شیعی را در منطقه خاورمیانه رقم زند)ساجدی،

 در نهایت به صورت کلی، مجموعه اقدامات عربستان در تشدید بحران سوریه در جهت

 براندازی نظام حاکم بر سوریه شامل موارد زیر میشود: 

ر حادیه عرب در جهت اعمال فشار علیه بشاعال سازی شورای همکاری خلیج فارس و اتف -1

 اسد و زمینه سازی برای تکرار تجربه لیبی در سوریه؛

 مک مالی، تسلیحاتی و لجستیکی به معارضان سوریه در داخل و خارج؛ک -2

حور بین المللی اسرائیل و م -قطر-اهنگی ریاض با محور منطقه ای ترکیههمکاری و هم -3

 سه و انگلیس، جهت براندازی نظام و دولت فعلی سوریه؛ایاالت متحده آمریکا، فران

 الش برای تقویت جریان سلفی و وهابی در سوریه؛ت -4

الوسط و سانه های گروهی خود مانند شبکه العربیه و نشریاتی مانند الشرق افعال سازی ر -5

لیه م عالعربی و تمام سیاست های سلفی و وهابی برای تحریک افکار عمومی جهان غرب و اسال

 دولت سوریه و تخریب چهره آن در اذهان عمومی؛ 

 یر عربستان سعودی و نقش تحریک کننده آن در فراخوانی سفیر کویت وفراخوانی سف -6

 (. 13،1391بحرین)رجبی،

 نقش و اهداف عربستان دربحران سوریه

 

 نقش عربستان سعودی در بحران سوریه

 تقابل با نظام حاکم سوریه

دیپلماتیک از مخالفان سوری -حمایت سیاسی  

یحاتی از گروههای مسلحتسل -حمایت نظامی  

مالی از مخالفان –حمایت اقتصادی   

 اهداف ومنافع عربستان سعودی در بحران سوریه

 سرنگونی بشار اسد و جایگزینی یک نظام سنی مذهب مد نظر خود

 تالش برای افزایش قدرت گروههای سلفی در سوریه
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ژئوپلیتیکی خود در خاورمیانه و خلیج فارسبسط نفوذ   

 مقابله با نفوذ منطقه ای ایران

 بسط الگوی سلفی

 (90،1393)نجفی،

 کرد ترکیه در سوریهمنافع و روی -4-11

نقش ترکیه در این بحران نیز منحصر به فرد است. در آغاز درگیریهای داخلی سوریه، اردوغان 

(. اما 5،1391الف هر گونه مداخله خارجی بودند)کیایی،و وزیر خارجه اش احمد داووداوغلو، مخ

با گذر زمان مواضع رسانه ای و دیپلماتیک رهبران ترکیه، چه رییس جمهور، چه نخست وزیر و 

چه وزیر امور خارجه این کشور در قبال بحران سوریه، به روشنی بیان گر مواضع ترکیه در جهت 

ر گرفتن جمله اقدامات ترکیه در قبال سوریه میتوان تغییر رژیم در سوریه بوده است. با در نظ

چرخش عملکرد این کشور را خالف اصول اولیه سیاست خارجی آن که همواره رفع کامل تالش 

ها درمنطقه بوده است، مشاهده کرد. در این راستا، ترکیه برای دست یابی به موقعیتی برتر در 

ه کشمکش قدرت های خاورمیانه در جغرافیای منطقه و احیای تفکر نو عثمانی گرایی وارد عرص

(. دولت ترکیه نه تنها برای مسائل امنیت داخلی بلکه به دلیل 13،1392منطقه شد)آجیلی و قریشی،

موقعیت منحصر به فرد و اهمیت استراتژیکی خود در منطقه خاورمیانه خواستار رهبری و ایجاد 

ی نظام بعثی سوریه و به قدرت رسیدن اهل نقش فعال تری در معادالت خاورمیانه است. سرنگون

تسنن در سوریه میتواند امتیازات زیادی برای کشور ترکیه به ارمغان بیاورد و در بعد خارجی 

ترکیه به عنوان یک کشور مهم تاثیرگذار در معادالت خاورمیانه مورد پذیرش قدرت های غربی و 

ه که اردوغان گفته است: سوریه (. همانگون17،1392غیر غربی قرار خواهد گرفت)ساجدی،

دروازه ورود ترکیه به خاورمیانه عربی است. در واقع تنها مسیری که ترکیه در حال حاضر به آن 

امیدوار است، سوریه است تا بتواند از راه تغییر در سوریه، موقعیت منطقه ای خود را بهبود 

کشور ترکیه از حضور و ایقای  (. در نهایت میتوان گفت هدف31،1391ببخشد)نیاکویی و بهمنش،

نقش در بحران سوریه چیزی جز قدم برداشتن در راه تبدیل این کشور از قدرت منطقه ای به 

قدرت درجه اول منطقه خاورمیانه نیست. در این راستا در بحران سوریه کشور ترکیه با حضور و 

ه سیاست نو عثمانی اعمال نفوذ کشورهایی همچون ایران و عربستان مواجه است. با توجه ب

گرایی ترکیه و سعی در تسلط یافتن بر کل منطقه تاریخی تحت تسلط امپراطوری عثمانی، میتوان 
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گفت هدف ترکیه از ساقط شدن اسد، از میان رفتن حکومتی علوی متحد ایران شیعی است که 

سنگین میکند. از  کفه نفوذ منطقه ای را در رقابت با ایران در منطقه شامات و سوریه به نفع ایران

میان برداشتناسد به مثابه تضعیف نفوذ و قدرت منطقه ای ایران است و این ترکیه است که بعد از 

آن میتواند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد چرا که  استراتژی رقیب دیگر منطقه ای یعنی 

 عربستان در سوریه طرفداران کمتری از ایدئولوژی اخوانی ترکیه دارد.

و اهداف ترکیه در سوریهنقش   

 

 نقش ترکیه در بحران سوریه

 تقابل با نظام سیاسی سوریه

دیپلماتیک از سوریه –حمایت سیاسی   

 میزبانی از نشست گروههای مخالف سوریه

 اهداف و منافع

 افزایش نفوذ منطقه ای

 مقابله با نفوذ منطقه ای ایران

 کسب اعتبار بین المللی و حمایت غرب

الگوی نظم اخوانی و تغییر زبان الگوی مقاومتارائه   

 (98،1393)نجفی،

 در سوریه 1منافع و رویکرد اسرائیل -12-4

سوریه در طول دهه های گذشته به عنوان عضو مهم محور مقاومت و حامی گروههای 

مقاومت در لبنان و فلسطین چالش هایی مهم برای رژیم اسرائیل ایجاد کرد. هم چنین اشغال 

های جوالن به عنوان یکی از موضوعات مورد اختالف و حل نشده بین سوریه و رژیم  بلندی

اسرائیل باقی مانده است. با این حال، سوریه دشمنی خوش خیم برای اسرائیل بوده است و 

اسرائیلی ها بر امنیت و ثبات مرزهای خود با سوریه به رغم اختالفات تاکید کرده اند. در دوره 

امیدهایی هر چند اندک برای حل و فصل اختالفات بین دو کشور به وجود  1990 هایی مانند دهه

آمد. اما در مجموع به خصوص در یک دهه گذشته، سوریه با کارکرد موثر خود در محور 

                                                                                                                                             
 . نام بردن از اسرائیل در این مقاله به معنای به رسمیت شناختن آن نیست. 1
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مقاومت میان کشورهای عربی بیشترین تهدیدها را ولو به صورت غیر مستقیم برای رژیم اسرائیل 

(. حمایت سوریه از گروههای مقاومت حماس و حزب اهلل و 20،1391ایجاد کرده است)اسدی،

چالش های ایجاد شده از سوی این گروهها برای اسرائیل، باعث شده است مقام های اسرائیلی از 

هر گونه تحولی که به تضعیف حکومت اسد و کاهش نقش منطقه ای آن منجر می شود، خشنود 

متخاصم از سوی هر دوطرف، اسراییل منافع شوند. به رغم میل ذاتی برای سرنگونی دشمن 

سقوط دولت اسد در سوریه را از زیانها و تبعات احیانا تهدید آمیز ان بیشتر 

(. رژیم صهیونیستی شاید به دلیل موقعیت و ابزارهای خاص خود نتواند 12،1390نمیبیند)اسدی،

ن از این تحوالت تاثیر چندان بر تحوالت سوریه در شکل کنونی آن تاثیرگذار باشد ولی بی گما

خواهد پذیرفت. به نظر میرسد اسراییل برای تغییر اوضاع در سوریه آماده می شود و مقام های 

اسراییلی اذعان میکنند که حتی در صورتی که اسد در منازعه بقای خود بتواند در قدرت باقی 

ه در اسراییل وبین مقام بماند برخی تغییرات در این کشور گریز ناپذیر است. در مجموع دو دیدگا

های این رژیم درباره تحوالت سوریه وجود دارد که از شکاف بین دیدگاههای اسراییلی ها در 

این حوزه حکایت میکند. برخی در اسرائیل بر این باورند که تغییردر سوریه باتضعیف دشمنان 

جهت منافع امنیتی این  مهم این رژیم مانند حماس و حزب اهلل همراه خواهد بود که این مسئله در

رژیم است. اما در مقابل، گروهی دیگر معتقدند تغییر رژیم اسد و بی ثباتی در این کشور با 

تقویت بی نظمی و به قدرت رسیدن اسالم گرایان افراطی همراه خواهد بود و باعث شکلگیری 

کلی نیز در  تهدیدهای جدی تری برای اسراییل میشود. با این حال، یک نتیجه گیری و باور

اسرائیل وجود دارد که به دلیل مشغول بودن سوریه به امور و چالش های داخلی خود برای ماهها 

و حتی سالهای اینده، ثبات اسراییل کماکان تداوم خواهد داشت)اسدی به نقل از 

Friedman،13،1390 نقش ایران در سوریه و پل ارتباطی ایران با حزب اهلل از طریق حکومت .)

اسد باعث گردیده تا رژیم اسرائیل سیاست تضعیف اسد و عدم پیروزی نیروهای معارض تندرو 

مذهبی را پیشه کند. عدم پافشاری سرسختانه البی یهودیان در کنگره آمریکا در ورود ایاالت 

سوریه برای سرنگونی بشار اسد و خواستاری نابودی سالح های شیمیایی متحده به جنگ با 

سوریه و حمایت اندک از معارضین سوری همگی در جهت ادامه حکومت اسد و طوالنی شدن 

در گیریها در سوریه میباشد. چرا که هر چه درگیریها طوالنی شود نیروی نظامی سوریه تحلیل 

ویرانه تبدیل خواهد گردید. در دوره بعد از درگیری ها  رفته و کشور سوریه به یک کشور تمام
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ملت سوریه باید چندین دهه هزینه کنند تا سوریه دوباره بازسازی گردد و این به معنای یک 

سوریه ضعیف و رفع تهدیدات کشور سوریه بر علیه اسرائیل خواهد بود. میتوان اظهار نمود که 

قه خاورمیانه چند وجهی بوده که در ظاهر صبر و سیاست رژیم اسرائیل در قبال تحوالت منط

 (.20،1392انتظار و در پشت پرده تضعیف کشورهای متخاصم منطقه را دنبال می نماید)ساجدی،

 نتیجه گیری -5

بحرانی  ی بهنتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد آنچه که بحران سوریه را از بحرانی داخل

اخته ق اندو حل شدن هرچه سریع تر این بحران را به تعویدر سطح بین امللی تبدیل کرده است 

عارض تلیل درقابت بازیگران و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است. در سطح منطقه ای، به 

یت هیچ رضا در منافع قدرت های منطقه ای که  با یکدیگر به رقابت می پردازند و به دلیل عدم

ن مچنامنافع خود درکشور سوریه بحران این کشور ه کدام از این قدرت ها به از دست دادن

ه ست کاتداوم دارد. تعارض در منافع و هم چنین توازن قوا در میدان رقابت ها باعث شده 

ز انطقه ای ای متاکنون این بحران برنده ای نداشته باشد و به همین دلیل نیز هیچ کدام از کشوره

ر دنافع مادامی که رقابت این کشورها بر سر مصحنه رقابت در سوریه عقب نشینی نمیکنند و 

ا از رافع کشور سوریه در جریان است شاهد تداوم بحران خواهیم بود. بازیگری که بیشترین من

ه ور بتداوم و تطویل بحران در سوریه به دست می آورد رژیم صهیونیستی است زیرا این کش

ین یشترن بحران میکند و همچنین بنسبت دیگر قدرت های منطقه ای کم ترین هزینه را در ای

 لی سوریهم فعسود را از آن میبرد. تداوم بحران در این کشور به معنای تضعیف هر چه بیشتر نظا

 قابترواست و این امر به معنای چالش سازی هر چه کمتر کشور سوریه برای اسرائیل است. 

ز منافع ااظت بیشتر در جهت حف دیگر بازیگران منطقه ای مانند ایران و عربستان سعودی و ترکیه

 فعلی و گسترش نفوذ خود در این منطقه است.

 

 منابع ماخذ -6
 .1390ییز کبر؛ بیداری اسالمی در جهان عرب و امنیت رژیم صهیونیستی؛ مطالعات فلسطین؛ تابستان و پااسدی، علی ا -1

 .1391؛ تابستان قه ای؛ مطالعات راهبردی جهان اسالمسدی، علی اکبر؛ بحران سوریه و تاثیر آن بر بازیگران و مسائل منطا -2

ه؛ حوالت سوریکبر؛ فریدون صمدی، ابراهیم؛ منافع آشکار و پنهان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در تاامینی، علی  -3

 .1392سپهر سیاست؛ بهار 

لعات ها، اهداف و پیامدها؛ مطا جیلی، هادی؛ قریشی، سیده مهدیه؛ سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه: ریشهآ -4

 .1392خاورمیانه؛ تابستان 
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 .1390جرلو، حسین؛ تحوالت سوریه: ریشه ها و چشم اندازها؛ مطالعات خاورمیانه؛ پاییز آ -5

 .1390افظ نیا، محمد رضا؛ اصول و مفاهیم زئوپلیتیک؛ انتشارات پاپلی؛ح -6

طالعات عربستان در قبال تحوالت عربی)مصر، بحرین، یمن و سوریه(؛ مررسی مقایسه ای سیاست بمحمد مهدی؛  دوستی، -7

 .1390راهبردی جهان اسالم؛ تابستان 

ه تحوالت بواکاوی جایگاه و نقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقه ای و بین المللی با نیم نگاهی  رجبی، سهیل؛ -8

 .1391اخیردر سوریه؛ پانزده خرداد؛ زمستان 

ت اق؛ مطالعابا تاکید بر بحران سوریه و عر حمد؛ بررسی ریشه ها و ویژگی های مشترک بحران های خاورمیانهزارعان، ا -9

 .1394راهبردی جهان اسالم؛ بهار 

 .1392اجدی، امیر؛ بحران سوریه و دخالت قدرت های بیگانه؛ علوم سیاسی و روابط بین الملل؛ س -10

ای منطقه مسعود؛ لطفی، کامران؛ بحران سوریه و مناقشه ژئوپلیتیکی قدرت ه لدین؛ اخوان کاظمی،اصادقی، سید شمس  -11

 .1394ای؛ مطالعات سیاسی جهان اسالم؛ زمستان 

 (؛ پژوهش های2014تا 2011ضا؛ تجری، سعید؛ بحران سوریه و سیاست منطقه ای عربستان سعودی)کوهکن، علیر -12

 . 1393راهبردی سیاست؛ پاییز 

 .1390ش ها؛ مطالعات خاورمیانه؛ پاییز بهار عربی و عربستان سعودی: آثار و واکنکرمی، کامران؛  -13

 .1391یایی، مهرداد؛ بحران سوریه: ویژگی ها و تفاوت ها؛ رویدادها و تحلیل ها؛ دی و بهمن ک -14

 .1392ددی، جواد؛ رویکرد عربستان در قبال تحوالت سوریه؛ مطالعات راهبردی جهان اسالم؛ بهار م -15

 .1391تان یر؛ بهمنش، حسین؛ بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها؛ روابط خارجی؛ زمسنیاکویی، ام -16

اه ده در دانشگ؛ مالحظات بازیگران بین المللی و تداوم بحران سوریه؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شنجفی، مصطفی -17

 .1393تربیت مدرس؛ 

ش های گاه جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه؛ پژوهجعفری ولدانی، اصغر؛ بررسی نقش و جاینجات، سید علی؛  -18

 .  1392سیاسی؛ زمستان 

 

 

 

 

 

 تنوع قومی و ثبات سیاسی در ایران: در دوره جمهوری اسالمی
 

 تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه یاسیس علوم ارشد یکارشناس آموخته دانش، 1محمدعلی سوری لکی

                                                                                                                                             
1. Email: m_souri67@yahoo.com 
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 چکیده

 یثبات یب و باتث یبررس در یاساس یمبنا کی که آنچه رانیا کشور یشناخت جامعه - یاسیس پردازش در

 رانیا در .باشد یم دولت جانب از شده اتخاذ یقوم یاستهایس نوع و یقوم تنوع دهد، یم بدست یاسیس

 دارد جودو یخاص تیوضع یقوم مناطق از یبرخ در یمذهب تنوع با آن بودن همبسته و یقوم تنوع لیبدل

 یارزش تراکم لیدال به ها تیقوم. باشد یاسیس یثبات یب جهت در یعامل تواند یم یطیشرا تحت که

 یاسیس سطح در یالملل نیب _ یا منطقه یاسیس یفضا ،یدولت اقدامات ،یقوم نخبگان ،یفرهنگ تیهو

 یها بشجن و احزاب نیب تعامل نوع ، دولت جانب از گرا فرهنگ چند یاستهایس نوع. اند شده مطرح

 عتراضاتا یها شکل در یاسیس یثبات یب ای و ثبات قیطر نیا از و سازد یم مشخص را دولت با یقوم

 یشناس وشر. دینما یم رخ قدرت اعمال یهنجارها در راتییتغ و زیآم خشونت اعتراضات ز،یآم مسالمت

 ات شود یعل نییتب موضوع است شده یسع و باشد یم یکاو پس یپژوهش یاستراتژ براساس پژوهش

 مطالعات از پژوهش یها داده. شوند ییشناسا و نییتب بهتر یتیقوم موجود یها یتوال و ها سمیمکان

 .است آمد بدست یاسناد و یا کتابخانه

 شدن یاسیس ،یقوم نخبگان ،یاسیس یثبات یب ، یاسیس ثبات ، تیقوم واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

 قومی نخبگان فعالیت و قومی های جنبش گیری شکل آن دنبال به و قومی مسائل :مسئله بیان

 سیسیا ثبات و امنیتی های حوزه بر مستقیم صورت به که هستند برانگیزی حساسیت مسائل

 جنبش و ومیق نخبگان فعالیت .انگیزند می بر ها دولت جانب از را اقداماتی و گذارند می تاثیر

 به ات گرفته سرزمینی طلبی جدایی و خودمختاری کسب از زیادی، دالیل تواند می قومی های

 نسل هب شده نهادینه های قالب در آنها انتقال و قومیت فرهنگی عناصر شدن شناخته رسمیت

 منافع ضی،ار تمامیت حفظ دالیل به نیز مرکزی های دولت مقابل در د.گیر بر در را آینده های

 این با قابلهم به اقدام م،اقوا بین فرهنگی مشترکات و تاریخی دالیل یا و خاص قومیتی یا و ملی

 و دشون می امنیتی قومی مسائل که است حالت این در . کنند می قومی نخبگان و ها جنبش

 . دهند می قرار تاثیر تحت را سیاسی ثبات

 . دارد خاصی های ویژگی کیفی هم و کمی ابعاد در هم قومی تنوع ، ایران کشور با ارتباط در

 ، ترکمن ، لر ، کرد ، ترک اقوام روی بر پژوهش این در که است متعددی اقوام دارای ایران
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 غنای و کهن تاریخی پیشینه دارای اقوام این از کدام هر . است شده تمرکز بلوچ و عرب

 تاثیر آنها از برآمده های جنبش و نخبگان های خواسته بر عامل این و هستند زبانی و فرهنگی

 در اقوام این تحوالت . اند کرده پیدا ربط ایران کشور در سیاسی ثبات با و است داشته بسیار

 دوره به محدود را خود پژوهش ما یعنی است اسالمی جمهوری دوره به مربوط پژوهش این

 فرهنگی عناصر این آیا که باشد می این است مهم آنچه . ایم کرده کنون تا اسالمی انقالب

 ؟ اند بوده سیاسی برثبات تاثیر برای عاملی

 این با ارتباط در فراوانی کارهای ، ایران در قومی مسائل پژوهشی سوابق و ادبیات با ارتباط در

 این . گیرد قرار شناسایی مورد موضوع کیفیات و ابعاد شده سعی و است پذیرفته صورت مسائل

 در توصیفی اهداف بر تکیه یکی اند داشته اساسی مشکل دو شناسی روش لحاظ به مطالعات

 به که است بوده غربی الگوهای مبنای بر مطالعات این تکیه دیگری و است بوده مطالعات این

 هستند ایران در ها قومیت تاریخی و تجربی های جنبه فاقد و اند شده داده تعمیم داخلی مسائل

 عامل این که است ایران در قومی مسائل امنیتی ابعاد بر تکیه مطالعات این دیگر مشکل .

 . است شده موجب را حوزه این در مطالعاتی های حساسیت

 ما دلیل همین به ، شود اجتناب شناسانه روش مشکالت ازاین شده تالش پژوهش این در   

 طالعاتا آوری جمع با دیگر سوی از و بپرهیزیم مسئله توصیف از امکان حد تا ایم کرده سعی

 های کانیسمم شناسایی به و کنیم پژوهش وارد را ایران های قومیت تجربی و تاریخی ، بعد الزم

 سیاسی تثبا بر عوامل این تاثیر و قومی ناسیونالیسم گیری شکل و ها قومیت این شدن سیاسی

 نالیسمناسیو رشد و ها قومیت شدن سیاسی دلیل به قومی حوادث کدام دهیم نشان و بپردازیم

 ؟ اند داشته تاثیر سیاسی ثبات بر قومی

 تمامیت بر لعوام این تاثیر دارد اهمیت آنچه ایران در قومی مسائل با ارتباط در:موضوع اهمیت

 ایه حوزه ترین اصلی از یکی تواند می مسائل این بررسی لذا . است سیاسی ثبات و ارضی

 رداختنپ دلیل به پژوهش این . دهد اختصاص خود به را سیاسی و اجتماعی علوم در مطالعاتی

 حائز تواند می سیاسی ثبات بر آنها تاثیر و ها قومیت شدن سیاسی های مکانیسم تبیین به

 نشد سیاسی های مکانیسم علی تبیین پژوهش این هدف شناسی روش لحاظ به . باشد اهمیت

 . است ایران سیاسی ثبات بر آنها تاثیرات و ها قومیت

  نظری مدل و مفهومی ارچوبهچ -1-1
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 ، قومیت شدن سیاسی ، هویت ، قومی گروه ، قومی طبقه همچون آن به مربوط مسائل و قومیت

 و آنها مطالعه که برخوردارند پیچیدگی چنان آن از ... و قومی منازعات ، قومی ناسیونالیسم

 به سو یک از مسئله این . است دشوار بسیار آنها مورد در خاص ای نتیجه یا و چارچوبی ارائه

 و قومیت جایگاه تعیین در استفاده مورد نظری مدلهای ناتوانی و باره این در مطالعات ضعف

 ارضی تمامیت و ملی منافع به قومیت مسئله بودن وابسته دیگر سوی از و ، آن حدود تعیین

 نمی سیاسی و اجتماعی علوم در که مسائلی از یکی که گفت توان می  . است دولتها و کشورها

 در قومی مسائل ، مثال است ؛ قومیت مسئله ، پرداخت آن بررسی به الگو و مدل یک با توان

 فرهنگ دارای  های کشور به رسد چه تا دارد تفاوت پاکستان و ترکیه مثل همسایگانش با ایران

 و مدرن پیش و مدرن دوره همچون هایی بندی تقسیم که کرد اشاره باید همچنین . تر متفاوت

 مثال برای ، نماید تبیین کامل طور به را قومیت مسئله تواند نمی نیز آنها اساس بر الگو ارائه

 و اجتماعی توسعه با که معتقدند قومی منازعات و توسعه مورد در سنتی پردازیهای نظریه

 به متعلق را قومی مسائل زیرا شود می همسان جامعه و روند می بین از قومی مسائل سیاسی

 مدرنیته وقوع با که هستند معتقد جدید پردازیهای نظریه مقابل در و دانند می مدرن قبل ما دوره

 تفاوتها این . کنند می بروز بیشتر ، قومی آگاهی افزایش دلیل به قومی مسائل مدرن تحوالت و

 قرار نظر مورد باید قومیت مسائل با ارتباط در که کاری اولین که دهد می نشان قومیت تبیین در

 گرایانه نسبی دیدی گرفتن پیش در سپس و موجود تبیینی مدلهای و متون انتقادی مطالعه گیرد

 مهمترین از یکی . است (قومیت مسئله با ارتباط در کشوری در خاص شرایط یعنی)موقعیتی  و

 است اساسی و بنیاد آن هویت . است هویت شود مطرح باید قومیت با ارتباط در که عناصری

 متمایز دیگران  از و کند می تعریف آن با را خود ؛ شناسد می و یابد می آن در را خود فرد که

 می تشکیل اجتماعی و فردی سطح دو از کل در هویتها . دارد تعلق احساس آن به و سازد می

 . است قومی هویت ، اجتماعی هویت میانی سطوح از یکی . ( 7 :1384،  گودرزی ) دشو

 آن اساس بر و کنند می متنسب – واقعی یا خیالی – قومی به را خود صورت هر در ها انسان

 که است امن قالبی قومی هویت  .(8 :1384یابند )گودرزی ،  می باز تاریخ و جامعه در را خود

 چگونگی به که است عوامل این چگونگی همین و برند می پناه آن به بسیاری عوامل تحت افراد

 استفاده برای عامل این اگر ، مثال برای دهد می شکل سیاست و اجتماع عرصه در قومیت بروز
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 با برخورد به است ممکن ... و رسوم و آداب ، مذهب ، زبان مثل باشد فرهنگی نمادهای از

  . آید در دیگری اشکال صورت به یا و شود منجر مسلط یا غالب فرهنگ

 وجود  () نوگرایی گرایی ابزار و گرایی کهن اساسی رویکرد دو قومیت مسئله با خورد بر در

  . هندد می نشان ها قومیت شدن سیاسی قبال در را قومیت از خاصی اصول کدام هر که دارند

 هنک اصطالح.است کهن پدیده یک قومیت که دارند تاکید گرایان کهن :گرایی کهن رویکرد

 بعد و داد جروا 1950 دهه در گیرتز کلیفورد و گرفت کار به شیلز ادوارد بار نخستین را گرایی

 هنک مکتب به را جدیدی های دیدگاه ، کونور و ماستر ، برگه دن وان همچون محققانی ها

  : که معتقدند گرایان (. کهن143: 1386، احمدید)افزودن گرایی

 ادوارد نظرات)سرزمین  به تعلق و نژادی ، زبانی ، خویشاوندی روابط با قومیت بودن مرتبط  -

  برگه(. گیرتز، ، زشیل

 ناسیونالیسم رب تاکید و بشری حیات طبیعی پدیده عنوان به قومیت سیاسی های جنبه بر تاکید  -

 (.145 -143 :1386،  کونور( )احمدی واکر نظرات) قومیت و ملت دانستن یکی و قومی

 و اولزاک مثل افرادی جمله از کنند می وارد انتقاداتی گرایان کهن بر نوگرایان ()  گرایان ابزار

 یک به یابی دست یا و عاطفی و حسابگرانه دالیل مثل دالیلی گراها کهن اند مدعی که گوپتا

 اشاره باید البته . گیرند می نادیده ، قومی هویت یک وسیله به جمعی اقدام طریق از را امتیاز

 با های تفاوت مواردی در که گیرند می بر در را وسیعی طیف ابزارگراها یا نوگراها که داشت

 نوع یک قومی شناسی هویت که است این رهیافت این اساسی فرض ولی ، دارند یکدیگر

 شیوه به اقتصادی و سیاسی اهداف به یابی دست برای توان می که است ای حاشیه وفاداری

 شد گفته قبال که همانطور  .(147-146 :1386احمدی ، ) آورد وجود به را آن حسابگرانه های

 و داد قرار مطالعه مورد را آن توان نمی خاص رهیافت یک با که است پیچیده ای مسئله قومیت

 از ترکیبی دیدی ما پژوهش این در . داد تعمیم دیگر محیط به محیط یک از توان نمی مخصوصا

 دو این از ایران در قومی تنوع مورد در و دهیم می ارائه نوگرایی و گرایی کهن رهیافت دو

 -زبانی و خویشاوندی – فرهنگی مبانی یعنی تر دقیق صورت به ؛ گیریم می کمک رهیافت

 عوامل تاثیر تحت آنها شدن سیاسی شرایط و گرایی کهن مکتب از را ایران های قومیت مذهبی

 دیرینه عوامل توان نمی وجه هیچ به که معتقدیم ما . کنیم می اخذ ، نوگرایی مکتب از را کهن

 نادیده را ... و ترکمن ، عرب ، بلوچ ، ترک ، فارس ، کرد ، لر همچون هایی قومیت ، تاریخی
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 ما زیرا داد تقلیل اقتصادی هدفی برای جمعی حسابگرانه انتخاب همچون عواملی به یا و گرفت

 به و باشد داشته دنبال به اساسی تعارضات تواند می که بینیم می خطرناک بسیار را نگرش این

 نگاه یک در . کرد تبیین را ها قومیت مسئله مبنا این بر توان نمی نیز مطالعاتی – نظری لحاظ

 زیرا ؛ گذاریم می تفاوت ، آنها شدن سیاسی و ها قومیت فرهنگی غنای بین ما ، شناسانه روش

 رویکردی با نه ، کرد مطرح را قومی گروه و قومی طبقات بحث باید باره این در که معتقدیم

 در و امنیتی را مسئله صرفا و داد تقلیل و کرد مختلط را آن شدن سیاسی و قومیت گرایانه تقلیل

 . کرد مطرح سیاسی ثباتی بی یا و ثبات با ارتباط

 ایسهمق در خود قومیت کلی طور به و زبان و فرهنگ از محدودی قومی آگاهی ، قومی طبقات

 قومی طبقات برخالف قومی جوامع یا قومی گروه . دارند مسلط قومیت یا ها قومیت سایر با

 . هستند طمسل قومیت یا و ها قومیت سایر مقابل در خود زبان و فرهنگ از کاملی آگاهی دارای

 مسلط قومیت با کامل سازی همانند یا و فرهنگی نابودی معرض در شدت به قومی طبقات

 صیخا شرایط تحت و مواردی در قومی هویت از آگاهی ضمن قومی جوامع مقابل در ، هستند

 حمطر قومیت شدن سیاسی بحث صورت این در که ، بکنند قومی سیاسی اقدام که است ممکن

 و ها قومیت بحث در که هستند ضعیفی قومی هویت مبانی دارای قومی طبقات . شود می

 سیاسی و قومی ناسیونالیسم بحث در آنچه . هستند تاثیرگذاری توانایی فاقد آنها شدن سیاسی

 در ار ایران کشور در ها قومیت بحث ما که باشند می قومی جوامع است مطرح ها قومیت شدن

 ایران ورکش در  کنیم مطرح را قومی طبقات بحث اگر زیرا دهیم؛ می قرار نظر مورد قالب این

 تندهس سازی همانند معرض در شدت به که قومی طبقات عنوان با که دارند وجود گروههایی

 ثبات رب قومیت تاثیر که خود اصلی مسیر از پژوهش صورت این در که شوند می شناسایی بهتر

 یاسیس گرفتن نظر در بدون . کند می پیدا نظری و توصیفی بعد و شود می خارج است سیاسی

 – یفرهنگ غنای دارای ایران های قومیت ، قومی ناسیونالیسم گیری شکل و قومیت یک شدن

 امتم بین مشترک مواردی در و ، قومیت خود مختص مواردی در که هستند متراکمی تاریخی

 نظر از ولی ها قومیت سایر با متفاوت زبانی نظر از زبان ها ترک مثال . است ایران های قومیت

  .  هستند مشترک ایران قومیتهای از زیادی تعداد با مذهبی

 فرهنگی غنای از و دارند قومی آگاهی که قومی جوامع روی بر سو یک از پژوهش این در

 ایران کشور در ها قومیت این شدن سیاسی عوامل بر دیگر سوی از و برخوردارند زیادی
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  ها قومیت شدن مشخص برای نظر مورد مبانی . داریم تاکید اسالمی جمهوری دردوره

 مبانی ، زبانی – فرهنگی مبانی از عبارتند آیند می در سیاسی شکل به که زمانی مخصوصا

 . مذهبی مبانی خاص مواردی در و مشترک نیای افسانه و خویشاوندی

 با رتباطا در مستقیما که است سیاسی ثباتی بی / ثبات و امنیتی جنبه ، پژوهش این دیگر بعد

 در و ثبات از زیادی تعاریف . است قومی ناسیونالیسم گیری شکل و ها قومیت شدن سیاسی

 از لیاتیعم تعریف یک روی بر را خود تمرکز ما که است شده ارائه سیاسی ثباتی بی آن مقابل

 بی و اتثب از ساندرز دیوید نظر مورد تعریف باره این در و دهیم می قرار سیاسی ثباتی بی

 برخی سبین فقدان بر است ناظر ثبات . دانیم می ایران در قومیت بحث مناسب را سیاسی ثباتی

 در رتغیی ، قدرت ساختار در تغییر صورت به خواه که کننده ثبات بی سیاسی حوادث انواع

 سیاسی قدرت با چالش به آمیز خشونت حتی و آمیز مسالمت صورت به خواه و حکومت

 مثال چالش یک حد چه تا که این یعنی کل در . انجامد می سیاسی اقتدار ساختار یا موجود

 داده تغییر را ای جامعه یا رژیم ، حکومتی خاص نظام یک معمولی الگوی قومی

 معیاری :دکن می تعریف گونه این را سیاسی ثباتی بی ساندرز دیوید ( .133 :1380است)ساندرز،

 که است ریخواند؛معیا ثبات بی زمان از مقطع هر در را سیاسی نظام یک آن وسیله به بتوان که

 ستقیمم نسبت ای جامعه یا رژیم ، حکومت هر در ها چالش یا تغییرها وقوع عدم یا وقوع با

 ( . 134: 1380دارد)ساندرز ، 

 کانام جهت در معیاری را قومی منازعات خاص طور به و قومیت معیار ، پژوهش این در ما

 ، اهراتتظ ، خشونت ایجاد بعد در چه دانیم می ایران کشور در هایی تغییر و ها چالش وقوع

 بر را یقوم منازعات معیار . سرزمینی طلبی جدایی ، یعنی نوع ترین سخت در چه و اعتصابات

 یها سیاست نقش که داریم سعی و کنیم می بررسی ها قومیت و مرکزی حکومت روابط مدار

 این واقع رد. کنیم تبیین ها ثباتی بی این از پیشگیری در ، را شده نهادینه گرای فرهنگ چند

 و (قومی نخبگان و ها جنبش یا ) ها قومیت بین برخورد که است این دنبال به پژوهش

 . است آورده وجود به را سیاسی ثباتی بی از نوعی چه ایران در مرکزی حکومت

 روش تحقیق  -2

 یاسیس ثبات بر و شوند می سیاسی ها قومیت چرا قومی تنوع شرایط در : پژوهش اصلی سوال

 ؟ گذارند می تاثیر
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 : از است عبارت آید می پژوهشی سوال این به پاسخ در که اصلی فرضیه 

 سیاسی فضای و حکومتی اقدامات ، قومی نخبگان ، فرهنگی هویت ارزشی تراکم ، عوامل

 سیاست تخاذا عدم دلیل به که شوند می ها قومیت شدن سیاسی باعث المللی بین – ای منطقه

 رد و شوند می شده سیاسی های قومیت و دولت بین هایی برخورد موجب ، گرا فرهنگ چند

  . دهد می رخ گوناگون های قالب در سیاسی ثباتی بی حالت این

 : که گونه بدین برخوردارند خاصی پیچیدگی از پژوهش این های متغیر

 لهمسئ طرف یک از ، است پژوهش موضوع علی تبیین ما شناسانه روش هدف که این دلیل به

 ننخبگا ، فرهنگی هویت ارزشی تراکم قبیل از مسائلی دیگر طرف از و است مطرح قومیت

 در سیاسی باتیث بی / ثبات و المللی بین – ای منطقه سیاسی فضای ، دولتی اقدامات ، قومی

 ما و شوند می مشخص نظری مدل قالب در ها متغییر علی تحقیقات در اصوال . مختلف اشکال

 . ایم داده انجام خود نظری مدل و چهارچوب قالب در را کار این نیز

 ضایف و دولتی اقدامات ، قومی نخبگان ، فرهنگی هویت ارزشی تراکم : عوامل از کدام هر

 ثبات و اه قومیت شدن سیاسی برای هستند مستقلی های متغییر ، المللی بین و ی منطقه سیاسی

 دلیل همین به ؛ آنها از یکی هم و باشد آنها همه وابسته متغییر تواند می هم سیاسی ثباتی بی یا

 یا ثبات و مستقل متغییر عنوان به را ها قومیت شدن سیاسی چهارگانه عوامل کلی صورت به ما

 می یک هر عملیاتی تعریف به و گیریم می نظر در وابسته متغییر عنوان به را سیاسی ثباتی بی

 . پردازیم

 : مفاهیم تعریف

 افزایش و قومی فرهنگی عناصر ارزشی و درونی غنای :یعنی فرهنگی هویت ارزشی تراکم

 تحت ها قومیت شدن سیاسی عوامل سایر و قومیت بروز زمینه ترین اصلی که آنها از آگاهی

 . هستند آن تاثیر

 میتقو شدن سیاسی به طرف یک از که قومی مسائل اصلی گردانندگان یعنی : قومی نخبگان

 ینا . دولت با مقابله به قومی های جنبش و احزاب قالب در دیگر طرف از و پردازند می

 و کنند می عمل رسمی غیر و پراکنده که داخلی نخبگان ؛ شوند می تقسیم دسته دو به نخبگان

 دولت اب مقابله و قومی ناسیونالیسم به رسمی و متمرکز صورت به که مرزها از خارج نخبگان

 . پردازند می



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

739 

 

 و ذهبیم ، اجتماعی ، فرهنگی درابعاد مرکزی دولت اقدامات مجموعه یعنی : دولتی اقدامات

 . یقوم سیاست نوع اتخاذ همچنین و قومی های تنش فرونشاندن  در نظامی – سیاسی

 ورهایکش و خارجی های دولت اقدامات تمامی : المللی بین – ای منطقه سیاسی فضای

 ایران لداخ در قومی مسائل ایدئولوژیک های مخالفت و خود قومی سیاست اتخاذ با که همسایه

 . دهند می رقرا تاثیر تحت قومی های جنبش و نخبگان یا و قومی های توده بر تاثیر طریق از را

 قومی ایه چالش و ها مقاومت ، ها تغییر مقابل در سیاسی نظام که است حالتی :سیاسی ثبات

 . دهد نمی دست از را خود معمولی الگوی و کند می مقاومت

 ثبات بی زماناز مقطع درهر را سیاسی نظام یک آن وسیله به بتوان که معیاری : سیاسی ثباتی بی

 یا ژیمر ، هرحکومت در ها چالش و ها تغییر وقوع عدم یا وقوع با که است معیاری ؛ خواند

 معمولی الگوی ها، وچالش تغییرها این حد چه تا که آن یعنی ؛ دارد مستقیم نسبت ای جامعه

 چالش یجادا باعث میزان چه تا و اند داده تغییر را ای جامعه یا رژیم حکومتی، خاص نظام یک

 . ودش می تغییر دستخوش زمان گذشت با خود الگو گونه این است مسلم . اند شده آنها در

 خصمش بهتر برای جهت آن از و علمی گرایی واقع بر است مبتنی پژوهش این : شناسی روش

 خابانت کاوانه پس پژوهشی استراتژی آن های توالی و ها مکانیسم شناسایی و موضوع شدن

 یها مکانیسم و ها توالی پژوهش ، جریان در دار جهت های دخالت عدم ضمن تا است شده

 موضوع دنبو زا حساسیت دلیل به نیز ها داده گردآوری شیوه . شوند شناسایی گذار تاثیر علی

 بوده است . اسناد از استفاده همچنین و ای کتابخانه مطالعات از پژوهش

 و یمیدان مطالعات از ها داده اگر قومی مسائل در پژوهش با درارتباط : پژوهش مشکالت

 در که ینا دلیل به ولی کرد خواهند کمک روندها بهتر شناسایی به بیایند دست به ها مصاحبه

 وجودم های داده از باید محقق است رو روبه هایی محدودیت با میدانی مطالعات مورد این

 ترین اصلی مرا این و نیستند دسترس در کامل طور به نیز آنها حتی که کند استفاده ای کتابخانه

 . است بوده نیز پژوهش این مشکل

 و چارچوب ابتدا پژوهشی سوال به دادن پاسخ و فرضیه آزمون راستای در : شپژوه سازماندهی

 قومیت شدن سیاسی و قومی مسائل های توالی و مکانیسم علی تبیین برای را خود نظری مدل

 بررسی را ایران در ها قومیت شدن سیاسی عوامل خاص طور به آن از بعد و ایم داده ارائه ها

 ایران در قومی ناسیونالیسم گیری شکل به شدن سیاسی عوامل این تاثیر تحت و ایم کرده
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 در آن های ویژگی و گرا فرهنگ چند های سیاست کلی ویژگی به بعد مرحله در . ایم پرداخته

 قومی های جنبش و قومی نخبگان به دولت های واکنش ادامه در . است شده پرداخته ایران

 توضیح سیاسی ثباتی بی  / ثبات مورد در مبحثی موضوع شدن مشخص بهتر برای و شده مطرح

 مطرح قومی مسائل با ارتباط در ایران در سیاسی ثباتی بی و ثبات نهایت در و است شده داده

 . است شده

 اطالعات و داده ها -3

لب می دهند در قادر این قسمت تمامی اطالعات خامی که چهارچوب کلی پژوهش را تشکیل 

واع بی ، انجدول ذکر می گردد. در این سه جدول ساختار زبان های ایران و زیر شاخه های آنها

ی قومی ه هاثباتی سیاسی بر اساس مدل دیوید ساندرز و مصداق های آنها، و انواع و تعداد گرو

ری از ست. بسیاه اکر شدمرتبط با ایران که به نحوی توانایی تاثیر بر ثبات سیاسی ایران را دارند ذ

ی جهت د ولاین احزاب جنبه اسمی داشته و از ساختار اساسی و تشکیالتی حزبی برخوردار نیستن

 شناخت بهتر آنها ذکر شده اند.

 : ساختار و شاخه های زبان های اقوام ایران1جدول
 کنونی گویش و زبان ورود تاریخ زبانی خانواده ردیف

 ، مازندرانی ، گیلکی ، بلوچی ، الری ، لری ، فارسی پیش سال هزار سه ایرانی 1

 ، بلوچی ، کردی ، طالشی ، ( )دری بهدینی ، ارمنی

 دیگر گویش ها ده و شهمیرزادی ، تاتی ، براهویی

 بیشتر بعد به سال2500 سامی 2

 پیش سال 1400 از

 عربی ، آسوری ، مندایی ، عبری

 آلتایی – اورال 3

 ( مغولی ، )ترکی

 ترکمنی ، خلجی ، آذری ترکی پیش سال900

 (28: 1384منبع: )امان الهی بهاروند،

 

 : مفاهیم و شاخص های بی ثباتی سیاسی از نظر دیوید ساندرز2جدول

 شاخص مفهوم ردیف

 ( قدرت اعمال هنجارهای ) رژیم های هنجار در تغییر ، وضعیت در تغییر رژیم تغییر 1

 حزبی نظام نوع در تغییر ، نظامی غیر ، نظامی

 اجرایی اصلی مقامات در تغییر حکومت تغییر 2
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 مجریه قوه در ها تعدیل

 خشونت های چالش 3

 آمیز

 اقدامات ، ترور ، شورش ، سیاسی خشونت اثر در مرگ ، چریکی حمالت

 شده انجام کودتاهای ، سیاسی تروریسم و تروریستی جنگ

 مسالمت های چالش 4

 آمیز

 حرکت ، آمیز اعتراض تظاهرات ، اعتصاب به تهدید یا سیاسی اعتصابات

 فکری رهبران حکومتی ضد های سخنرانی ، مخالفان انتقادی

 (126 -137: 1380منبع: )ساندرز،

 : احزاب و گروه های قومی ایران)کنگره ملیت های فدرال(3جدول

قوم 

 ترک

 داریبی حرکت ، داک( ) جهان های آذربایجانی کنگره ، آذربایجان دموکرات فدرال جنبش

 فرهنگی نکانو ، آذربایجان ملی انجمن ، آذربایجان دموکرات فرقه ، جنوبی آذربایجان ملی

 ملی استقالل حزب ، آذربایجان ملی جبهه ، ترک مبارزان جمعیت گونش، حزب آذربایجان،

 ، ذرآ 21 نهضت  جهان، سراسر آذربایجانی های حقوق از دفاع کمیته ، جنوبی آذربایجان

 ) آلمان نآذربایجا های آکادمیسین فرهنگی انجمن ، سوئد مقیم های آذربایجانی کنفدراسیون

 راسیونکنفد ، کرات دمو های آذربایجانی جهانی کنگره ، ها آذربایجانی جهانی کنگره (،

 دفاع میتهک ، جهان سراسر های آذربایجانی حقوق از دفاع سوئد، کمیته مقیم های آذربایجانی

 ( آسمک ) آذربایجان زندانیان از دفاع کمیته ، آذربایجان غرب از مردمی

قوم 

 کرد

 ) انکردست آزاد حیات حزب ، کردستان زحمتکشان انقالبی سازمان ، کردستان آزادی حزب

 تدموکرا حزب ،  کردستان برابرآزاد و ماور جه کردستان، قرآن مکتب حرکت ، (پژاک

 تقلمس حزب ،  کردستان انقالبی بات خه سازمان ،  کرد متحد جبهه ،  ایران کردستان

 موحدین نسازما ،  کرد دانشجویان اتحاد ، کردستان بشر حقوق از دفاع سازمان ،  کردستان

 ( سماء ) ایران آزادیخواه

قوم 

 عرب

 قوقح سازمان ، اهواز عرب خلق مردمی دموکراتیک اهواز،جبهه دموکراتیک همبستگی حزب

 ، هوازیا عرب دانشجویان ، اهواز دموکراتیک جمهوری ، اهواز مطالعات مرکز ، اهواز بشر

  (،دانمارک ) اهواز مرکزفرهنگی ، اهواز آزادیبخش سازمان ،  اهواز عربی نهضت حزب

 ، اهواز یمل جبهه ،  اهواز جوانان اتحاد ، اهواز زنان جمعیت اهواز، سنی اسالمی سازمان

 الوفاق ، حزب ( العرب بیت ) تهران مقیم عربهای جمعیت

قوم 

 ترکمن

دی آزا سازمان ، ترکمن بشر حقوق از دفاع سازمان ، ترکمن خلق فرهنگی سیاسی کانون

 ، تهران مقیم های ترکمن جمعیت ،  دانمارک های ترکمن انجمن ، صحرا ترکمن بخش

 گنبد سنت اهل ترکمن، دانشجویان ، ایران ترکمنستان ملی حرکت
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 ، لر گانآموخت دانش و دانشجویان سازمان ، لر قوم اتحاد جنبش ، لرستان بخش آزادی جنبش قوم لر

 ختیاریب لرستان اتحاد حزب ، بختیاری عشایر عالی شورای ، خوزستان های بختیاری جمعیت

 لرنشین مناطق در بشر حقوق از دفاع کمیته بویراحمد، و

قوم 

 بلوچ

 یمردم مقاومت جنبش ) اهلل جند حرکت ، بلوچستان متحد جبهه ، بلوجستان مردم حزب

 بلوچ ملت ستم از رهایی کانون ( ، ایران

ا گفتگو ب واردمنبع: )نویسنده منبع این جدول است چون از منابع پراکنده و فراوان و در برخی م

 برخی صاحبنظران استفاده شده است(

 تجزیه و تحلیل -4

 که است کشورهایی از یکی ایران کشور . است قومیت روی بر پژوهش این در کار اساس

 ، ( ترک ) آذری ، فارس : از عبارتند ایران های قومیت . باشد می قومی تنوع بیشترین دارای

 تر کلی ورتص به البته . بختیاری و مازنی ، طالشی ، ترکمن ، عرب ، بلوچ ، لر ، گیلگی ، کرد

 ، ها رسفا) مثال پرداخت آنها میان بندی جمع یک به توان می بزرگتر های قومیت قالب در و

 ترکمن و اه آذری ) (ها بختیاری و لرها لک ها، ، ها کرد) (ها مازنی و ها طالشی ، ها گیلکی

 مثال ندگیر می قرار قومی طبقات ذیل در شده ذکر های قومیت از بسیاری) . عرب ، بلوچ ها(

 قابلم در (.گرفت نظر در  قومی طبقات جزء را ها مازنی ، ها طالشی ، ها گیلکی توان می

 با نشینمرز اقوام همانندی و قومی وابستگی دلیل به ها عرب و کردها ، ها بلوچ ، ها آذری

 ثبات و سیاسی تحوالت بر تر پررنگ نقشی توانند می ایران مرزهای سوی آن در همانند اقوام

 طبقه نه نتوا می را لرها فوق محدوده دو از خارج . باشند داشته ایران کشور داخل در سیاسی

 یدارا نه و گرفت نظر در است سازی همانند و قومی فراموشی معرض در شدت به که قومی

 از یاریبس . سیاسی ثبات بر گذار تاثیر مستقیما و مرزها سوی آن در قومی وابستگی حساسیت

 ساسیتح از بسیاری که نحوی به ، گیرد می نشات زبان مسئله از ایران در قومی های تفاوت

 های ومیتق زبانی نظر از   .است بوده قومی زبان به حساسیت انقالب از بعد ایران اقوام های

 . گیرند می جای  ولی(مغ – ترکی ) آلتایی – اورال و سامی ، ایرانی کلی دسته سه در ایران

 در که باشد می دینی و مذهبی تنوع است همبسته و آمیخته قومی تنوعات با که دیگری مسئله

 و نفی(ح و شافعی ، حنبلی سنی) مذهب دو با دین اسالم: دارد وجود زیر شکل به ایران کشور

 و مندانی ، یهودی ، زرتشتی : اسالمی غیر اسماعیلی( و ادیان و حق اهل ، امامی دوازده) شیعه

 . ( 29 : 1384گودرزی ،  ) ( آسوری ، ارمنی ) مسیحی
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 موارد این که کرد اشاره باید دهند می نشان را مذهبی و زبانی تنوعات فوق مطالب که همانطور

 قومیت ایه جنبه از بسیاری که ، سازد می رهنمون تاریخی طوالنی روند یک به را ما مستقیما

 و اجرتهامه به باید باره این در و دارند ریشه کشور این تاریخی و کهن عوامل در ایران در

 در اصیخ طور به آن قومی ترکیب که است کشورهایی معدود از ایران زیرا داشت اشاره جنگها

 که هایی مهاجرت .است شده مشخص جنگها قالب در مهاجرتها و تاریخی تحوالت اثر

 : از عبارتند دارند اشاره آنها به مورخان و انسانشناسان

 زبانهای قراراست به منجر که میالد از پیش اول هزاره در پارسها و مادها تهاجم و مهاجرت -1

  . اس هگردید ایرانی رسوم و آداب و نوروز چون فرهنگی عناصر دیگر و زرتشت دین و آریایی

  . اس نمانده دارپای آنها فرهنگ و دین ، زبان که میالد از پیش چهارم قرن در یونانیان یورش -2

 به اسالم جایگزینی و ایران تسخیر با که هجری اول قرن ابتدای در مسلمان اعراب یورش -3

  . است گرفته صورت ها زمینه تمام در زیادی تغییرات ، زرتشت دین جای

 تقراراس نهایت در و تیمورلنگ تهاجم بعدا و هجری پنجم قرن در سلجوقی ترکان یورش -4

  . است شده کشور در ترکی زبان گسترش و استقرار باعث که ایران در ترکان

 ادیان به نسبت غوالنم اما ، شد ایران ویرانی سبب هجری هفتم قرن در مغول قوم یورش -5

 مروزها حتی که نداشتند ایران قومی تنوع در چندانی نقش مغوالن . بودند تفاوت بی دیگر

 سایر ، یانیونان یورش بجز . دارند وجود اسالم دین و مغولی غیر زبان به آنها نژادی بقایای

 و اه گویش و ها زبان گفت توان می و است پذیرفته صورت نشین کوچ اقوام توسط ها یورش

  (.31: 1384زی ، اند )گودر شده ایران وارد نشین کوچ اقوام وسیله به ، اسالم و مزدایی ادیان نیز

 که باشد می ایران در ها قومیت قومی های ویژگی از برگرفته قومیت از ما تعریف کلی طور به

 که مذهبی موارد بعضی در و زبانی – فرهنگی عامل بر را تاکید بیشترین ما ، قومیت تعریف در

 با ارتباط در همچنین . کنیم می تعریف ، است آمیخته کرد و بلوچ ، ترکمن قومی های گروه با

 آنها بعدی تحوالت و کشور این به آنها ورود تاریخی جریان باید همواره ، ایران در ها قومیت

 که شده باعث موارد این که باشیم داشته نظر مد را حکومت تشکیل و قدرت کسب قالب در

 وجود به ایران های قومیت تمام بین در بیشتری ، مشترک تاریخ و مشترک سرنوشت احساس

 تشکیل و قدرت گرفتن دست در به اقدام بعدی های دوره در ترک قبایل از بسیاری مثال بیاید

 . لر قوم قبایل بین در زند ایل یا ، ... و قاجار ، صفویه همچون ایالتی ، کردند حکومت
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 به مثال کرد اشاره نیز مرکز از گریز یا و طلبانه جدایی های گرایش به مواردی در باید همچنین

 .. ... و صفویه دوره در لر اتابکان های مقاومت

 ، زنند می مرق را ایران در ها قومیت سرنوشت امروزه الذکر فوق های ویژگی که کرد اشاره باید

 ما ) باشد می ها قومیت تمام بین در شده درونی و شده پذیرفته کامل صورت به اسالم دین

 دالیل هب ، بودن محترم ضمن ایران در ادیان سایر زیرا نداریم نظر مد را ادیان تفاوت نقش

 در ومیق تحوالت بر چندانی تاثیر ... و سیاسی جدی تحرکات عدم و پیروان کمبود و تاریخی

 با مذهبی تتفاو مواردی در فقط و نیستند( نظر مورد اینجا در لذا و ندارند دینی تفاوت قالب

 اقوام سایر با ها ترک . است افزوده موضوع شدن پیچیده بر که است شده همبسته قومی تنوع

 ومیق سرنوشت ترین عجیب آید می نظر به که کردها . هستند مشترک مرز دارای خود همانند

 مذهبی تفاوت که هستند پراکنده سوریه و ترکیه ، عراق ، ایران کشور چهار در باشند می دارا را

 سایر رد  خود همانند اقوام دارای ها بلوچ ، زند می رقم را خاصی وضعیت آنها ( بودن سنی)

 رکمنت همچنین باشند می وضعیت همین دارای عربها و ، هستند پاکستان در جمله از کشورها

 نظر از و شندبا می نیز نژادی پایگاه دارای مشخصا که هستند ایران قومیت تنها حدودی تا که ها

 خالف بر که کرد اشاره لر قوم به باید تفاوت مقداری با آخر در و هستند متفاوت نیز مذهبی

 حوزه تردگیگس دلیل به ،(ها طالشی و ها گیلکی ، ها مازنی ) قومی طبقات یا و ها قومیت سایر

 در ها قومیت ایرس با زبانی – فرهنگی تفاوت و سرزمینی موقعیت بودن استراتژیک ، جغرافیایی

 سیاسی باتث بر تاثیر و  ها قومیت از منظور کلی طور به. شود می مطرح سیاسی ثبات با ارتباط

 . باشد می لر و ترکمن ، بلوچ ، عرب ، کرد ، ترک اقوام

 بهتر طراحی به ، تاریخی نگاهی ، کاوی پس پژوهشی استراتژی در مفهومی مدلی طراحی برای

 مدلی توضیح به اکنون . کند می کمک موجود های مکانیسم تاریخی بنیاد شدن مشخص و

 . مپردازی می سیاسی ثباتی بی و قومیت شدن سیاسی ، قومیت رابطه تبیین برای عملیاتی

 سیاسی فضای و قومی نخبگان ، مرکزی دولت های سیاست ، فرهنگی هویت عامل چهار ما -

 در عوامل این که دانیم می ایران در ها قومیت شدن سیاسی باعث را المللی بین – ای منطقه

 جمهوری دولت ، مدل این بعدی مرحله در . است شده عملی خاصی های قومیت با ارتباط

 هویت عامل نقش کاهش برای ؛ است داشته گانه چهار عوامل مقابل در واکنش چهار اسالمی

 و است برده سود ها قومیت بین در اسالم دین مشترک عامل از ایدئولوژیک صورت به فرهنگی
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 مشترک تاریخ ، فارسی زبان تاریخی کاربرد ، نوروز عید همچون ملی مشترک عناصر بر همزمان

 سیاست عامل یعنی ها قومیت شدن سیاسی عوامل از یکی مقابل در . است کرده استفاده ... و

 ایرانی مشترک رسوم و آداب ، فارسی زبان ، فرهنگی عوامل از ، مرکزی دولت قومی های

 نخبگان عامل مقابل در . است زده دست مالیم فرهنگی سازی همانند نوعی به و کرده استفاده

 به و شود استفاده (محدود چند ) هر  قومی نخبگان از که است شده سعی مواردی در ، قومی

 سیاسی فضای . اند شده طرد قومی نخبگان مواردی در و کنند پیدا دسترسی سیاسی مناصب

 . است داشته نقش ها قومیت مسئله در مهم کامال عامل یک صورت به المللی بین - ای منطقه

 در و مرزها از خارج ایران های قومیت از تعدادی که این دلیل به ای منطقه سیاسی فضای

 عامل بسیاری موارد در و است بوده کننده تعیین بسیار دارند قومی همانندی همسایه کشورهای

 حمهوری دولت عامل این مقابل در که است بوده سیاسی ثباتی بی از هایی شکل بروز اصلی

 حساسیت دلیل به نیز المللی بین فضای . است کرده سخت مقابله به اقدام مواردی در اسالمی

 ها قومیت به فشار جهت در عاملی دائما اسالمی انقالب گفتمان و ایدئولوژی ، اقدامات بودن زا

 . است بوده قومی های خواسته بروز برای قومی جمعی دسته اقدام جهت در قومی نخبگان و

 تنوع هانیج کنوانسیون به توجه با همچنین و کشورها سایر تجربه به توجه با ما بعدی الیه در

 میعمو فضای و قومی نوین های جنبش های خواسته و ایران راهبردی های ظرفیت و فرهنگی

 آن دنش نهادینه و گرایی فرهنگ چند سیاست  ارتباطات گسترش مثل جدید تحوالت از برآمده

 هر که ؛ ایم کرده مطرح ، ها قومیت بودن زا حساسیت و قومی تهدیدات کاهش برای عواملی را

 اسیسی عوامل شدن جذب و حل به مشترک صورت به مواردی در و تنهایی به مواردی در کدام

 . کرد خواهد کمک ایران در ها قومیت

 اصلح است پژوهش این فرضیه نهایی کننده مشخص و باشد می الیه آخرین که بعدی الیه در 

 ساختار رد جذب و گرایی فرهنگ چند سیاست کامل و مناسب اتخاذ عدم اثر در که باال الیه دو

 اثر در یاسیس ثباتی بی و ثبات موارد یعنی ، است شده پرداخته ، اند داده رخ شده نهادینه های

 . آنها به سخت واکنش یا و قومی تهدیدات حل

 

  ها قومیت شدن سیاسی عوامل  -1 – 4

  فرهنگی هویت ارزشی تراکم  -4-1-1
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 عرب ، بلوچ ، کرد ، ترک یعنی پژوهش این در ایران کشور شده مشخص قوم شش از کدام هر 

 یا عوامل این ، هستند اقوام سایر با قومی بندی مرز در موثری عوامل دارای ، لر و ترکمن ،

 و تعلق احساس لباس، ، رقص و موسیقی ، رسوم و آداب ، دین ، زبان ، نام از عبارتند عناصر

 بر و اساس این بر .( 33: 1384، گودرزی) مشترک تاریخ  و فرهنگ کلی طور به و همبستگی

 بین مسائل از  ناشی را ایران در قومی مسئله صرفا ما ، موجود های نگرش بسیاری خالف

 از کدام هر فرهنگی عناصر بلکه ، دانیم نمی قومی نخبگان کار حاصل یا و دولتی و المللی

 هویت غنای و دانیم می قومیت ی مسئله به توجه اصلی عامل را الذکر فوق های قومیت

 شدن سیاسی عوامل سایر که گیریم می نظر در بالقوه هرچند دائمی عاملی را قومی فرهنگی

 و پهلوی حکومت فروپاشی با واقع در . کنند می پیدا معنا حوزه این به توجه با ها قومیت

 به سرکوبگرانه و سازانه همانند ، آمیز تحقیر نگاهی آن در که گرایانه ملی گفتمان و سیاست

 رشد و قومی های آگاهی گسترش و ارتباطات در تحوالت تاثیر تحت و داشت وجود ها قومیت

 قومی ناسیونالیسم نوعی برای وسیعتری منابع که کرد ادعا توان می جدید اجتماعی های جنبش

 به نیز ایران کشور در اخیر تحوالت که گفت توان می که ؛ است شده فراهم ای ذره و فراگیر

 آگاهی و کشور در تحصیالت و سواد سطح افزایش قبیل از تحوالتی ؛ است زده دامن امر این

 های تکنولوژی در تحول ، قومی حقوق ، عقیده( / بیان ) آزادی همچون مفاهیمی از بیشتر

 و قومی های تلویزیون ، اینترنت از استفاده گستردگی همچون ارتباطاتی و رسانی اطالع

 کردستان و آذربایجان ، ترکیه ویژه به) همسایه کشورهای در خارجی قومی های تلویزیون

 اوضاع و عراق و افغانستان حوادث همچون همجوار مناطق در اقوام وضعیت تحول ، عراق(

 که دهد می نشان فوق موارد ( .77 :1386، قاسمی ) کشورها این در ، اقلیت / قومی های گروه

 قومیت شدن سیاسی توان نمی دیگر ، ایران خاص وضعیت مخصوصا و جدید تحوالت بروز با

 تر قدیمی قومی های جنبش یا احزاب قالب در و سابق مبانی با را قومی ناسیونالیسم و ها

 بر مبتنی که مستقیم غیر ، پراکنده ، ای ذره قومی شدن سیاسی نوعی به باید بلکه ؛ سنجید

 قومیت یک فرهنگی عناصر غنای و داخلی شرایط به شدت به که کرد اشاره است آزاد مشارکت

 زندگی سبک ، قالبی تصورات ، جداسازی خود قبیل از شرایطی از همچنین و دارد بستگی

 مورد در که است ای یافته تعمیم باورهای ، قالبی تصورات . پذیرد می تاثیر قومی، – مقاومتی

 لقب قوم یک به مثال ( .349: 1385، کوئن ) شود می پرداخته و ساخته قومی های گروه برخی
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 درپیش و قومی سازی جدا خود برای عاملی تواند می که است قالبی تصور نوعی دادن سادگی

 و آداب ، قومی لباس پوشیدن قبیل از قومی های مولفه بر مبتنی مقاومتی زندگی سبک گرفتن

 پرسشنامه به اعتراض ( تبریز 1374اعتراضات ) و حوادث مثال برای ، باشد ... و قومی رسوم

 یا و شد تلقی آمیز توهین تبریزی شهروندان از بسیاری عده توسط که اجتماعی فاصله سنجش

 تصوری به اعتراض در 1386سال  در گسترده صورت به لرستان دانشگاه دانشجویان اعتراضات

 هویت ارزشی تراکم کلی طور به . دانست قبیل این از توان می را ها روزنامه از یکی در قالبی

 کار به آنها از آگاهی افزایش و قومی فرهنگی عناصر ارزش و درونی غنای معنای به را فرهنگی

 نظر در ها قومیت شدن سیاسی عوامل سایر و قومیت بروز زمینه ترین اصلی را آن و بریم می

 در که سابق معنای در نه ، قومیت شدن سیاسی از منظور که کرد اشاره باید همچنین . گیریم می

 ذره معنایی در بلکه خاصی های نامه مرام بر مبتنی و یافته سازمان های جنبش و احزاب قالب

 به توجه با تعریف این البته )  گیریم می کار به ندارد خاصی سازمان مواردی در که فراگیر و ای

  (.است شده گرفته پیش در کشورایران داخل خاص شرایط و مدرن تحوالت

 
 

  قومی نخبگان -4-1-2

 از کنند می پیدا ربط سیاسی ثبات و امنیت حوزه با مستقیما که این دلیل به قومی مسائل

 سنگینی های هزینه با غالبا آنها پیگیری و طرح خاطر همین به و برخوردارند ای ویژه حساسیت

 در . داد توضیح را آنها توان می مرکزی دولت اقدامات قالب در که هایی هزینه . است همراه

 نوین تفسیرهای ارائه به که باشد می گردانندگانی نیازمند آن پیگیری و قومیت مسئله طرح واقع

 نمایند فراهم را جمعی دسته اقدام های زمینه و دهند سامان نو از را آن و بپردازند قومیت درباره

 ، ارتباطات زمینه در مخصوصا اخیر دهه چند تحوالت به توجه با و ایران کنونی شرایط در .

 . است کرده پیدا بیشتری امکان ، قومیت مسئله به پرداختن

 دو باید ایران در قومیت فرهنگی عناصر کردن سیاسی در آنها تاثیر و قومی نخبگان مورد در

 و مجازی فضای در عموما که داخلی نخبگان و عناصر یکی : کرد مشخص هم از را حوزه

 حمایت از که مرزها از خارج در قومی نخبگان دیگری و پردازند می قومی مسائل به مطبوعاتی

 به مطبوعاتی و مجازی فضای در کارشان عموما که داخلی نخبگان . برخوردارند نیز زیادی های

 اجتماعی های جنبش قالب در گیرد می صورت ارتباطی و اطالعاتی های تکنولوژی وسیله
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 شاخص بر تاکید به اقدام ، کنند می کار وسیعی ابعاد در پراکنده و ای ذره صورت به که جدید

 روزنامه ، اینترنتی های وبالگ و سایت اندازی راه قبیل از اقداماتی ، اند کرده قومی هویت های

 به عموما قومی فعالیت از حوزه این که کرد اشاره باید البته قومی. مطبوعات ، اینترنتی های

 دیگر سوی از .هستند جوان و دانشگاهی که گیرد می صورت متوسط طبقه اعضای وسیله

 کشورهای طرف از عموما و دارند مشخصی المللی بین جنبه مرزها از خارج در قومی نخبگان

 صورت به گاهی و حزبی صورت به گاهی نخبگان این . اند گرفته قرار شناسایی مورد دیگر

 مسائل که کشورها سایر با مستقیم ارتباط در و دارند وجود پراکنده حتی یا و گروه یا و سازمان

 و ... و آذربایجان ، عراق ، ترکیه از عبارتند کشورها این باشند می دارند ایران با مشترکی قومی

 ، نخبگان از گروه این . دارند ضدیت اسالمی جمهوری با که کشورهایی سایر حمایت مورد یا

 عناصر تفسیر به جدی کامال صورت به و کرده سیاسی بسیار را قومی فرهنگی مسائل عموما

 قومی فرهنگی عناصر ضدیت و غیریت طرح به دیگر سوی از و کنند می اقدام قومیت فرهنگی

 که رسد می نظر به . پردازند می اسالمی جمهوری نظر مورد های ارزش و ملی هویت با

 که این دلیل به بلکه زبان روی بر تنها نه را خود تاکید بیشترین مرزها از خارج قومی نخبگان

 قومی فرهنگی عناصر از کلیتی طرح به هستند قویتری فرهنگی عناصر نیازمند سیاسی اقدام برای

 قوم های چهره یا و ها گروه ، احزاب قالب در که قومی نخبگان از هایی نمونه . اند گذاشته ،

  : از عبارتند اند گرفته قرار خارجی عوامل حمایت مورد گرا

 جلسات یبرپای و ایران ترکی پان گرایی قوم گرایشات دارای های چهره برخی از دعوت   -

 فدرالیسم ایده طرح : ایران کنفرانس ، برپایی م 2003 سال از ایران ضد بر تبلیغ و سخنرانی

 گرای قوم محافل از دعوت و م 2005 سال در اوین مایکل ریاست به اینترپرایز موسسه توسط

  م ، 2006 سال در خوزستان عرب گرای قوم های چهره برخی با ها آمریکایی ، دیدار ایرانی

 اب آمریکا خارجه وزارت مالقات و لندن در گرا قوم های گروه م 2006 اجالس برگزاری

  ( .26 : 1386)احمدی ،   آن دهندگان سازمان

 

  اسالمی جمهوری دولت اقدامات و قومی های سیاست -4-1-3 

 پهلوی دوره در که کرد اشاره باید پهلوی دوره در ایران در قومی سیاستهای پیشینه عنوان به

 سازانه همانند قومی سیاستهای بر مبتنی مدرن ناسیونالیسم سمت به حرکت ، رضاشاه مخصوصا

 در سعی که شد ؛ آغاز ، بود گرایی مرکزیت ویژگی با ایرانی گرایی باستان بر مبتنی که
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 نیز قومی هوت به وفاداری که داشت سنتی های وفاداری جای به دولت به وفاداری  جایگزینی

 تشکیل فرایند که این دلیل به واقع در . (1386، احمدی ) بود سنتی های وفاداری این از یکی

 جهت و آگاهانه سازی ملت نوعی بود نکرده طی را خود تکوین تاریخی مراحل ایران در ملت

 و شد می محسوب آن راه سر بر مانعی سنتی های وفاداری که بود گیری شکل حال در دار

 به پایبندی باعث کماکان که شد می تلقی سنتی وفاداری نوعی نیز قومی هویت به وفاداری

 دولت و بود ها خان و ایالت روسای جوالن برای ای عرصه دیگر سوی از و قومی های سنت

 می ملت کردن یکپارجه و سازی ملت هدف به نیل برای مرکزگرایانه گرایشات با شاه رضا

 های درگیری سلسله که بود خاطر همین به . بزند دست ، سیستم این حذف به که بایست

 که است شاه رضا دولت اقدامات این ادامه در . داد رخ آنها ایالت و اقوام و دولت بین طوالنی

 که کرد اشاره باید کلی طور به . برد پی ایران در قومی گرایشات و ها جنبش پیشینه به توان می

 های شکاف که ، است گرایانه توسعه اقدامات برای ، کوتاه مدتی در ملت تشکیل های ضرورت

 . زد دامن را هایی ثباتی بی و ساخت نمایان را قومی

 دو به باید را قومی مسائل در دولتی اقدامات و قومی های سیاست اسالمی جمهوری دوره در

 انقالب اوایل در .  کرد تقسیم آن از بعد ثبات دوره و تحمیلی جنگ – انقالب اوایل دوره

 حوادث با ( موقت دولت گرفتن نظر در با )اسالمی جمهوری جدید سیاسی نظام و ایران کشور

 ، مرج و هرج ، سیاسی باز فضای : جمله از است بوده همراه عجیبی و متناقض تحوالت و

 ، سیاسی تکثر ، گریزی مرکز و گرایی مرکز ، فرهنگی فضای شدن باز ، ایدئولوژیک تعارضات

 با  پیوست  و گسست  ، تجدد و سنت  بین  تعامل و  چالش ، سیاسی حذف ، فرهنگی حذف

 پایان تا بعد به 1360سال  از توان می همچنین و. (404 : 1389، شفیعی ) تاریخی  گذشته 

 کمبودهای ، نگر جانبه یک ایدئولوژی شدن نهادینه همچون هایی ویژگی تحمیلی جنگ

 از هدف .( 407 : 1389، شفیعی ) کرد ذکر را ، مخالفان طریق از داخلی های امنی نا و اقتصادی

 شکل آن در اسالمی جمهوری دولت قومی های سیاست که بود ای زمینه ارائه فوق مطالب ذکر

 دولت اینکه ضمن دوره این در (.نداشتند خاصی طراحی و جهت که هایی سیاست ) بود گرفته

 در را دینی طلب وحدت گرایی تکثر به نزدیک سیاستی اسالم دین های آموزه اساس بر مرکزی

 می اشاره کردستان مسئله به موضوع شدن مشخص برای که داد رخ هایی بحران بود گرفته پیش

 خودمختاری خواستار کومله گروه و کردستان دموکرات حزب ،1357 انقالب اسالمی با ، کنیم
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 اسالمی ایدئولوژی با منطبق را درخواستی چنین خمینی امام مقابل در که شدند کردستان برای

 نیروهای ؛ بود محتمل مرکزی حکومت و خودمختار های گروه بین درگیری لذا ، دانست نمی

 بود اقدامات این دنبال ( به1357اسفند) درآوردند خود کنترل به را مهاباد شهر طلب خودمختاری

 در ، کرد اعزام کردستان به را هیئتی و شد مذاکره وارد ایران وزیر نخست بازرگان مهدی که

 خودمختاری خواستار آن در که دادند ارائه ای ماده هشت برنامه یک کرد های گروه مقابل

 گذاشت نتیجه بی را مذاکرات این بعدی حوادث ولی . بودند شده دیگر استان چند و کردستان

 این دنبال به و درآمد طلب خودمختاری های گروه تصرف به سنندج 1357 فروردین در زیرا

 به را شهر چند این کنترل و شدند کردستان وارد ارتش سپس و پاسداران سپاه نیروهای حوادث

 بی که است این دهنده نشان که این بر عالوه مورد ( . این101 : 1386، احمدی گرفتند)  دست

 های سال در که است امر این از حاکی ، کند می تشدید را قومی های درگیری سیاسی ثباتی

 جنبه حفظ با اسالمی ای آموزه از برآمده کلی های سیاست گرفتن پیش در دلیل به انقالب اولیه

 نوعی و ثبات عدم از ناشی بیشتر قومی طلب خودمختاری های گروه های درگیری ، امنیتی های

 را آن ما که عراق و ایران بین جنگ گرفتن پایان با . است بوده مرکزی حکومت سردرگمی

 مسائل که این بر عالوه کنیم می معرفی اسالمی جمهوری دولت ثبات دوره قومی های سیاست

 حکومت قدرت های پایه شدن محکم همچنین و قبل سالهای در آنها بروز تجربه دلیل به قومی

 داشت توجه باید . یابد می موضوعیت بیشتر دینی طلب وحدت گرایی تکثر سیاست ، مرکزی

 . گیرند قرار توجه مورد باید که است اساسی تناقضاتی متضمن خود قومی سیاست نوع این که

 در که است اساسی قانون قومی سیاست این اتخاذ برای مبنایی های سند ترین مهم از یکی

 گرفته قرار تاکید مورد قومی و محلی های زبان موضوع که 15 اصل در اساسی قانون دوم فصل

 فرهنگی تکثر پذیرش به فصول سایر در ضمنی طور به و 20 ، 19 های اصل همچنین و است

 و مدارس در قومی های زبان تدریس و آموزش ، عمل عرصه در ولی . است شده تاکید

 برداشتی که است بوده نحوی به شرایط نیز اقتصادی نظر از و است نبوده توجه مورد ها دانشگاه

 دیگر طرف از . است بوده داخلی و خارجی قومی نخبگان کار مبنای همواره نسبی محرومیت از

 آن بودن همبسته و مذهبی تنوع که این به توجه با قومی های سیاست دینی طلبی وحدت مفهوم

 شکافی تواند می ، دارد وجود ، قومی  – زبانی مسائل با کرد و ترکمن ، بلوچ اقوام مورد در

 ، ایران در قومی مسئله شد اشاره قبال که طور همان . شود تلقی قومی سیاست این برای اساسی
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 اقوام ( عرب ، ترکمن ، ترک ، کرد ، بلوچ ) ایرانی  اقوام از  تعدادی زیرا  دارد خاصی وضعیت

 تکثرگرای قومی سیاست کامل اجرای با حتی امر همین و دارند مرزها از خارج در همانندی

 حتی و ) باشد می ایران کشور در قومی مسائل شدن حل برای مانعی ، دینی طلب وحدت

 می کمک موضوع درک به مورد این در ترکیه مثال  (سوریه و عراق ، پاکستان ، ترکیه کشورهای

 قومی های سیاست حدودی تا ضرورت به اروپا اتحادیه به پیوستن دلیل به ترکیه کشور : کند

 تلویزیون و رادیو و نشریات و کتب آزادی قبیل از حقوقی و داد تغییر را کرد قوم مورد در خود

 ادامه کماکان آن قومی های درگیری و مسائل ولی ؛ شناخت رسمیت به را محلی های زبان به

 که طور همان .(1386 ، قاسمی ) شود منجر آینده در هایی بحران به که رسد می نظر به و دارد

 شدن حل انتظار توان نمی ها قومیت به اساسی های آزادی و حقوق دادن با حتی شد گفته

 اول عامل با ارتباط در بیشتر خود تحلیل مدل به توجه با را این ما و داشت را آنها مسائل

 میل عوامل سایر تاثیر تحت و قومی فرهنگی هویت ارزشی تراکم یعنی ها قومیت شدن سیاسی

 جمهوری ثبات دوره قومی های سیاست واقع در . دانیم می قومیت مبنای بر ملت تشکیل به

 بر مبتنی حدودی تا توان می توسعه چهارم و سوم ، دوم ، اول های برنامه مبنای بر را اسالمی

 محرومیت برای که هایی تالش مثال ؛ گرفت نظر در ها قومیت مصالح و منافع گرفتن نظر در

 در تحوالتی گرفت صورت (1375-1371) توسعه دوم برنامه در قومی محروم مناطق از زدایی

 استانی جدید های شبکه تاسیس یا و (57 تبصره )      زد رقم کردستان و بلوچستان و سیستان

 مفاهیم ترویج توسعه چهارم برنامه قانون اساس بر همچنین (، 167 )توسعه ماده سوم برنامه در

 هویت معرفی و حفاظت (100 ماده ) مختلف اقوام به نسبت آمیز احترام و آفرین وحدت

 ، ( 109 ماده ) بومی رسوم و آداب و ها لهجه و ها گویش شفاهی گردآوری و ایران تاریخی

 ، بود قومی تشنجات از کاستن برای دولت جانب از اساسی هایی تالش شد ذکر که احتراماتی

 ریزان برنامه و سیاستمداران آگاهی از نشان و شوند می تلقی ناکافی احتراماتی که چند هر

 داده قرار تاثیر تحت را قومی مسائل که دیگری مسئله . است قومی مسائل حساسیت از کشور

 محافل بسیاری در پهلوی دوران ناسیونالیسم از متاثر ملی ناسیونالیسم نوعی گیری شکل است

 و آموزش مثل هایی نهاد طریق از آن ارائه و تر عمومی های حوزه به آن اشاعه و دانشگاهی

 می فقهی ناسیونالیسم را آن ما که ناسیونالیسم از نوعی گیری شکل دیگر طرف از و ، پرورش

 هر که ناسیونالیسم نوع دو این که رسد می نظر به . دارد خاصی گرایانه مرکز گرایشات که نامیم
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 در قومی های ظرفیت از استفاده برای اساسی مانعی توانند می دارند نگر یکجانبه گرایشات دو

 سیاست کلی طور (. به1387 ، کاتم)باشند توسعه مثل هایی ضرورت و سیاسی ثبات چارچوب

 درک و سخت واکنش – سردرگمی از ترکیبی توان می را اسالمی جمهوری دولت قومی های

 ناسیونالیسم نوع دو تاثیر تحت دینی طلبی وحدت و ضعیف گرایی تکثر قالب در ها ضرورت

 دانست فقهی و ملی

 . 

 قومی تحوالت بر المللی ینب – ای منطقه تاثیرات  -4-1-4

 این )که کنیم می بررسی حوزه سه در را المللی بین و ای منطقه شرایط نقش ما کلی طور به  

 با رکمشت . قومیت باشد( می اسالمی جمهوری دوره در داده رخ تحوالت با متناسب حوزه سه

 اقوام هک این دلیل به لر قوم بودند پژوهش این اساس که اقوامی میان در : همسایه کشورهای

 های باهتش نباید البته ) ندارد موضوعیت حوزه این در ندارد ایران مرزهای خارج در همانندی

  گرفت( . نادیده را کرد و لر قوم میان فرهنگی عناصر

 با ایران های ترک ، است شده تقسیم سوریه و عراق ، ترکیه ، ایران در کرد قوم ، خاص طور به

 در بلوچ قوم ، ترکمنستان با ترکمن قوم ، هستند قومی همانندی دارای ترکیه و آذربایجان کشور

 بسیار حساسیت مسئله این . است قومی همانند دارای منطقه کشورهای در عرب قوم و پاکستان

 ترکیه کشورهای با مستقیما ایران قومی مسائل زیرا دهد می نشان را ایران در قومی مسئله باالی

 شرایط تاثیر نظر از . است خورده گره پاکستان و ترکمنستان ، عراق ، سوریه ، آذربایجان ،

 قومی های جنبش تقویت با توانند می کشورها این از کدام هر ، ایران قومی مسائل بر ای منطقه

 پان های سیاست تاثیر تحت کرد و ترک گرای قوم های گروه مثال آورند وجود به را مشکالتی

 سایر ، دیگر حوزه در. اند گرفته قرار عراق کردستان در کردیست پان و ترکیه در ترکیست

 تاثیر در سعی دائما اند داشته اسالمی جمهوری دولت با ایدئولوژیک های ضدیت که کشورها

 مثال عنوان به کنند تقویت را آنها که اند کرده سعی و اند داشته گرا قوم های گروه بر گذاری

 از حمایت در اسرائیل و آمریکا کشورهای تاثیرات ز:ا عبارتند که کرد یاد مواردی از توان می

 کرد گرای قوم های گروه بر تاثیر طریق آن از و ترکیه کردهای مسئله و عراق فعال کردهای

 دعوت  ( ،136 :1388ترابی،  است ) جدید های قالب در دگرگونی حال در همچنان که ، ایرانی

 و سخنرانی جلسات برپایی و ایران ترکیست پان گرای قوم گرایشات دارای های چهره برخی از

 در فدرالیسم ایده طرح و ایران کنفرانس برپایی  ، م  2003 سال از ایران در گرایی قوم تبلیغ
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 صدور و ایرانی گرای قوم محافل به اقتصادی و مالی های کمک ، اختصاص م  2005 سال

 و وی تی گوناز ، ترکی پان ماهواره شبکه قومی)  افراطی  های شبکه  انداختن  راه برای مجوز

 و ها اسرائیلی کنگره ( ، فعالیت 137: 1388،  ترابی )( روژهاالت و کومله کردی های شبکه

 طرفدار ترکی پان های گروه در آمریکایی شافر برندا فعالیت مانند منطقه در آنها طرفدار محافل

 سال در خوزستان عرب گرای قوم های چهره برخی با ها آمریکایی دیدار . آمریکا  در باکو

 آمریکا خارجه وزارت مالقات و لندن در گرا قوم های گروه 2006 اجالس ، برگزاری م 2006

 ( .26 : 1386 ، )احمدی آن دهندگان سازمان با

 قبیل از میمفاهی گسترش : از عبارتند است داده قرار تاثیر تحت را قومی مسائل که دیگر حوزه

 عتنو جهانی کنوانسیون قالب در گرایی فرهنگ چند ، اقلیت / قومیت حقوق ، دموکراسی

 و لیداخ قومی نخبگان استفاده مورد گفتمانی های حوزه در که ... و بشر حقوق ، فرهنگی

 و صولا به توجه با ها قومیت مختاری خود ادعای طرح برای عاملی و اند گرفته قرار خارجی

 . اند شده فوق فراگیر های رژیم

 رتاثی تحت ایران اقوام که گفت باید ایران های قومیت شدن سیاسی مبحث بندی جمع در

 های تسیاس و اقدامات ، قومی نخبگان ، فرهنگی هویت ارزشی غنای از برآمده هویتی وسواس

 ناییتوا بالقوه ولی دائمی و وسیع صورت به المللی بین و ای منطقه شرایط و دولت قومی

 مینهز گاهی دولتی اقدامات دیگر سوی از و قومی نخبگان سو یک از زیرا دارند شدن سیاسی

 بر وهعال ایران های قومیت شدن سیاسی که داشت اشاره باید . است کرده فراهم را تحریکات

 استایر در دار جهت و متمرکز روندی دارای ، شود می کنترل دولت وسیله به شدت به که این

 ورتص به مرزها خارج در گرا قوم های گروه بیشتر و است نبوده کشور داخل در خاص هدفی

 مانطوره کشور داخل در .زنند می رقم را مشکالتی نیز گاهی و هستند سیاسی متمرکز و دقیق

  . است بوده متمرکز غیر و بالقوه شدن سیاسی شد گفته که

   ایران در قومی ناسیونالیسم  - 2 – 4

 که ایم شده قائل تفاوت قومی ناسیونالیسم و ها قومیت شدن سیاسی میان پژوهش این در ما

 جمهوری دوره در شد اشاره که همانگونه . است ایران کشور وضعیت به توجه با امر این البته

 صورت به قومیتی ، قومی خودمختاری برای و دار جهت و متمرکز صورت به هرگز اسالمی

 آمیز خشونت و آمیز مسالمت های قالب در اعتراضاتی بیشتر ، بلکه است نشده سیاسی ای توده
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 مثال . کرد تبیین را آنها دار جهت شدن سیاسی عنوان ذیل توان نمی که است داده رخ گذر زود

 با گرفت صورت روزنامه یک در کاریکاتوری به اعتراض در که آذربایجان در 85 سال حوادث

 زبانی و فرهنگی های خواسته عموما که برد پی آن ماهیت به توان می شعارها محتوای تحلیل

 ترک  قومیت  شدن سیاسی برای  مبنایی را آن توان نمی ولی ، بود قومی هویت از دفاع ، برای

 نوع دو به ما واقع در ( . 1386 ، قاسمی ) پیوسته نه و  بود متمرکز نه زیرا  گرفت نظر در

 دیگری و دار جهت و پیوسته و متمرکز شدن سیاسی یکی ، هستیم قائل قومیتی شدن سیاسی

 درون در که است حالتی متمرکز شدن سیاسی . ناپیوسته و متمرکز غیر ، بالقوه شدن سیاسی

 خود های فعالیت کردن گسترده به اقدام طلب مختاری خود گرای قوم گروه یک ، کشور یک

 کردن سیاسی دنبال به که گرایی قوم های گروه ؛ دارد جمعی دسته اقدام در سعی و کند می

 جنگ و سیاسی بازی برای عاملی را قوم فرهنگی عناصر دقیق صورت به هستند ها قومیت

 دوره در معنی این در ؛ کنند می مطرح مختاری خود مثل قومی ای خواسته طرح یا و قدرت

 به دست مرزها داخل در گرا قوم گروه یک توسط که نداشته وجود قومیتی اسالمی جمهوری

 جدید اجتماعی های جنبش قالب در متمرکز غیر شدن سیاسی بلکه ، بزنند جمعی دسته اقدام

 بالقوه صورت به یعنی ؛ گرفته است صورت کنند می عمل پراکنده و ای ذره صورت به که

 تحت شدت به البته که قومی های خواسته طرح برای بوده اند عواملی قومیت فرهنگی عناصر

 . قرار گرفته اند  مرزها از خارج گرای قوم های گروه تاثیر

 به توجه با یزن را قومی ناسیونالیسم ما ایران در ها قومیت شدن سیاسی از برداشت این دنبال به

 از جخار گرای قوم های گروه . کنیم می تعریف قوم فرهنگی عناصر شدن سیاسی نوع دو این

 بر ملت تشکیل توان می را هدفشان تنها که هستند قومی ناسیونالیسم کامل های نمونه مرزها

 . ردازندپ می کامل استقالل حتی یا و خودمختاری طرح به اساس این بر و دانست قومیت مبنای

 ، قومی بسیج : از عبارتند که گیرد می نظر در قومی ناسیونالیسم برای فرایند سه اسمیت آنتونی

 . قومی تصفیه و فرهنگی سازی سیاسی

 طور به و ها سمبل ، خاطرات ، رسوم و آداب ، سنت مجدد تفسیر واقع در که : بومی بسیج  -

 ائهار و تدوین قومی نخبگاه و روشنفکران توسط عموما که است قومیت فرهنگی عناصر کلی

 . شود می



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

755 

 

 که ذشتهگ برخالف قوم فرهنگی عناصر ناسیونالیسم از سطح این در فرهنگی: سازی سیاسی  -

 می رکا به قوم دشمنان با جنگ در مستقیم صورت به آورد می بار به محدودی سیاسی نتایج

 یاسیس نوعی را ترک گرای قوم های گروه میان در زبان عامل بر تاکید توان می مثال روند

 . دانست فرهنگی سازی

 افراطی شتپاسدا به : باشد می قومی تصفیه ، است فوق فرایند دو حاصل که فرایند سومین  -

 نظورم این به قومی نخبگان که دارد اشاره است شده حمله ها آن به که قوم فرهنگی عناصر

 ( .197 : 1377، )اسمیت کنند می مخالف و بیگانه عناصر طرد به اقدام

 اقوام نسبی دازهان : از عبارتند که دارد بستگی عواملی به قومی ناسیونالیسم منطق اساس بر اقدام

 و تاریخی – قومی موقعیت ، آنها های نهاد و فرهنگی های مهارت ، آنها استراتژیکی موفقیت ،

)  کنند می مایتح قومی ناسیونالیسم از که تشکیالت و ها سازمان طبیعت و نوع – قومی روابط

 را قومی ننخبگا کننده تعیین نقش توان می اسمیت آنتونی نظرات به توجه با ( . 1377، اسمیت

 و بیحز های قالب در مخصوصا قومی نخبگان این واقع در نمود مشخص قومی ناسیونالیسم در

 نهاآ از ، کنند می تفسیر باز را قومیت فرهنگی عناصر که هستند قومی های جنبش و گروه

 با و ساسا همین بر . گیرند می کار به قومی تصفیه برای و آورند می عمل به سیاسی استفاده

 زا توان نمی کند نمی فعالیت ایران مرزهای درون در قومی گروه هیچ که این به توجه

 قومی گروه یچه که این البته ) برد نام فوق گانه سه مراحل بر مبتنی دار جهت قومی ناسیونالیسم

 همین هب ( . باشد می دولت های واکنش دهنده نشان ندارد مستمر فعالیت ایران داخل در ای

 قومی نخبگان لهوسی به ای ذره – پراکنده و محدود معنایی در را قومی ناسیونالیسم ما خاطر

 تصفیه و یفرهنگ سازی سیاسی ، بومی بسیج توانایی و شرایط که کنیم می تبیین داخلی پراکنده

 اساس بر اقدام توانایی داخلی قومی نخبگان اسالمی جمهوری ثبات دوره در . ندارند را قومی

 . اند شده ها رزم از خارج در مبنا این بر فعالیت به مجبور یا و اند نداشته را قومی ناسیونالیسم

 معنای به قومی ناسیونالیسم که معتقدیم ما ، قومی ناسیونالیسم مبحث بندی جمع عنوان به

 سیاسی ، بومی بسیج گانه سه مراحل اساس بر قومی های جنبش و نخبگان خاص های فعالیت

 معنا این در قومی ناسیونالیسم به توان نمی لذا است نداشته وجود قومی تصفیه و فرهنگی سازی

 عناصر ، دولت های فعالیت دلیل به ایران در گرفته شکل قومی ناسیونالیسم . کرد اشاره ،
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 این جای به لذا کند عمل دار جهت صورت به است نتوانسته ... و ملی هویت کننده مشترک

  . است بهتر شود استفاده ها قومیت شدن سیاسی مفهوم از مفهوم

 بسیج ژگیوی سه با قومی ناسیونالیسم و پیوسته و قومیتی، متمرکز شدن سیاسی ما کلی طور به

 رایگ قوم های گروه مورد در و هم بر منطبق را قومی تصفیه و فرهنگی سازی سیاسی بومی،

 ای ذره - تهناپیوس و متمرکز غیر قومیتی شدن سیاسی و گیریم می کار به ایران مرزهای از خارج

 ومیق نخبگان مورد در و ایران مرزهای داخل در جهت فاقد و احساسی ناسیونالیسم نوعی و

 .دانیم می هم بر منطبق را، پراکنده

  شده هادینهن ساختارهای در آن جذب و گرا فرهنگ چند های سیاست اتخاذ  - 3 – 4

 لتدو در عمومی سیاستگذاری الگوی مثابه به گرایی فرهنگ چند مفهوم طرح وجودی فلسفه

 همنوایی و اجتماعی یکپارچگی تقویت و تامین فرهنگی – قومی تنوع دارای ملی مدرن های

 از یکی . است فرهنگی و قومی تنوع سیاسی گذاری تاثیر و اهمیت به توجه مجرای از ملی

 حقوق جهت از گرایی فرهنگ چند الگوی کاربست در سیاسی های مفروضه مهمترین

 توجه معد صورت در واگرایی بروز بالقوه امکان ، آن با مطابق های سیاستگذاری و شهروندی

 چند ، اساس این بر . است فرهنگی – قومی چند جامعه در فرهنگی و قومی هویت تنوع به

 حاشیه یا گیفرهن – قومی های گروه جانب از تاکید مورد اخالقی آرمان صرفا گرایی فرهنگ

 از یژهو به که هست نیز گرایانه واقع سیاستی بلکه ، نیست خود حقوق و هویت حفظ برای ای

 سیاسی امکان و هویتی تفاوت ناپذیری حذف به توجه با توسعه حال در های دولت جانب

 تقی گیرد) می قرار توجه مورد سازی همسان های سیاست تداوم و استمرار صورت در آن شدن

 ودنب نادرست دلیل به سازی همسان الگوی کارآمدی کنار در واقع در ( . 13 : 1386 ، لو

 اتتاثیر که مختلف های حوزه در شدن جهانی به مربوط جدید تحوالت بروز و آن مفروضات

 و تیهوی های گانگی چند و ها گسست بروز شامل ، قومی و فرهنگی مسائل حوزه بر آن عمده

 ندچ مبحث طرح ( . 1380 ، کاستلز ) است بوده جدید های شیوه به ها، هویت شدن سیاسی

 هب ضروری سطح دو در شده نهادینه ساختاری در آن جذب و ایران کشور در گرایی فرهنگ

 حقوق . دولتی های گذاری سیاست سطح در دیگری و شهروندی حقوق یکی ، رسد می نظر

 حقوق بازتعریف در جدید عامل عنوان به فرهنگی تنوع عنصر کردن وارد یعنی شهروندی

 ملی . تعلق و شهروندی
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 : نهمچو ای مجموعه شامل ، گردد می استوار بودن متفاوت حق مبنای بر که فرهنگی حقوق

  اقلیت یها وفرهنگ زبانها حفظ حق -2 ، اکثریت فرهنگ و زبان به کامل یابی دست حق -1

 -5 ، وزشیآم برابری -4 ، متفاوت زندگی های شیوه و ها سنت  داشتن حق -3 ،  ( ) قومیت

 ( . 263 : 1382 ) کاستلز،  المللی بین و فرهنگی بین ارتباطات داشتن حق

 ویته انتقال و حفظ در ها قومیت های دغدغه به پاسخگویی منظور به تمهیدات این مجموعه

 پنج ینب در فرهنگی حقوق به توجه لحاظ به ایران کشور در ( . 1386 ، لو تقی ) است خویش

 لیو است مطلوبی سطح در آموزشی برابری و اکثریت فرهنگ و زبان به دستیابی فوق عامل

 در یفرهنگ بین ارتباطات و زندگی های شیوه و ها سنت ، قومی های فرهنگ و ها زبان حفظ

 سنت و فرهنگ و زبان حفظ جهت در تالشی پرورش و آموزش .  است بوده محدودی سطح

 در ییگرا فرهنگ چند. است بوده محدود نیز فرهنگی بین ارتباطات و است نداشته قومی های

 به که ودش تبدیل نگاهی به قومی مسائل حوزه به امنیتی نگاه که یابد می عینیت زمانی ایران

 گرفتن یشپ در با مگر نیست پذیر امکان امر این و نگرد می ، فرصت یک مثابه به قومی مسائل

 . شده نهادینه گرای فرهنگ چند های سیاست

 از نوع این سابقه . است دولتی سیاستگذاری حوزه ، گرا فرهنگ چند های سیاست دیگر سطح

 که زمانی گردد؛ برمی رفاهی های دولت در بحران مدیریت راهبردهای به گرایی فرهنگ چند

 دست ، کنند ادغام اکثریت فرهنگ در را اقلیت های فرهنگ باید که انگاره این از کشورها این

 ) آوردند روی آن با متناسب نهادهای و گرا فرهنگ چند های سیاست اتخاذ به و کشیدند

 تاکید نکته این بر ، دولتی سیاست عنوان به رسمی گرایی فرهنگ ( . چند297 :1382 ، کاستلز

 های تفاوت حفظ به کشور یا ملت یک چارچوب در مختلف های فرهنگ با افراد که دارد

 شامل رسمی های سیاست این . بپردازند دیگران با آمیز مسالمت تعامل کنار در خود فرهنگی

 و ها زبان آموزش برای نهادی و قانونی سازی بستر و دولتی حمایت -1 ؛ همچون مواردی

 اقلیت زبان به تلویزیون و رادیو و ها روزنامه از دولتی حمایت -2 (1قومی ) اقلیت های فرهنگ

 قومیت ) اقلیت فرهنگ با مرتبط های جشن و مناسک و اعیاد از حمایت -3 ، ها( قومیت ) ها

 و هنر از حمایت -5، جامعه و ادارات ، مدارس در سنتی و مذهبی پوشش پذیرش -4 ، (

                                                                                                                                             
  . به کار بردن واژه قومیت از نویسنده است زیرا واژه اقلیت متناسب با ساخت اجتماعی ایران نیست .  1
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 نمایندگی و مشارکت تقویت برای هایی برنامه -6 ، ( ها قومیت ) اقلیت ادبیات و موسیقی

 ( . 15 :1386 ، لو تقی ) آن مانند و کار نیروی ، آموزش حوزه ، سیاست در ها اقلیت

 و نزبا آموزش برای نهادی و قانونی سازی بستر و دولتی حمایت ، فوق عامل شش قالب در

 های نهاد وسیله به زمینه این در خاصی برنامه هیچ و است نگرفته صورت ها قومیت فرهنگ

 اساس بر صرفا آموزش اصوال و است نشده مشخص پرورش و آموزش وزارت مثل ربط ذی

 ات قومی های تلویزیون و ها روزنامه از دولتی حمایت ولی پذیرد می صورت رسمی زبان

 همچنین و هستند رو روبه زیادی های محدودیت با ها روزنامه البته ، است بوده مثبت حدودی

 ها قومیت مناسک اعیاد مورد در . اند نداشته زیادی عمل حوزه ( استانی قومی) های تلویزیون

 همسان نوعی که کرد اشاره باید البته ، خاصی واکنش نه و گرفته صورت خاصی اقدام نه نیز

 وضع قومی موسیقی و هنر ، قومی پوشش . است لمس قابل مورد این در فرهنگی سازی

 راموشیف به رو ، رسمی آموزش عدم دلیل به حدودی تا اقوام ادبیات ولی است داشته مطلوبی

 دولت اتاقدام در خاصی برنامه نیز آموزش و سیاست در اقوام مشارکت زمینه در و است نهاده

 تحت ایران در قومی هویت عناصر تمام کردیم اشاره قبال که طور همان . شود نمی مشاهده

 توان نمی را دولت قومی های سیاست و اند گرفته قرار فقهی و ملی ناسیونالیسم نوع دو تاثیر

 تاکنون اهش رضا دوره از ایران در قومیت حوزه واکاوی با زیرا کرد توصیف گرایانه فرهنگ چند

 و تاس بوده متفاوت آن مقدار مختلف های دوره در که شود می مشاهده سازی همانند نوعی

 یفرهنگ مستقیم غیر سازی همانند نوعی توان می را اسالمی جمهوری دوره سازی همانند

 اضافه اب و شود می شروع تاریخ از خاص برداشتی با هایش مولفه که ای سازی همانند ، دانست

 . ودش می تقویت مشترک ملی رسوم و آداب ، مشترک تاریخ ، فارسی زبان تاریخ گستره کردن

 به باید شده نهادینه ساختاری قالب در آن جذب و گرا فرهنگ چند سیاست اتخاذ با ارتباط در

 حاظل به همچنین. داشت اساسی توجهی نیز اسالمی جمهوری سیاسی نظام ساختار های ویژگی

 به نگر کجانبهی گرایش ، دینی ایدئولوژی تثبیت و تقویت با بعد به انقالب اوایل از ایدئولوژیک

 سمناسیونالی و ها قومیت شدن سیاسی که طور همان کلی طور به. است داشته وجود مسائل

 بسیار نیز نهگرایا فرهنگ چند های سیاست ، بود ای ذره و پراکنده ، متمرکز غیر ایران در قومی

 نخبگان و ها جنبش به دولتی واکنش کننده تعیین نقش امر این لذا ، اند بوده سطحی ضعیف و

 .است درک قابل بهتر سیاسی ثباتی بی قالب در که دهد می نشان را قومی
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 قومی نخبه های گروه و ها جنبش و دولتی اقدامات  - 4 – 4

 قومی مناسیونالیس گیری شکل و ها قومیت شدن سیاسی ایران کشور در شد اشاره که طور همان

رج از بلکه گروههای قومی خا است نگرفته شکل شده نهادینه و متمرکز ، هدفدار معنای در

 رایگ فرهنگ چند های سیاست دولت دیگر طرف از کشوردر این موارد معنا پیدا می کنند و

 ثباتی بی / ثبات مبحث وارد توان می که اینجاست در و است نگرفته پیش در ، شده نهادینه

 قومی خبگانن و ها جنبش با برخورد زمینه در دولتی اقدامات دلیل به که کرد بیان و شد سیاسی

 دنش سیاسی و بروز فرصت ها قومیت فرهنگی عناصر ، مشترک فرهنگی عناصر از استفاده و

 های استسی اتخاذ عدم دلیل به و معمولی حالت در که است حالی در این هرچند و اند نیافته

 نقش توسط خالء این ، کردند می بروز بیشتر قومی های بحران بایست می ، گرا فرهنگ چند

  . می باشد تبیین و فهم قابل دولتی اقدامات کننده تعیین

 : یمدار قومی نخبگان نوع دو ایران با درارتباط ما که شد اشاره قومی نخبگان مبحث در

 به که نینخبگا و برند می پیش به مرزها از خارج در را رسمی قومی ناسیونالیسم که نخبگانی

 بدون ولی کنند می کار ها قومیت فرهنگی عناصر روی بر کشور داخل در پراکنده صورت

 سیاستی یقوم نخبه گروه دو این مقابل در اسالمی جمهوری دولت . قومی ناسیونالیسم به توسل

 صورت به عوامل سایر گرفتن نظر در ضمن را ما عامل همین و است گرقته پیش در سخت

 گرا قوم یها گروه و دولت بین برخورد . کند می سیاسی ثباتی بی / ثبات مبحث وارد ، بالقوه

 المیاس جمهوری دوره در مختلف های قالب در سیاسی ثباتی بی عامل اولین قومی نخبگان و

 . رود می کار به مرزی خارج های گروه و نخبگان مورد در بحث قسمت این . است بوده

 در ربیشت که است شده هایی ثباتی بی موجب نیز داخلی قومی حوادث و داخلی قومی نخبگان

 . شود می تبیین فرهنگی هویت ارزشی تراکم قالب

 ویژگی هک شد اشاره اسالمی جمهوری دوره در ملیو فقهی ناسیونالیسم نوعی گیری شکل به قبال

 جای به نیز را مورد این ، است داشته مستقیم غیر فرهنگی سازی همانند نوعی به شبیه هایی

 یقوم حوادث بروز کاهش در عاملی مدت کوتاه در توان می گرا فرهنگ چند سیاست اتخاذ

 . شد سیاسی ثباتی بی مبحث وارد توان می نیز بعد این از و دانست

 دوره طی در سیاسی ثباتی بی / ثبات بر آن تاثیر و قومی مسائل به دولت واکنش کلی طور به

 و ها جنبش به دولت واکنش : اول . است فهم قابل حوزه سه مبنای بر اسالمی جمهوری
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 . داخلی قومی حوادث و قومی نخبگان به دولت واکنش : دوم . مرزی خارج قومی نخبگان

 به مستقیم غیر سازی همانند و اسالمی جمهوری در ملیو فقهی ناسیونالیسم گیری شکل : سوم

 به ولی است داده کاهش را قومی حوادث جهتی از که گرا فرهنگ چند سیاست اتخاذ جای

 . است قومی حوادث بروز برای عاملی بالقوه صورت

 سیاسی ثباتی بی / ثبات  - 5 – 4

 فرعی التح که تعاریفی ، ایم مواجه مطالعاتی برخورد نوع دو با ، سیاسی ثبات با ارتباط در

 هدف اب که تعاریفی و اند رفته کار به پژوهش اصلی موضوع پردازش به کمک هدف با و دارند

 ثباتی یب / ثبات مشکله را خود توجه کانون سیاسی ثباتی بی / ثبات حوزه در ادبیاتی تولید

 از هایی هنمون ذکر به ذیال . اند کرده مبادرت آن تعریف به خاص طور به و داده قرار سیاسی

 : پردازیم می تعریف دسته دو این

 است حالتی از عبارت سیاسی ثبات لرنر دانیل تعاریف اساس بر : فرعی حالت دارای تعاریف

 نسبی تعادل ، مختلف های زمینه در مدرن و انتقالی ، سنتی نخبگان طیف سه بین آن در که

 بر فاصله افزایش اثر در تعادل این گاه هر و باشد قرار بر آنها بین جدی فاصله عدم از حاصل

 وظیفه ترین عمده حالت این در . شد خواهد جامعه گیر دامن سیاسی ثباتی بی شود زده هم

 ) ببرد پیش به را جامعه نوسازی تواند می که است نخبگی بین تعادل این حفظ سیاسی نظام

 سیاسی مشروعیت به عنایت با را سیاسی ثبات روستو دانکورت ( .96: 1385 ، سروی خواجه

 از متوازنی ترکیب باید سیاسی مشروعیت حوزه در که است این روستو نظر و کرده تعریف

 از خاصی شکل تاریخ از مقطعی هیچ در و باشد داشته وجود اقتدار گانه سه های گونه تمامی

 حوزه در را سیاسی ثبات بست ملوین ( . 335:1385 ، پای ) یابیم نمی را اقتدار گانه سه انواع

 با شرایط یا موقعیت :کند می تعریف زیر شکل به تعامل مفهوم به عنایت با و الملل بین روابط

 ، سروی )خواجه ناگهانی سرنگونی یا انفکاک ، تغییر برابر در مقاومت مانند ، بودن ثبات

 به کرده تقسیم توتالیتر و دموکراتیک به را سیاسی ثبات که این ضمن اسمیت سی بی(. 1385

 از بندی فرمول:  پذیرد می گونه این سیاسی ثباتی بی از را( AKE)  آکه تعریف تلویحی طور

 از ناشی های محدوده در واقع رفتاری الگوهای از جامعه اعضای انحراف حسب بر ثباتی بی

 ترورهای و انتخاباتی خشونت ، کودتا مانند حوادثی که دارد را امتیاز این سیاسی نقش انتظارات
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 شوند می تلقی سیاسی ثباتی بی های شاخص متعارف طور به که گیرد می بر در را سیاسی

 (. 97 : 1385 ، سروی خواجه)

  سیاسی ثباتی بی / ثبات خاص های تعریف  - 6 – 4

 نسبتا هنمون . است توجه کانون سیاسی ثباتی بی / ثبات اصطالح نفس تعاریف از نوع این در

 این در هک است گرفته پی ساندرز دیوید را نظری – مفهومی مشی خط این از جالب و قوی

 را یژگیو پنج ساندرز. است سیاسی ثباتی بی / ثبات از تعریف این بر ما اصلی تاکید پژوهش

 از رازاحت   : شمارد می بر زیر شرح به سیاسی ثباتی بی / ثبات از مطلوب تعریف یک برای

 وزنامهر مفهوم باید  . آن به مستمر و نسبی نگاهی و سیاسی ثباتی بی / ثبات سطحی تفکیک

 می غییرت زمان گذشت با سیاسی ثباتی بی که دهد نمایش را زمانی بخش در ثباتی بی نگارانه

 جای در عیتقط عدم عنوان به را سیاسی ثباتی بی نگارانه روزنامه مفهوم از بخشی باید   .کند

 ) باشد ردو به محوری قوم اتهامات از . سیاسی ثباتی بی متعدد انواع پذیرش . دهد جای خود

 ( .116-127، 1380، ساندرز

 یک آن سیلهو به بتوان که معیاری : دکن می تعریف گونه این را سیاسی ثباتی بی ساندرز دیوید

 وقوع دمع یا وقوع با که است معیاری ؛ خواند ثبات بی زمان از مقطع هر در را سیاسی نظام

 تا که نآ یعنی ؛ دارد مستقیم نسبت ای جامعه یا رژیم ، حکومت هر در ها چالش و ها تغییر

 ای هجامع یا رژیم حکومتی خاص نظام یک معمولی الگوی ، ها چالش و ها تغییر این حد چه

 این که ستا  مسلم . اند شده  آنها در  چالش  ایجاد باعث میزان چه تا و اند داده تغییر را

 ( .134 :1380، ساندرز ) دشو می تغییر  دستخوش  زمان گذشت  با خود الگو  گونه

 جدایی )سیاسی  جامعه تغییر و تجزیه یعنی سیاسی ثباتی بی نوع ترین شدید باید طورکلی به

 ئلهمس با رابطه در که افزود ساندرز نظر مورد های شاخص به خاص طور به را ( سرزمینی

 لیلد همین به و است هنجاری ساندرز نظر مورد تعریف . دارد اساسی ای جنبه ، ها قومیت

 این ساسا بر  دهیم نشان که است این بعد بخش در ما تالش و دارد فراوان کاربردی توانایی

 نظم معمول الگوی قومی چالش یک حد چه تا سیاسی ثبات بی / ثبات از هنجاری برداشت

  . اند بوده کدام آن بر موثر عوامل و است داده تغییر را اسالمی جمهوری سیاسی

 قومی مسائل با ارتباط در ایران  سیاسی ثباتی بی / ثبات  - 7 – 4
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 بوطمر های داده آوری جمع ، ایران در ، قومی مسائل به نسبت خاص های حساسیت دلیل به

 عامل ینا گرفتن نظر در با ما دلیل همین به است مواجهه مشکل با حدودی تا قومی حوادث به

 ثبات رب را آن تاثیرات و پردازیم می ایران مرزهای خارج و داخل در قومی حوادث ارائه به

  . کنیم می تبیین ها شاخص به توجه با و سیاسی

 موجود سیاسی روابط در تغییر دنبال به که قومی نخبگان و ها جنبش ، احزاب با ارتباط در

 این ؛ هستند سرزمینی کامل جدایی حتی و مختاری خود دنبال به زیادی گروههایی ، هستند

 عناصر و هستند فعالیت مشغول جنبش و احزاب قالب ودر مرزهای از خارج در گروهها

 این از و کنند می دنبال ، قومی ناسیونالیسم و سازی سیاسی مکانیسم دو با را قومیت فرهنگی

 خود که رسد می نظر به واقع در . گذارند می تاثیر آنها داخلی نخبگان و ها قومیت بر طریق

 تعقیب را آن قومی های جنبش و احزاب دائما که است هدفی سرزمین طلبی جدایی و مختاری

 را ( پژاک ) کردستان آزاد حیات حزب با ایران نظامی نیروهای میان گیریهای در مثال . کنند می

 در اخیر سال چند در مخصوصا پژاک حزب گرفت. نیروهای نظر در راستا این در توان می

 بی قالب در را درگیریها این توان می و اند داشته ایران نظامی نیروهای با را شدیدی گیریهای

 داخلی قومی ونخبگان ایرانی کرد های توده بر تاثیر برای روانی باری دارای سیاسی ثباتی

 تاثیر ، اسالمی جمهوری دولت با روابط شان به آنها نگاه نوع و بعدی های حرکت بر که دانست

 اشاره . کرد مشاهده جوانان و دانشجویان میان در توان می مخصوصا را تاثیر این . گذارد می

 تر واضح را سیاسی ثباتی بی موضوع گرفته شکل آن در پژاک که ای حزبی سازمان به ای

 این و آمده وجود به گل کنگره از که است بوده ای شاخه پژاک واقع در ؛ دهد می نمایش

 PJDK ، است ترکیه به مربوط که PKK ، از عبارتند که باشد می شاخه چهار دارای کنگره

 با . شود می مربوط ایران به که (پژاک)  PJACK  و سوریه به مربوط  PyD ، عراق به مربوط

  پیشینه و سابقه که( گل  کنگره ) شاخه چهار این اصلی هدف که فهمید  توان می ساختار این

 نظر مورد را کشور چهار این نشین کرد های سرزمین اتحاد گردد می بر اوجاالن  عبداهلل به آن

 بی که کرد اشاره باید سیاسی ثبات به مربوط مسائل در پس . سرزمینی تجزیه یعنی واین دارند

 قومی احزاب عمل برای مبنایی ( سرزمینی جدایی ) سیاسی جامعه تجزیه قالب در سیاسی ثباتی

 سرزمینی تجزیه هدف نیز اقوام سایر احزاب ، کردی های جنبش و احزاب بر عالوه البته . است

 البته  و... ( اهواز دموکراتیک جمهوری ) عرب احزاب ، ترک احزاب مثال کنند می دنبال را
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 ثباتی بی ما . است نشده عملیاتی کرد های گروه های فعالیت اندازه به احزاب این فعالیتهای

 را ( است نداده رخ ایران در اینکه رغم علی)سیاسی  جامعه  تجزیه  شاخص  اساس بر سیاسی

 بی نوع یک ، است ایران قومی های جنبش و احزاب اهداف ترین مهم از یکی اینکه دلیل به

بعد از انقالب  قومی در احزاب برای آن اولویت بر عالوه زیرا گیریم می نظر در سیاسی ثباتی

 های استراتژی وبر است بوده گروهها این و دولت میان های گیری در برای عاملی اسالمی ،

  . داشت خواهد ادامه نیز آینده در و است داشته تاثیر ایران امنیتی و دفاعی

  رژیم تغییر مفهوم - 1 – 7 – 4

 در رتغیی شاخص ، رود می کار به سیاسی ثباتی بی سنجش برای که هایی شاخص از دیگر یکی

 . است نظامی غیر و نظامی تغییرات و ، ( قدرت اعمال هنجارهای ) رژیم هنجارهای و وضعیت

 زده رغم وزهح دراین که را ای ثباتی بی مهمترین ، ( ایران به مربوط ) ایران در قومی چالشهای

 . است ایانهگر نظامی گرایشات به گرایانه نظامی غیر گرایشات تغییر با مرتبط ثباتی بی ، است

 ایران مسلح نیروهای میان درگیریهایی . اند داشته تغییراتی نیز قدرت اعمال هنجارهای همچنین

 دخور بر در تغییر این به عرب گرای قوم احزاب و پژاک مثل قومی جنبشهای و احزاب و

 جهت ، ئلمسا این به ایران در امنیتی و اطالعاتی های سازمان حساسیت . دارند اشاره نظامی

 به نیز ... و سیما و صدا های برنامه ، قومی و فرهنگی های سیاست استراتژیک گیریهای

 ارهاش قدرت اعمال هنجارهای و نظامی غیر و نظامی های شاخص قالب در رژیم در تغییرات

  . کرد ضاوتق توان نمی ها داده کمبود دلیل به داخلی قومی نخبگان با ارتباط در البته . دارد

  حکومت تغییر مفهوم  -4-7-2

 می مشخص مجریه قوه در تعدیلها و اجرایی اصلی مقامات در تغییر های شاخص با مفهوم این

 قومی نواحی در ها مسئولیت تقسیم با ارتباط در خاصی سیاست که رسد نظرمی به . شود

 غیر مقامات به قومی مناطق در ها ازمسئولیت بسیاری که است شده مشاهده زیرا ندارد وجود

 است توجه قابل حیث این از نشین قومیت استانهای مدیریت واقع در . است شده واگذار بومی

 در تبلیغاتی بار اولین برای ( خاتمی محمد جمهوری ریاست ) اصالحات دوره در ایران در .

 روزنامه با دانشجویان از بسیاری و گرفت صورت کردی و ترکی های زبان به مطبوعات قالب

 می را امر این که کردند می تالش خاتمی محمد انتخاب برای بود قومی های زبان به که هایی

 . دانست نشین قومیت های استان بومی اهالی برای قومی فرهنگی مسائل حساسیت نوعی توان
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 امور راس در بومی مقامات بسیاری آمدن کار روی گرفت صورت دوره این در که موثری اقدام

 سیاسی ثبات کلی طور به . شد انتخاب کرد استاندار یک کردستان در بار اولین برای مثال ، بود

 برای عاملی قومی مسائل و است نگرفته قرار تاثیر تحت چندان فوق های شاخص با ارتباط در

 . است نشده مجریه قوه در ها تعدیل و اجرایی مقامات در تغییر

 

  زآمی مسالمت های چالش مفهوم -4-7-3

 این در رندبگذا تاثیر آن بر توانند می و هستند سیاسی ثباتی بی دهنده نشان که هایی شاخص 

 و انمخالف انتقادی حرکت آمیز، اعتراض تظاهرات ، سیاسی اعتصابات : از عبارتند مفهوم

 بیشترین ایران در قومی های چالش که فکری، رهبران توسط حکومتی ضد های سخنرانی

 . اند کرده ایجاد ها شاخص این در را فراوانی

 نقالبیا بات خه سازمان ، ایران کردستان دموکرات حزب ، پژاک حزب کرد قوم با ارتباط در

 شدت به فوق های شاخص میان از کردستان آزادی حزب ، کرد متحد جبهه ، کردستان

 بروز ودخ از را انتقادی حرکات و حزبی – فکری رهبران توسط حکومتی ضد های سخنرانی

 دادن رارق تاثیر تحت در سعی شاخص دو این از استفاده با خود اقدامات با دائما و اند داده

 . هستند( مرزها از خارج به مربوط فوق های سازمان و احزاب ) اند داشته ایران داخلی اوضاع

 اضاعتر های تظاهرات موجب ترکیه توسط اوجاالن عبداهلل دستگیری نظیر ای قومی حوادث

 . شد  ایران نشین کرد شهرهای در آمیزی

 می قرار آمیز مسالمت های چالش مفهوم ذیل در که هایی شاخص ، ترک قوم با ارتباط در

 استان با ارتباط در ایران مرزهای داخل در گفت توان می و است داده رخ مواردی در گیرند

 ملی بیداری حرکت ، آذزبایجان دموکرات فدرال جنبش . است بوده رنگ پر نشین ترک های

 حزب ، ترک مبارزان جمعیت ، گونش حزب ، آذربایجان ملی انجمن ، جنوبی آذربایجان

 و ( آسمک ) آذربایجان زندانیان از دفاع کمیته ، آذر 21نهضت ، جنوبی آذربایجان ملی استقالل

 حرکات و حکومتی ضد های سخنرانی شاخص دو با استفاده از که هستند هایی گروه ، ...

 ناسیونالیسم هدایت در سعی و اند داده قرار تاثیر تحت را داخلی قومی های چالش ، انتقادی

 ) تبریز 1374 سال اعتراضات توان می خاص صورت به مرزها داخل در . اند داشته ترک قومی

 تبریزی شهروندان از بسیاری عده توسط که اجتماعی فاصله سنجش پرسشنامه به اعتراضات
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 حرکات و آمیز تظاهرات های شاخص قالب در  )78 : 1386 ، قاسمی () شد تلقی آمیز توهین

 را تبریز تراکتورسازی فوتبال تیم طرفداران هیجان و شور همچنین و داد قرار مخالفان انتقادی

 ترکی شعارهای و قومی های اسطوره از آنها زیرا گرفت نظر در انتقادی حرکت نوعی توان می

 . خاکستری  گرگ نماد از استفاده مثال کنند می استفاده خود قومی هویت دادن نمایش برای

 بشر حقوق از دفاع سازمان ، ترکمن خلق فرهنگی سیاسی کانون ، ترکمن قوم با ارتباط در

 هایی گروه ، ... و ایران ترکمنستان ملی حرکت ، صحرا ترکمن بخش آزادی سازمان ، ترکمن

 های انیسخنر و انتقادی حرکت های شاخص قالب در توان می را آنها های فعالیت که اند بوده

 بههج ، اهواز دموکراتیک همبستگی حزب ، عرب قوم با ارتباط در . کرد تبیین حکومتی ضد

 ضتنه حزب ، اهواز دموکراتیک جمهوری ، اهواز بشر حقوق سازمان ، عرب خلق دموکراتیک

 و احزاب ، ... و ( دانمارک ) اهواز فرهنگی مرکز ، اهواز بخش آزادی سازمان ، اهواز عربی

 یافته روزب آنها از فراوانی حکومتی ضد های سخنرانی و انتقادی حرکت که هستند هایی سازمان

 از رهایی نکانو و بلوچستان متحد جبهه ، بلوچستان مردم حزب ، بلوچ قوم با ارتباط در . است

 و قومی مسائل حکومتی ضد های سخنرانی و انتقادی حرکت های شاخص با ، بلوچ ملت ستم

 . اند داده قرار تاثیر تحت را سیاسی ثبات

 ، رستانل اتحاد حزب ، لر قوم اتحاد جنبش ، لرستان آزادیبخش جنبش : لر قوم با ارتباط در

 و نتقادیا حرکات دارای نشین لر مناطق در بشر حقوق از دفاع کمیته و احمد بویر و بختیاری

 اهراتتظ نوع از لرستان دانشگاه در 1386 سال حوادث . اند بوده حکومتی ضد سخنرانیهایی

 در یسیاس ثباتی بی های حوزه ترین گسترده از یکی کلی طور به . است بوده آمیز مسالمت

بی  زسا زمینه عموما ها شاخص این و است بوده آن وشاخصهای آمیز مسالمت چالشهای مفهوم

  . اند بوده سیاسی های ثبات

 

  آمیز خشونت چالشهای مفهوم  -4-7-4

 ، شورش ، سیاسی خشونت اثر در مرگ ، چریکی حمالت از عبارتند مفهوم این های شاخص

 جمهوری دوره در . شده انجام کودتاهای و سیاسی تروریسم و تروریستی جنگ اقدامات ، ترور

 خشونت اثر در مرگ ، چریکی حمالت سیاسی ثباتی بی های شاخص با ارتباط در ، اسالمی

 ( پژاک ) کردستان آزاد حیات حزب . است داده رخ آمیز خشونت تظاهرات و ترور ، سیاسی
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 منجر که حمالتی و است داشته مرکزی دولت با را شدیدی گیریهای در که است بارزی نمونه

 و تاثیر داشته ایران در سیاسی ثباتی بی برمعیار هم بوده طرف دو نیروهای تعدادی شدن کشته به

 در که تبریز 1385 سال حوادث . است داشته داخلی قومی نخبگان بر زیادی روانی تاثیرات هم

 .(35 : 1386  ، )قاسمی داد روی (22/2/1385 ) ایران روزنامه در یکاتوری کار به اعتراض اثر

 توده صورت به اعتراض این البته ؛ دانست قومی حرکات آمیز خشونت داخلی نمونه توان می را

 است بوده معترضان شعار اولین ترکی زبان قالب در قومی هویت دغدغه و پذیرفت صورت ای

 خارجی و داخلی آمیز خشونت اقدامات نحوه و میزان مورد در دقیقی اطالعات ، کلی طور به .

  ادامه نیز آینده در رسد می نظر به که پژاک حزب نمونه که رسد می نظر وبه نیست دست در

 . است بوده ، آمیز خشونت های گیری در بارزترین باشد داشته

 البق در هم ایران کشور ، سیاسی ثباتی بی های شاخص و فوق مفاهیم از کلی برداشتی در

 سیاسی اتیثب بی انواع بارز های نمونه ، داخلی نخبگان هم و کشور از خارج نخبگان و گروهها

 و سبین کننده ثبات بی های شاخص و حوادث این بروز که کرد اشاره باید ولی است داشته را

 ریجمهو دولت ، ایران دولت و پژاک میان های درگیری با توان نمی مثال ، است وضعیتی

 کاملی ییتوانا اسالمی جمهوری دولت سو یک از ، زیرا کرد قلمداد سیاسی ثبات بی را اسالمی

 قالب در نه هالبت ) کند کنترل را آنها است توانسته و است داشته قومی چالشهای با خورد بر در

 خاص صورت به اسالمی جمهوری ایدئولوژیک دستگاه دیگر سوی از و ( . آنها با سازش

 ازنظر رانای که گرفت نادیده نباید دیگر طرف از . بپردازد ملی هویت تقویت به است توانسته

 در که زیادی اقوام تعداد با حساسیت این و داراست را وضعیت حساسترین قومی حوادث

 .شود می بیشتر هستند مرزها خارج در نوعانشان هم با ارتباط

 

  گیری نتیجه -5

 سیاسی چهارگانه عوامل شناسایی : از است عبارت است آمده دست به پژوهش این در آنچه

 ، قومی نخبگان ، فرهنگی هویت ارزشی تراکم از عبارتند عوامل این . ایران در ها قومیت شدن

 غنای به فرهنگی هویت ارزشی تراکم . المللی بین و ای منطقه سیاسی فضای و دولتی اقدامات

 نشده نهادینه رسمی های سیاست قالب در دارد اشاره آن به که هویتی های وسواس و فرهنگی

 . است زده رغم را هایی حساسیت آینده های نسل به قوم فرهنگی میراث انتقال دغدغه و اند
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 و آن حفظ های ضرورت و قومی هویت فرهنگی غنای دریافتن کشوربا داخل در قومی نخبگان

 در پراکنده ولی ای توده های قالب در و زنند می  اقدام به دست ، آینده های نسل به انتقال

 دولتی اقدامات . دهند می نشان را خود اعتراض ، کشور از خارج در حزبی یا و کشور داخل

 اقوام موجود وضعیت دیگر سوی از و گیرد می صورت اعتراضات این مقابل در سو یک از نیز

 همواره قومی های سیاست ایران کشور در . دهد می قرار تاثیر تحت را آنها فرهنگی عناصر و

 می اعمال مستقیم صورت به ( پهلوی دوره ) زمانی که است بوده سازی همانند ویژگی دارای

 نوع این و ؛ شود می اعمال مستقیم غیر صورت به اسالمی جمهوری دوره در ولی است شده

 دیگر سوی از. است زده رقم را کشور از خارج قومی احزاب های واکنش قومی سیاست

 دست خود ی کشورها داخل در قومی حساسیت دلیل به المللی بین شرایط و منطقه کشورهای

 . است داشته تاثیر ایران داخلی شرایط بر که اند زده مختلفی قومی های سیاست و اقدامات به

 حمایت مورد همچنین و دارند قرار کشورها سایر داخل در ایران قومی های جنبش از بسیاری

 المللی بین شرایط . هستند دارند اسالمی جمهوری دولت با ایدئولوژیک جدال که کشورهایی

 مسائل فرهنگی تنوع و دموکراسی ، بیان آزادی ، بشر حقوق مفاهیم گسترش طریق از همچنین

 به قومیت شدن سیاسی دیگر حوزه در . اند داده قرار تاثیر تحت را قومی های جنبش و قومی

 دینی و تاریخی مشترکات قبیل از بسیاری عوامل به کماکان و است گرفته صورت نسبی صورت

 ها قومیت شدن سیاسی تاثیر تحت قومی ناسیونالیسم . است وابسته ، مشترک رسوم و آداب و

 صورت به مرزها خارج قومی های جنبش با ارتباط در قومی ناسیونالیسم این و است گرفته قرار

 کار به قومی تصفیه و فرهنگی سازی سیاسی ، بومی بسیج گانه سه ابعاد در و رسمی و کامل

 غیر و بند نیم صورت کشوربه داخل در قومی شدن سیاسی طور همین و است شده گرفته

 های سیاست . شود می کنترل آن کننده همانند اقدامات و دولت توسط که دارد وجود رسمی

 در رسمی و شده نهادینه صورت به است محدود که این بر عالوه ایران در گرا فرهنگ چند

 که اند نشده رازی بابت این از آنها های جنبش و نخبه های گروه و ها قومیت لذا است نیامده

 ترتیب این به و شود می منجر قومشان فرهنگی عناصر تداوم به ایران در ها سیاست این اتخاذ

 نه و است قومی تکثرگرای سیاست اتخاذ با مرتبط ایران در نهادی و قانونی های ظرفیت نه

دچار وسواس هویتی  ها قومیت ، که میان این در ؛ اند شده قانع امر این به قومی های جنبش

 نیز دولت ، مقابل در و دارند متمرکزی و یافته سازمان های جنبش مرزها خارج در و شده اند
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 داده رخ گوناگون های شکل در سیاسی ثباتی بی ؛ است داشته گرایش سخت های واکنش به

  . است

 از نیگوناگو های قالب در سیاسی ثباتی بی قومی احزاب و ها جنبش و دولت بین برخورد از

 خشونت های چالش ، ( انتقادی های حرکت و تظاهرات ) آمیز مسالمت های چالش : قبیل

 هب گرایش و قدرت اعمال هنجارهای تغییر ، ( سیاسی خشونت اثر در مرگ ، ترور ) آمیز

 یاسیس ثبات موارد . است داده رخ  قومی احزاب و قومی مسائل در گری نظامی از استفاده

 در تاس شده فراهم اصالحات دوره در که هایی فرصت مورد در بجزء است بوده محدود بسیار

  . است نبوده سیاسی ثبات تقویت برای عاملی قومی مسائل ها دوره سایر

 شده نهادینه ی گرا فرهنگ چند های سیاست اتخاذ عدم و ها قومیت شدن سیاسی کلی طور به

 نای طریق این از و است بوده مختلف قومی احزاب و ها جنبش و دولت بین برخورد باعث

 از و وس یک از امنیتی های هزینه افزایش و دولت های استراتژی در تغییر باعث ها برخورد

 . است بوده سیاسی ثباتی بی از گوناگونی انواع دیگر سوی

 و ماخذ منابع -6
 . نی  نشر : تهران .« ایران در گرایی قوم و قومیت » .( 1386)  حمید. ، احمدی  - 

 در هویت شناسی جامعه : رد .  « شناسی انسان دیدگاه از ایران در قومی گوناگونی علل بررسی  . »( 1384 ) .سکندر ، بهاروند اللهی امان -

 . ایرانی  تمدن . تهران . گودرزی حسین توسط شده آوری جمع .ایران

 . قومس  : تهران . « ایران سیاسی شناسی جامعه بر درآمدی » (. 1385 ) .علیرضا ، ازغندی  -

 . نی  نشر :تهران  .  « سیاسی شناسی جامعه » .(  1385 ) .حسین ، بشیریه  -

 . نی  نشر :تهران .حسن چاوشیان  . ترجمه « اجتماعی های پژوهش طراحی » .(  1389 ) .نورمن ، بلیکی - 

 . راهبردی  مطالعات وهشکدهپژ :تهران . سروی خواجه غالمرضاترجمه  .« سیاسی توسعه در توالیها و بحرانها » . (1380 ) لوسین. ، پای - 

 . سمت  : تهران . « انسانی علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه » .(  1389 ) رضا. محمد ، نیا حافظ  -

 . راهبردی  لعاتمطا پژوهشکده : تهران ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی..« سیاسی ثباتی بی الگوهای( 1380 )دیوید.  ، ساندرز  -

 . صادق )ع(  امام دانشگاه : تهران . « ایران سیاسی شناسی جامعه»  (.1389 (محمود. ، شفیعی  -

 ایران. اسالمی جمهوری اساسی قانون - 

 . بودجه و برنامه سازمان.  )  1370 ) .توسعه اول برنامه قانون  -

 . بودجه و برنامه سازمان. (  1373 ) توسعه. دوم برنامه قانون  -

 . ریزی  برنامه و مدیریت سازمان.   ( 1377 ) توسعه. سوم برنامه قانون  -

 . ریزی  برنامه و مدیریت سازمان. ( 1383 ) توسعه. چهارم برنامه قانون - 

 . راهبردی  مطالعات پژوهشکده : تهران . یوسفی حاجی محمد امیر ترجمه. « سیاسی علوم در نظریه و روش » . ( 1378 ) دیوید. ، مارش  -

 . کویر  نشر : تهران  . تدین احمد ترجمه. « ایرانی ناسیونالیسم » .( 1378 ) ریچارد. ، کاتم  -

 . نو  طرح : تهران . چاوشیان حسن . ترجمه « هویت قدرت : اطالعات عصر » . ( 1380 ) مانوئل. ، کاستلز  -

 :تهران . لو تقی فرامرزمه ترج . « تعلق سیاست و شدن جهانی : مهاجرت و شهروندی » .( 1382 ) سون. دیوید الیستر و استفان ، کاستلز - 

 . راهبردی  مطالعات پژوهشکده
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 . سمت  : تهران . فاضل رضا و توسلی غالمعباسترجمه  . « شناسی جامعه مبانی » .( 1385 ) بروس. ، کوئن  -

 .ایرانی تمدن: انتشارات  تهران . « ایران در هویت شناسی جامعه درباره هایی گفتار » . ( 1384 ) حسین. ، گودرزی - 

 مقاالت

 .اول شماره . اول سال .اول خط فصلنامه . « سازوکارها و ها رهیافت و ملی اتحاد»  . ( 1386 ) حمید. ، احمدی  -

 : تهران . ملی اتحاد ملی شهمای مقاالت مجموعه  .« ایران در آن بازسازی ضرورت و ملی هویت ، ملی اتحاد»  .( 1386 )حمید.  ، احمدی - 

 . نظام  مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات پژوهشکده

 . 1 دوره . 1 شماره . راهبردی مطالعات فصلنامه .« ناسیونالیسم قومی منابع»  . ( 1377 ) .آنتونی ، اسمیت - 

 .  35 مسلسل .اول  مارهش. « معاصر ایران موردی بررسی : شهروندی الگوی و فرهنگی چند سیاست قومی، تنوع » . (1386 ) .فرامرز لو، تقی -

 شماره . پنجم سال  .اسی سی دانش فصلنامه دو .« اجتماعی تنوعات مدیریت در اسالمی جمهوری های سیاست » . ( 1388 )یوسف.  ، ترابی - 

 .  اول

 . « ایران اسالمی جمهوری تجربه به نگاهی با سیاسی ثبات و رقابت تحلیل برای چارچوبی » . ( 1385 ) غالمرضا. ، سروی خواجه - 

 .  سوم  شماره . سیاسی دانش دوفصلنامه

 . 35 مسلسل .اول شماره .« آذربایجان موردی مطالعه : اتماعی جدید های جنبش » . ( 1386 ) علی. محمد ، قاسمی - 

 

 

 

 

 ارزشهای مشترک در جهان اسالم بر وحدت مسلمانانبررسی تاثیر 
 

  ، دانشجوی کارشناسی دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان1امید شکرانه

 

 چکیده 

جغرافیایی جهان اسالم که از جنوب شرق آسیا تا غرب افریقا و جنوب شرق اروپا  -ساختار فضایی

های جهان را تشکیل درصد خشکی 22شود که حدود امتداد یافته است، شامل بیش از پنجاه کشور می

منافع مشترک و گرا نظیر تهدید مشترک، جغرافیایی، شامل عوامل متعدد هم -دهند. این ساختار فضاییمی

ی پیوند بین کشورهای جهان اسالم را شود، که زمینهمتقابل و ارزشهای مشترک و تجانس ساختاری می

اتصال سرنوشت کشورهای اسالمی به یکدیگر ، مزیت های نسبی ، فرصت ها و افق  .فراهم آورده است

اسالمی خلق می کند .یاری جستن از های روشنی را به منظور رشد ، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای 

                                                                                                                                             
1. Email: Omid.shokraneh@gmail.com 
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گرایی میان کشورهای  و هم باورها و ارزش های اسالمی یکی از مهمترین عوامل شکل گیری وحدت

ترین عوامل های اسالمی، یکی از مهممسلّم است که یاری گرفتن از باورها و ارزش . اسالمی است

ها و باورهای حقیقت، با تکیه بر ارزشگیری وحدت و همگرایی میان کشورهای اسالمی است. در شکل

های موجودِ جهان اسالم به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین، مشترک، زمینه بهره جویی از ظرفیت

این مقاله با بررسی عوامل توانمندساز جهان اسالم ، رویکردهای مختلف را جهت .  شودامکان پذیر می

 . توحدت جهان اسالم مورد توجه قرار داده اس

 وحدت ارزش ها، جهان اسالم، اسالم، کلیدی: گانواژ

 

 مقدمه

ل جهان اسالم، به همبستگی و وحدت اسالمی به عنوان یگانه راهی می نگرد که در ح

 می ومشکالت عظیمی که با آن مواجه گردیده، می تواند راهگشا باشد. مصلحان بزرگ اسال

ت د که وسعه انبیدارگرانی که در اقلیم پهناور دنیای اسالم سربرآورده اند، بدین نکته واقف شد

ان ند از آنتوا می، منابع و معادن بسیار و نیروی انسانی بی شمار مسلمانان، میسرزمین های اسال

 ، اما بهاشندبقطبی قدرتمند به وجود آورد که در معادالت قدرت و ترتیبات آن سهم مؤثری داشته 

ا هم آرمان ه رغبدلیل آن که تفرقه و تشتت آنان را به ملت ها و اقوام پراکنده تقسیم کرده است، 

 ود را درخقعی داف مشترک، نتوانسته اند این پتانسیل عظیم را به فعلیت رسانده، اقتدار واو اه

موار تی هصحنه ی بین الملل به دست آورند و راه را برای پیشرفت های علمی، اقتصادی و صنع

یداری باز  ، همواره«امت اسالمی»سازند. دشمنان اسالم نیز با آگاهی از قدرت نهفته در پیکر

ک ـ بیمنا ستیمهمی مسلمانان ـ که هم اکنون از شمال آفریقا تا منطقه ی خاورمیانه شاهد آن اسال

ند. این اشته بوده، به همین دلیل بر ایجاد تشنج، اختالف و بحران در کشورهای اسالمی همت گما

نیای دد و واقعیتی است که حتی نظریه پردازان و ژئواستراتژیست های غربی بدان اعتراف دارن

 اسالم را به هالل بحران تشبیه کرده اند. 

وحدت اسالمی، از ارزش های بنیادینی است که سهم عظیمی از معارف و آموزه های اسالمی 

را به خود اختصاص داده و همواره در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسالم، بر مبانی خود استوار 

مبتنی بر مبانی نظری باشد، برای ایده  ای باید بوده است. از آنجا که تحقق هر ایده و اندیشه

  .وحدت نیز می توان از مجموع منابع دینی، اساسی اسالمی به دست آورد

هر چند در آموزه های اسالمی به صورت مدوّن، به تبیین آن پرداخته نشده است. چنانچه تأکید 
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، گویای اهمیت آموزه های اسالمی بر رعایت معیارهای اخالقی و عملی در رفتار با مسلمانان

-وحدانیت خدا، رسالت پیامبر»وحدتی است که بر مبانی اصولی مشترک مذاهب استوار است. 

از « و پایداری در مقابل دشمن مشترک -ع-، اعتقاد به قرآن، قبله ی واحد، محبت اهل بیت-ص

 جمله برجسته ترین اصول مشترک اعتقادی و ارزشی است که تمام مسلمانان جهان نسبت به آن

  .اتفاق نظر دارند و وحدت اسالمی همواره، بر این مبانی استوار بوده است

ا راسالمی  شمندامروزه دشمنان اسالم، نه تنها مسلمانان، بلکه اسالم و قرآن و آرمان های ارز

اساس، اند و در این میان برخی افراد جاهل و متعصب با استناد به دالیلی بینشانه گرفته

ستیزان را به اهدافشان نزدیک زنند و از این طریق اسالمرا برهم می -ص-برهمبستگی امت پیام

ای در حوزه وحدت کنند. بر همین اساس ضروری است تحقیقات و پژوهش های گستردهمی

  .گیردباسالمی، با بررسی تمام ابعاد آن، از جمله تبیین مبانی اصولی وحدت اسالمی شکل 

کنند و از قرآن و سنت( به وضوح وحدت مسلمین را تأکید میهای دینی )انهترین پشتوجامع

جه ل توجانب خداوند رهنمودهای بسیاری در جهت تحقق این امر نازل شده است. یک نکته قاب

در  همیتدر وحدت این است که همانگونه که تمامی تعالیم قرآن و سنت، علی رغم اعتبار و ا

ها  ا و ارزشاورهبر نیستند؛ مسلمانان نیز با اینکه در جایگاه خود، اما از اهمیت یکسانی برخوردا

و  اورهابمشترکند. مبانی ای که ریشه در همان  "مبانی"دارای مراتب مختلف هستند، اما در 

د، چرا دار ارزش ها دارد. تکیه بر مبانی وحدت در تقویت همبستگی میان مسلمانان نقش بسزایی

  .اختالفات می شود که موجب تقویت اشتراکات مذهبی و تضعیف

ب مکت آینده مطلوب جهان اسالم در گرو وحدت و همگرایی امت اسالم است.در کنار تاکید

های اسالم به وحدت مسلمانان،بررسی تحوالت نظام بین المللی حاکی از آن است که کشور

نند ش کی نقاسالمی تنها در شرایطی می توانند به عنوان یک قطب قدرتمند در جهان آینده ایفا

صوص که از واگرایی به سمت همگرایی میل پیدا کنند.این مهم در گرو چاره اندیشی در خ

 چالشهای موجود و آینده اندیشی برای فرصتهای پیش رو است.

ظرفیت های نهفته در فضای ارزشی و معنایی دین مبین اسالم زمینه های اتصال سرنوشت 

سرنوشت کشورهای اسالمی به یکدیگر،مزیت  کشورهای اسالمی به یکدیگر مهیا می سازد.اتصال

های نسبی،فرصت ها و افق های روشنی را به منظور رشد،توسعه و اقتدار هریک از کشورهای 

اسالمی خلق می کند.یاری جستن از باورها و ارزش های اسالمی یکی از مهم ترین عوامل 
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ارزش های مشترک زمینه  وحدت و همگرایی میان کشور های اسالمی است.با تکیه بر باور ها و

بهره جویی از ظرفیت های موجود در جهان اسالم به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکان 

 پذیر می شود.

  

 امت واحده 

 إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّۀً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُون

واه گست. قی و بلند قرآن مجید ابدون تردید وحدت و همدلی از اصولی ترین آموزه های متر

 قت و ترکحقی این مدعا دهها آیه قرآن است که مسلمانان بلکه همه مردم را به گردآمدن بر محور

آن را  هی وجدال و تفرقه دعوت می کند، و به همین نسبت آیاتی است که از تفرقه و اختالف، ن

 .مطرود می شمارد

« تفرّق»از  ن الهی را مطرح می سازد موضوع پرهیززمانی که خداوند اصولی ترین دعوت پیامرا

لدِّینِ مَا ام مِّنَ لَکُ شَرَعَ»را پیامی هم سنگ با اصل برقراری دین می شمارد؛ به این آیه توجه کنیم: 

الّ قِیمُوا الدِّینَ وَسَی أَنْ أَمُوَسی وَعِیاهِیمَ وَبْرَوَصَّی بِهِ نُوًحا وَالَّذِی أَوْحَیَْنا إِلَْیکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِ 

نیز آنچه  ورده بود فارش کبرای شما از دین همانی را مقرر کرد که نوح را بدان س»؛  «تَتَفَرَّقُوا ِفیهِ

 پا داریدبرا  که به تو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش کردیم که دین

 «.دو در آن پراکندگی و اختالف نکنی

ه با ست کآفتی که ممکن است دامنگیر دین خدا شود، آسیب اختالف و تفرقه ا گویا مهمترین

 .روح برپایی دین در تضاد است

ل را و بادپیامبر خدا صل اهلل علیه آله و سلم برای پدید آمدن این وحدت و اوج گیری آن 

 .مطرح کردند

 «انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی»

 .ی عظیم وحدت اند که نجات بخش امت اسالم استقرآن و عترت دو لنگر کشت

قرآن که کامالً در بین مسلمانان شناخته شده است اما عترت، یادگار پیامبر صل اهلل علیه آله و 

سلم برای دوره آخرالزمان شخصیتی الهی است که پیامبر خدا صل اهلل علیه آله و سلم نام، کنیه و 

ث در کتابهای معتبر فرقه های مختلف اسالم دربارة اوصاف او را بیان کرده اند. صدها حدی

حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بیانگر استمرار عترت در وجود شریف آن حضرت 
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است. محوری که می تواند همه مسلمانان را در انتظاری مقدس، سازنده، آرمان ساز و جهت 

 .دهنده، شکل دهد

 

 تمدن اسالمی

ش و کمتر از یک قرن با وضعی معجزه آسا طوایف خانه به دو ظهور اسالم در ظرف مدتی

در  وحیدصحرا نشین عرب را که پیش از این تیره روز ترین مردم دنیا بودند در زیر لوای ت

دید ین جدآورد.نفوذ خدایان و دین های مختلف از عربستان بر افتاد طوایف مختلف زیر لوای 

ی ها نیرویز آن،ماجراجو و پراکنده را به هم پیوست و امتحد شدند.نیروی ایمان این مردم خود سر

 غلوببزرگ، جوشان و مقاومت ناپذیر پدید آورد که در مدتی کوتاه، سپاه های منظم را م

 ذاشتگکرد،کشور های بزرگ را در نوردید و یک قرن نگذشت که تمدنی جهان شمول را بنیان 

 (.1366،2حسن، و قسمت اعظم جهان آن روزگار را فرا گرفت)ابراهیم

ر و زبر ا زیاین تمدن با پیشرفت سریع فاصله ای در تاریخ جهان به وجود آورد، دنیای کهن ر

ی آن با خالقکرد و بر ویرانه آن جهانی نوین ساخت که نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ا

م و عل لیدجهان پیشین تفاوت داشت.با ظهور تمدن اسالمی مسلمانان از حیث قدرت، ثروت، تو

 اندیشه به جایگاه رفیعی دست یافتند.

ود، ری خمسلمانان با جذب بهترین عناصر گاهواره های تمدنهای موجود در حوزه علمی و فک

ی های ، ویژگانسجام درونی» تمدن نوین و شکوهمندی را بنیان نهادند که به گفته فرهنگ رجایی 

 ی اینت.حجم تولیدات علمی، فکری و فنو جهان گیر داش« محلی و دعوی جهانی خود را داشت

اشت دمجموعه شگرف و عظیم، تمام ساحت های علم و فناوری آن روزگاران را در تصرف خود 

 (.99،1382-94و سلطه بی چند و چون آن، فرهنگ و شریعت اسالم را جهانی ساخت)رجایی،

ریحا صرا  بنیان خودشکل گیری تمدن اسالمی ریشه در این دارد که اسالم تنها دینى است که 

ر ماع را داجت بر اجتماع نهاده و در هیچ شانى از شؤون خود از مسئله اجتماع غفلت ننموده، روح

 ی باتمام احکام بسیار خود جاری نموده است.این مسئله باعث شد خیلی زود جامعه اسالم

ومى و ت قتماعاپشتوانه باورها و احکام اسالمی شکل گیرد. در حالی که تا آن زمان به جز اج

عامل  ع جزوطنى تحت سلطه شاه و یا رئیس قبیله وجود نداشت و راهنمایی نیز برای این اجتما

 د.وراثت و اقلیم نبو
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 همگرایی کشورهای اسالمی

ه کاشد بصطالح همگرایی از مفاهیم و واژه های خاص علوم سیاسی و روابط بین الملل می ا

ها یا کشور واگرایی به کار برده میشود. منظور از همگرا شدنبه طور معمول در مقابل اصطالح 

 ایه زمینه در مشترک مواضع اتخاذ منظور به یکدیگر به آنها شدن نزدیک ٬جوامع مختلف

جوامع  سیاسی حیات تاریخ که آنجایی از. است آن مانند و نظامی ٬اقتصادی ٬سیاسی گوناگون

 مورد لهمسا این نتیجه در ٬ی متعددی بوده استبشری همواره شاهد همگرایی ها و واگرایی ها

علوم سیاسی  مطالعات دانشمندان .است گرفته قرار سیاست علم پردازان نظریه و دانشمندان توجه

 که دهدمی نشان ٬و به خصوص تحقیقات انجام شده به وسیله نظریه پردازان روابط بین الملل

 به اشتند اعتقاد ٬مسائل تاریخی و جغرافیایی وجود ٬ مشترک دشمن داشتن چون متعددی عوامل

 و تقابلم نیازهای ٬ مشترک دردهای و مشکالت وجود ٬ مشترک فرهنگ از مندی بهره ٬واحد دین

مع مختلف ان و مانند آن در شکل گیری پدیده همگرایی بین جوازب ٬ نژاد چون مسائلی همچنین

 .نقش بسزایی ایفا میکنند

عنوان بازیگران عرصه بین المللی در ارتباط مستقیم با این شرایط و کشورهای اسالمی نیز به 

خصلت های جهانی شدن می باشند. این کشورها حداقل در تاریخ گذشته خود، دو مقطع اساسی 

را تجربه نموده اند. در مرحله نخست، بسیاری از دول اسالمی با سیاست های استعماری و 

مواجه شده اند و در مرحله دوم، پس از استقالل و رها  مداخله مستقیم نظامی قدرت های بزرگ

شدن از قدرت های استعماری، تجربه دولت سازی را در جهان مدرن تا حد زیادی سپری کرده 

اند که ماحصل آن، شکل گیری دولت های ملی، حاکمیت های مستقل و اهمیت یافتن مرزهای 

است. در این مقطع، اگر چه بسیاری از  سرزمینی و جداسازی ملت های اسالمی از یکدیگر بوده

دولت های اسالمی از حاکمیت حقوقی مستقل، برخوردار گردیدند، اما شکل گیری دولت های 

وابسته، بار دیگر به صورت غیرمستقیم، باعث حفظ نفوذ و سلطه قدرت های بزرگ در 

طف تاریخی کشورهای اسالمی شد. جهانی شدن برای کشورهای اسالمی به منزله یک نقطه ع

دیگری محسوب می شود که می تواند تجارب مثبت و یا منفی فزاینده ای را برای آنها به همراه 

آورد و تاریخ این کشورها را دگرگون سازد. آن چه به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام بین 

ه گرایی و یا الملل کنونی در حال رخ دادن است، تحول نظام بین الملل از دولت محوری به منطق

جهان گرایی در پرتو جهانی شدن است؛ تحولی که به صورت اجتناب ناپذیری، دولت های 
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اسالمی را نیز در بر می گیرد و این کشورها از روی تمایل و یا اجبار با آن مواجهه می شوند. 

براین اساس می توان گفت که نزدیک ترین تأثیر جهانی شدن بر کشورهای اسالمی، شتاب 

تن سیاست ها و اقدامات همگرایی در قالب سازمان های منطقه ای است، اما مهم تر از آن، گرف

چگونگی ارتباط و تعامل کشورهای اسالمی با جهانی شدن است؛ ارتباطی که بتواند تأمین کننده 

منافع کشورهای اسالمی باشد و از سلطه یک جانبه مداخله گرایی قدرت های بزرگ جلوگیری 

عبارت دیگر، کشورهای اسالمی برای حفظ هویت، ارزش ها و فرهنگ اسالمی و نماید. به 

میراث تمدنی خود در عرصه جهانی شدن، نیازمند تعریف مجدد مرزها، هویت و تعامالت خود با 

یکدیگر و با قدرت های بزرگ می باشند که به نظر می رسد راهبردها و سازوکارهای جدیدی را 

 .می طلبد

می ظر نهمگرایی و اتحاد، دارای سرنوشت مشترکی هستند و بدون اجماع ن کشورها در قالب

زمینه  ووند توانند عمل کنند.به عبارت دیگر، در سایه یک اتحاد، کشورها هب یکدیگر قفل می ش

ند ی کنمهای ساختاری صلح را فراهم می آورند و چون توان فراوانی را بر روی یکدیگر جمع 

 (.55-54، 1379دنبال کنند و به ثمر برسانند)سریع القلم، می توانند اهداف مهمی را

ی دت طوالنمرای مطالعه همگرایی با انتشار اثر دیوید میترانی، در دوره میان دو جنگ جهانی، ب

دار رخورباز موضوعات مورد عالقه محققان روابط بین الملل بود و هنوز هم از اهمیت زیادی 

وف به معط بر تشکیل جوامع و اتحادیه هاست که به اراده است.همگرایی یا یکپارچه سازی متکی

یگر، دیان بپیوستگی اجزای یک جامعه یا چند جامعه با هم از روی میل و رغبت بستگی دارد.به 

ی تا حدود زیادی به همگرایی به معنا   Integrationهمگرایی و یکپارچگی در معنای 

Convergence   نها ایر اییعنی وجود ویژگی های مشابه در بین گروه های فرهنگی، نژادی و نظ

 در نقاط گوناگون و بدون ارتباط قبلی با یکدیگر متکی است.

صول ه محاز این منظر همگرایی میان کشورها و دولت ها ناشی از جبر و اضطرار نیست، بلک

ضای فآن ویژگی هاست.همگرایی در ویژگی های مشابه و اراده همگن جهت پیوستگی بر اساس 

ر برابر دنیا دوابستگی متقابل تشدید می شود.به موجب نظریه وابستگی متقابل، دولت ها و جوامع 

ین اد و حوادث جریان هایی که در قلمرو دیگر کشور ها رخ می دهد آسیب پذیر شمرده می شون

ز گر ادرخورداری کشور های که یکی از شرایط قبلی برای رفاه و ثبات سیاسی در هر کشور ب

 (.1387، 168-166وضعیت مشابه است)صفوی،
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 عوامل و زمینه های همگرایی در جهان اسالم

د وجو همان طوری که در مقدمه این مقاله بیان شد همگرایی بین کشورهای مختلف مستلزم

ر دت. سازمینه های مختلفی چون وجود دشمن مشترک، مسائل جغرافیایی و تاریخی و مانند آن 

 اتحاد و ساز اینجا برخی از قابلیت ها و توانمندی های کشورهای اسالمی را که می تواند زمینه

 .همگرایی بین مسلمانان باشد، مورد بررسی قرار میگیرد

 ( عوامل اجتماعی1

 امروزه برای پیشبرد همگرایی و همکاری میان کشورها در حوزه های مختلف سیاسی،

ی، و تکنولوژیک چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللاقتصادی، فرهنگی، علمی 

ساس ابر  واتحادیه یا سازمان هایی به وجود می آید که با برخور داری از ساختار های رسمی 

و  شترکمتوافق چند جانبه میان دولت ها به صورت فراملی عمل کنند.بدین ترتیب، تالش های 

ی و اطقه ها و اقدامات جمعی از طریق سازمان های منآگاهانه برای تسیل مراودات میان کشور

، 309-308بین المللی که دارای چارچوب کما بیش دائمی هستند صورت می پذیرد)ایوانز،

1381.) 

در حوزه کشور های اسالمی وجود یک سازمان کارامد و فراگیر به منظور جمع کردن کشور 

رورتی اجتناب ناپذیر است.با وجود اینکه ها در فرایند همگرایی، همانند اتحادیه اروپایی ض

سازمان کنفرانس اسالمی می توانسته در رابطه با همگرایی جهان اسالم گزینه مناسبی باشد، زیرا 

هم تمامی کشور های اسالمی در آن عضویت دارند و هم از چندین دهه تجربه سازمانی 

درت الزم برخوردار نیست تا کنون برخوردار است.اما این سازمان به دلیل اینکه از کارایی و ق

نتوانسته است همانند سازمان های غربی، نقش موثری ایفا نماید و پاسخگوی نیازهای جهان 

اسالم برای همبستگی و انسجام باشد و با توجه تغییراتی که در عرصه سیاست جهانی رخ می 

کی دیگر از دالیل نا دهد خود را با مقتضیات جدید هماهنگ و سازگار نماید.عالوه بر این ی

کارایی سازمان کنفرانس اسالمی، وسعت حوزه عمل و تفاوت های بسیار میان مناطق مختلف 

جغرافیایی جهان اسالم می باشد.لذا حل این مشکل نیازمند آن است که سازمان کنفرانس اسالمی 

های آنها را  با فراهم آوردن زمینه های تقویت و همگرایی میان سازمان های منطقه ای فعالیت

هماهنگ نموده و تحت پوشش و کنترل در آورد.این امر می تواند در کاهش رقابت های منطقه 
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ای، که باعث تضعیف سازمان کنفرانس اسالمی می گردد، موثر واقع شود)حسینی مقدم،صنیع 

 (.1391،4اجالل،

ه بعضو  از دیگر عوامل نا کارامدی سازمان کنفرانس اسالمی وابستگی برخی کشور های

در  ناسببیگانگان، عدم توجه بعضی از اعضا به همکاری با سازمان و فقدان ساز و کارهای م

هبود ای بوادار نمودن کشور ها جهت اجرای قطعنامه های سازمان کنفرانس اسالمی می باشد.بر

و  تحادااین وضعیت و به منظور آنکه سازمان کنفرانس اسالمی به نهادی شایسته جهت ایجاد 

 ن و توجهیادینسجام نظری و عملی در جهان اسالم تبدیل گردد این سازمان نیازمند تغییراتی بنا

ت داماعمیق به مشکالتی همچون بحران هویت عقیدتی، رقابت های میان اعضا، خنثی کردن اق

 (.1376تضعیف کننده سازمان های رقیب،تقویت نظام تصمیم گیری و ... می باشد)احمدی،

 

 سیاسی جهان اسالمجغرافیای ( 2

رار قمکن کشورهای اسالمی از نظر جغرافیای سیاسی و موقعیت ژئوپلتیک در بهترین شرایط م

ظر شور از نکدو  دارند. به عنوان مثال میتوان به کشورهایی چون ایران و عربستان اشاره کرد. این

یت دارای موقعاهمیت جغرافیایی جزو ده کشور اول جهان محسوب می شوند زیرا از یک سو 

 تژیکای استراگه همرکزی بوده و از سوی دیگر ، از دو طریق به دریا راه دارند. عالوه بر آن با تن

 .بین المللی هم جوار هستند و آبراه های

نگه تکیه این وضیعت به این دو کشور منحصر نمیشود ؛ کشور مصر مالک آبراه سوئز است. تر

ی است. دونزدارد. تنگه ماالکا در اختیار کشور بزرگ ان های بسفر و داردانل را در تصرف خود

مشاهده  راینمراکش نیز در اداره امور مربوط به تنگه جبل الطارق با اسپانیا شریک است. بناب

نه زمی میشود که جغرافیای سیاسی جهان اسالم منحصر به فرد است و به همین دلیل میتواند

 د.ر آیمناسبی برای همگرایی امت اسالمی به شما

 (عوامل دینی و فرهنگی و ارزشهای مشترک3

وجود ارزش های مشترک در میان کشور ها، امکان دست یافتن به یک توافق عمومی، 

ا د های فرنها همبستگی و پیوند را افزایش می دهد.این اتفاق نظر، مشروعیت فعالیت سازمان ها و

 حساساز آن تبعیت کنند و هرگز ملی را افزایش داده و باعث می شود تا واحد های مالی ا

  ننمایند که هویت ملی خود را بر اثر همگرایی از دست می دهند
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  (.1376،664)دوئرتی،جیمز،فالتزگراف،

ا تسهیل می ردر این زمینه دین اسالم به عنوان مهم ترین عامل مشترک ارتباط کشور های اسال

ه می ناختشانان به عنوان امتی واحد می نماید.به ویژه آنکه بر اساس تعلیم اسالم همه مسلم

ای شوند.این امر بستر مناسبی را از لحاظ فکری جهت همبستگی و همگرایی میان کشور ه

ه عنوان ست باسالمی فراهم می آورد، هر چند که برداشت ها و تفاسیر گوناگون از اسالم ممکن ا

خ تقاد راسن اعمانان جهان به آیک عامل وا گرا عمل کند، آموزه های بنیادین اسالم، که همه مسل

هان ین جددارند، تاکید ویژه ای بر وحدت مسلمانان می نماید.در حقیقت،اسالم به عنوان یک 

بدون  ن راشمول سعی در ایجاد همگرایی و همبستگی میان همه و اقوام دارد تا تمامی مسلمانا

وجوب  انندکالیف اسالم همتوجه به نژاد یا زبان به صورت یک ملت واحد در آورد.بسیاری از ت

حدت قش ونرو به کعبه ایستادن در هنگام نماز، مراسم حج، روزه گرفتن در ماه رمضان و ... 

 (.1374، 310-309بخش اسالم را مورد تاکید قرار می دهد)آالسرایر و جرالد،

 شترکعالوه بر این، ارزش های مشترک، تمدن گذشته و تجارب تاریخی، سرنوشت کمابیش م

رد او.. از جمله م.مانان و مواردی از این دست میتواند فراتر از تفاوت های نژادی، قبیله ای و مسل

 ایجاد وحدت و همبستگی در کل جهان اسالم محسوب شود)همان(.

 (عوامل سیاسی4

بر  همگرایی دولت های اسالمی، به عنوان واحد های سیاسی تشکیل دهنده تمدن اسالمی

 شکل دهنده به یک قدرت جهانی بال منازع باشد: حسب موارد زیر می تواند

 بهره مندی جهان اسالم از کانون های معتبر برای ایجاد قدرت

 داشتن ایدئولوژی برون گرا که قابلیت طرح خود را در گستره جهانی دارد.

 برخورداری از سهم قابل توجه در شبکه ارتباط جهانی به دلیل توان تولید معنا

 یطقه اسازمان نظامی خود و تبدیل نمودن آن به یک قدرت موثر در سطح منامکان ارتقای 

 برخوردار بودن از قلمرو جغرافیای وسیع که در بردارنده جمعیتی باال است

 برخورداری از موقعیت ژئوپولوتیک حساس و تاثیر گذار در نظام جهانی

بستگی ل همبه عنوان عام الزم به ذکر است که وجود یک یا چند قدرت تهدید کننده می تواند

 (.1376، 665و همگرایی میان کشور های در معرض تهدید عمل نماید)دوئرتی،
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رایی، واگ براساس تفکر و اندیشه امام، ایجاد تحول در جوامع اسالمی و رهانیدن آن ها از

 ;اشدبموضوعی نیست که بدون پایه ریزی یک برنامه سراسری و ریشه دار فکری امکان پذیر 

سلمین دی موضعیت کنونی جهان اسالم معلول عوامل گوناگونی مانند انحطاط فکری و اعتقا زیرا

و سلطه قدرت های استعماری و رژیم های استبدادی بر آن است که در جهت مسخ هویت 

نکبت  ضعیتوواقعی امت اسالمی و نیز غارت منابع زیرزمینی آن ها گام برمی دارند. رهایی از 

یست نذیر به وضعیت مطلوب، جز در پرتو زدودن ریشه های انحطاط امکان پ بار فعلی، و رسیدن

ی که این خود ضرورت بسیج همه جانبه ملت ها و دولت های اسالمی را تحت یک استراتژ

ای دار مشخص و فراگیر روشن می سازد. بنابراین جهان اسالم به عنوان یک مجموعه واحد که

نگی فره ک هستند، می باید بازگشت به اصالت تاریخی وسوابق تاریخی، فرهنگی و سیاسی مشتر

رونی و د را سرلوحه حرکت خود قرار داده ومؤلفه های هویت دینی و ملی را به خوبی شناسایی

 .نمایند

 منابع طبیعی و ثروت فراوان( 5

ه کشورهای اسالمی اگرچه در حال حاضر در شرایط نامطلوبی به سر میبرند و از جمل

ین او عقب مانده جهان به شمار می آیند ولی بررسی وضعیت منابع طبیعی کشورهای ضعیف 

. ستندهکشورها بیانگر آن است که این کشورها به صورت بالقوه بسیار قدرتمند و ثروتمند 

ن منابع ز ایمتاسفانه سوء مدیریت و وابستگی رهبران این کشورها مانع از بهره برداری صحیح ا

  . شده است

 ورهایم نفت و گاز در سرزمین های اسالمی موقعیت بی بدیلی به این کشوجود منابع عظ

ورت بخشیده است؛ زیرا حیات اقتصادی جهان صنعتی به نفت وابسته است. بدیهی است در ص

ام ده خهمگرایی بین کشورهای اسالمی ، با توجه به نیاز غرب و استکبار جهانی به این ما

 .یندسیاری از مشکالت خود را به راحتی مرتفع نماارزشمند ، مسلمان ها می توانستند ب

جود در ر موامام خمینی )رحمۀ اهلل علیه( در باره ضرورت بهره برداری صحیح از منابع و ذخای

...  دارند ، ه چیزاگر این دولتهای اسالمی ، این دولتهایی که هم"سرزمینهای اسالمی فرموده اند : 

اج به هیچ حاد احتییه ات، اگر اینها با هم اتحاد پیدا بکنند، در سااین دولتهایی که ذخایر زیاد دارند 

 ".چیز و هیچ کشوری و هیچ قدرتی ندارند
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ه بر تکی بنابراین کشورهای اسالمی در صورت داشتن وحدت و همگرایی به خوبی میتوانند با

به  نفت سالح قدرتمند نفت ، جهان استکباری را در مقابل خود خاضع نموده و از طریق فروش

 د.قیمت عادالنه ، نیازمندی های کل جهان اسالم را تامین نماین

 ( نفی نژادپرستی و قومیت گرایی6

گذاری نیانبیکی دیگر از راه حل هایی که پیامبر مکرم اسالم صلی اهلل علیه وآله در مسیر 

 ا وووحدت امت اسالمی به کار می گرفت، نفی نژادپرستی، قومیت گرایی و تبعیض های نار

  .ناپسند بود

شکستن ارزشهای جاهلی: مبارزه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله با برده داری آن زمان که همراه 

افزایش تدریجی قدرت سیاسی و اجتماعی حضرت با قاطعیت روزافزونی نیز توام بود، بهترین 

وآله در برابر شاهد است. این جنبش، بخشی از حرکت های عدالت خواهی پیامبرصلی اهلل علیه 

ظلم آشکار آن دوره به شمار می آید چرا که حضرت به دنبال تاسیس جامعه فالح پسند دینی و 

( و نیک، 22)مجادله /« اال ان حزب اهلل هم المفلحون »پایه گذاری حزب رستگاران است که: 

«. انه الیفلح الظالمون ».. ح و سعادت با ظلم و شقاوت قابل جمع نیست: آموخته که فال قرآن از

  (.35)انعام /

، که مکرمهله میکی از تالشهای پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در دوره ابتدایی حضور ده سا

 ;ای شیرهگسستن مبانی نظام ارزشی حاکم بر جامعه جاهلی آن زمان بود. در بافت پیوندهای ع

هار و کنیزکان بدون اذن صاحبان خود، حق هیچ گونه تصمیم گیری مستقل و یا اظ بردگان

ش خوی مشارکت اجتماعی خاص نداشتند. اجازه بردها در پذیرش یا عدم پذیرش معتقدات دینی

 .نیز به دست خود آنان نبوده است

حضرت به دعوت فرهنگی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله به توحید، و نیز دعوت ارزشی  

ایجاد تعلق دینی و حب اجتماعی توحیدی، سبب شد تا زمینه شکستن چنین تبعیض های ظالمانه 

ای فراهم گردد، معیارهای جاهلی روابط نسبی از بین رفته و در نهایت افراد، بدون وابستگی 

بر حاصل توفیق پیام.«یالعصبیۀ فی االسالم»قومی و قوم گرایی به دین جدید بگرایند چرا که: 

اکرم صلی اهلل علیه وآله در به کارگیری این راه، مسلمان شدن افرادی از عشیره ها و قبایل متعدد 

مشرکین و تمرد آنان از قوانین نظام قبیله ای و سپس، پیوستن به صفوف مؤمنان بود. این روش، 

http://www.erfan.ir/quran/
http://www.erfan.ir/quran/
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ویران یعنی ایجاد یاس و وحشت در دل مشرکان و « ارزشی و اجتماعی »عالوه بر تاثیرگذاری 

  .شدن اصول ارزش حاکم، زمینه ای برای زایش نظام اجتماعی جدید پدید آورد

یا  رشاداارزش مساوات توحیدی: بعدها پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در قالب فرمان، 

ین و ا نصیحت، مسلمانها را رهنمون به آزادسازی بردگان می سازد و خود نیز چنین می کند

زادی آه ایمان به خود و آخرت و پیامبران را با بخشش مال در جهت بود ک« خدای »فرمان 

لکتاب ئکۀ واولکن البر من آمن باهلل والیوم اآلخر والمل».. انسانهای دیگر همسنگ می داند: 

  (.177)بقره /« والنبیین واتی المال علی حبه ذوی القربی و... وفی الرقاب و...

ه ا مؤذن ویژر« بالل حبشی »را فرمانده سپاه اسالم،  «زید بن حارثه »حضرت، افرادی مانند 

خشد تا باال می ایرانی تجلیل می کند و به او مقام و منزلت و« سلمان فارسی »قرار می دهد و از 

لعزیز هلل اامن اعتق مؤمنا اعتقه »به این ترتیب هم با تبعیض های موجود به مبارزه برخیزد: 

ید که: نما را مالک منصب ها و منزلت های اجتماعی، معرفی و هم بتدریج ارزش تقوا»الجبار...

  (13)حجرات /« ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم...»

یشی )هر د قرپیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله آشکارا اعالم می کرد آن غالم حبشی و این سی

ه انستددو( در نزد من یکسان هستند و بدین سان آن حضرت را منادی به حق مساوات توحیدی 

 «. ی کلکم آلدم و آدم من تراب لیس لعربی علی عجمی فضل اال بالتقو»اند. چه این که: 

ر برابر قا دبه هر حال رعایت تساوی و عدالت توسط پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله که دقی

عه جام ظلم و تبعیض های رایج قرار داشت، از مؤثرترین راهکارهای ایجاد وحدت اسالمی در

  .دیده آن روزگار بودآسیب 

و  ذاشتدر متون تاریخی و روایی می خوانیم که حضرت تفاوتی بین برده و غیربرده نمی گ

حتی  که ;خود نیز در اجرای احکام، طعم شیرین حق مساوات و عدالت را به دیگران می چشانید

جلس می ر مدی در جمع مسلمانان، جایگاه پیامبر خداصلی اهلل علیه وآله ناپیدا بود و هر زمان

مردم  نزد نشست افراد ناشناس بسادگی نمی توانستند حضور رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله را

ه: ود کببیابند. اوج درخشش این مساوات طلبی حتی در چشمان مبارک رسول رحمت نیز نمایان 

 لینی رازی،)ک «.کان رسول اهلل یقسم لحظاته بین اصحابه، ینظر الی ذا وینظر الی ذا بالسویۀ »

  (.1363، 268،ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

7٨2 

 

ست. ده االبته شکی نیست که همه این آداب الهی در جلب حمایت توده مردم بسیار مؤثر بو

لمشط ال نان اان الناس من عهد آدم الی یومنا هذا مثل اس»حضرت در یک تمثیل گویا می فرماید: 

  « لی االسود اال بالتقوی.فضل للعربی علی العجمی وال لالحمر ع

 علیه اهلل این سیره با درایتی خاص و تدبیری موشکافانه در دوران حکومت پیامبر اکرم صلی

از ایفا سحدت ووآله نیز دنبال می شود تا همواره نقش خود را به عنوان یکی از ابزارهای ارزشی 

ز میان را ا نابرابری های جاهلیکند. پیامبرصلی اهلل علیه وآله درصدد است تا همه پایه های 

جاهلیۀ کم الافح»بردارد و بازگشت به عهد جاهلیت و پسند احکام غیرالهی را ناممکن سازد که: 

 -رگ اجتماعی رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله خود، آغازگر این حرکت بز (.50)مائده/« یبغون...

 امعهجات و عدالت انسانی در ارزشی است و از هر رخدادی در جهت القا و تثبیت روح مساو

راه بده ان یمن ع ان اهلل یکره»نوپای آن زمان بهره می برد. در جایی به زیبایی تمام می فرماید: 

  «. ممیزا بین اصحابه 

ی، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت: نفی قومیت گرایی و هر نوع تعصب ناپسند جاهل

به  نیز لیه وآله بوده است و هشدارهای حضرتهمیشه مدنظر پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل ع

ه ت شدکسانی که حسب و نسب را مالک افتخارات و ارزشها می دانستند، در تاریخ اسالم ثب

صحاب رگان اسلمان فارسی در مسجد پیامبرصلی اهلل علیه وآله نشسته بود. عده ای از بز» :است

یزی چسی درباره اصل و نسب خود نیز حاضر بودند و سخن از اصل و نسب به میان آمد هر ک

 هدانی اهللفاال ضمی گفت تا این که از سلمان سؤال کردند... او گفت: انا سلمان بن عبداهلل، کنت 

پس سعزوجل بمحمد، کنت عائال فاغنانی اهلل بمحمد وکنت مملوکا فاعتقنی اهلل بمحمد. 

کرم سول ابه حضرت رساند. رپیامبرصلی اهلل علیه وآله وارد شدند و سلمان گزارش جریان را 

الرجل  حسب صلی اهلل علیه وآله به آن جماعت که همه از قریش بودند فرمود: یا معشر قریش ان

  (.1362، 76-75دینه و مروئته خلقه و اصله عقله. )مطهری، مرتضی، ، 

 

 یریگ جهینت

شدن ارتباطات و اطالعات از خصلت ها  یدر عصر جهان یاسالم یکشورها ییهمگرا موضوع

پر فراز و فرود خود، دوباره با  خیکشورها در تار نیبرخوردار گشته است. ا ینینو یها یژگیو و

 ای« شدن یجهان» یندهایو در معرض فرا دهیمواجه گرد یمرحله حساس و سرنوشت ساز
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 یتواند پاسخ گو ینم یطیافراط و تفر ایو  یاند. برخورد انفعال فتهقرار گر «یساز یجهان»

تعامل سازنده، مؤثر و آگاهانه با  یبرا یاسالم یباشد. کشورها یاسالم یکشورها ندهیفزا یازهاین

برتر  یها تیسطح قدرت و کسب موقع شیافزا ازمندین ،یجهان نیو تحوالت نو« شدن یجهان»

 شیساختن آن در گرو افزا نهیباشند، کسب قدرت و نهاد یم یا هو منطق یالملل نیدر نظام ب

فعال  ازمندین ،یهدف اساس نیبه ا یابیاست. دست  یمنطقه ا انیو م یتعامالت درون منطقه ا

و  نینو ییمنطقه گرا یریدر جهت شکل گ یو عموم یفرهنگ ،یرسم یپلماسینمودن انواع د

را با  نینو ییمنطقه گرا یها استیآن چه س حاضر،باشد. در حال  یمثبت م یذهن ریتصاو جادیا

 ژهیبه و ،یاسالم یمتقابل کشورها یرواقعیغ یذهن ریو تصاو ستارهایسازد، ا یمانع مواجه م

ارزش ها و  د،یمثبت و احترام گذاشتن به عقا یذهن ریتصاو جادیاست. ا یاسالم یدولت ها

و  یرواقعیانجامد، بلکه از تعصبات غ یم یاعتمادساز شیطرف مقابل، نه تنها به افزا یباورها

 یپلماسیراستا، د نیدهد. در ا یم شیرا افزا یاریو هم یهمکار یها نهیکاهد و زم یم یرمنطقیغ

 یمنطقه ا انیو م یتعامالت درون منطقه ا تیتقو یبرا یهمه جانبه، سازوکار مؤثر و کارآمد

 یشود؛ سازوکار یمحسوب م یالماس یقدرت کشورها شیافزا جه،یو در نت ،یاسالم یکشورها

مداخله گر، مؤثر واقع  یو نحوه تعامل با قدرت ها یجهان نیتحوالت نو تیریتواند در مد یکه م

 بکاهد. یاسالم یاعمال سلطه آنها بر مناطق کشورها زانیشده و از م
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 ،تهران،مرکز،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،بازبینی نظری و پارادایم ائتالف1379سریع القلم،محمود،

 قیقات استراتژیک.تح
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ریفی،تهران،نشر ،فرهنگ روابط بین الملل،ترجمه حمیرا مشیر زاده و حسین ش1381ایوانز،گراهام و نونام جفری،

 میزان.

رگی و علیرضا ،نظریه های متعارض در روابط بین الملل،ترجمه وحید بز1376دوئرتی جیمز و فالتزگراف رابرت،

 ،تهران،نشر قومس.2طیب،ج 

ه مطالعلت ،همگرایی جهان اسالم و آینده تمدن اسالمی،فصلنام1391حمد و صنیع اجالل،مریم،حسینی مقدم،م

 .3سیاسی جهان اسالم،سال اول،پاییز،شماره

 .تهران، انتشارات صدر ران،یخدمات متقابل اسالم و ا،1362 ،یمرتض ،یمطهر

 ی.نیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ

 

 

 

 

 

 سوریه تحوالت قبال در اروپا اتحادیه مواضع بررسی
 

 ، دانشگاه فردوسی1ملک بهمن شیردل

 زهره خسروی، دانشگاه فردوسی

 

 چکیده
 شده تبدیل منطقه در امنیتی و سیاسی های چالش ترین پیچیده از یکی به سوریه، تحوالت زمان، گذشت با

 ای منطقه های قدرت رقابت برای ای عرصه همچنین. است شده ای منطقه معادالت خوردن برهم باعث و

 گرفته کار به سوریه قبال در متفاوتی رویکرد ها قدرت این از هریک که است کرده فراهم ای فرامنطقه و

 دقت به را تحوالت این المللی، بین مسایل حوزه در مؤثر بازیگران از یکی عنوان به نیز اروپا اتحادیه. اند

 در اروپا اتحادیه کلی راهبرد دهد، می نشان سوریه و اروپا اتحادیه روابط پیشینه به نگاهی. کند می دنبال

 و اجتماعی اقتصادی، مختلف های بخش در اصالحات از حمایت اخیر، تحوالت از قبل کشور این قبال

 تجدیدنظر سوریه با خود روابط در اتحادیه این 2011مارس در سوریه تحوالت آغاز با اما بوده؛ سیاسی

                                                                                                                                             
1. Email:  bahmanshirdel42@gmail.com 
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 به توصیفی -تحلیلی روش با نوشتار این. است درآورده تعلیق حالت به را شده یاد سازوکارهای و کرده

 که رسد می بنظر. باشد می سوریه تحوالت قبال در اروپا اتحادیه سیاست و دیپلماسی ارزیابی دنبال

 پیچیده و متفاوت ابعاد و کارآمد و مشخص خارجی سیاست نداشتن علت به سو یک از اروپا اتحادیه

 در تواند نمی و است سوریه بحران مدیریت در مستقل توان فاقد سوریه، تحوالت المللی بین و ای منطقه

 .باشد سوریه سرنوشت کننده تعیین بازیگران ردیف

 اروپا ادیهاتح خارجی سیاست اروپا، اتحادیه سوریه، تحوالت ای، فرامنطقه های قدرت واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

ترین مناطق جهان بوده امروز، منطقه خاورمیانه از بحرانی بهبعد از پایان جنگ جهانی دوم تا 

های تمدنی و دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و دارا بودن ذخایر انرژی و حوزهاست. خاورمیانه به

ای بوده است. از ای و فرامنطقههای منطقهایدئولوژیکی، محل تالقی منافع و منازعه میان قدرت

ای تغییر های سیاسی و نظم منطقهو شمال آفریقابسیاری از نظام نیز خاورمیانه 2011آغاز سال 

های زیادی یافته و الگوهای مختلفی از تحوالت در کشورهای مختلف رخ داده است که تفاوت

اند؛ در میان کشورها، وضعیت سوریه با تمام کشورهای دیگر متفاوت است و تداوم باهم داشته

الفین و دولت و همچنین مداخله خارجی همراه است. وتشدید در این کشور با درگیری مخ

( نقش مهمی دارند، 2011گیری و تداوم بحران سوریه)مارس های مردمی در شکلاگرچه خواسته

ای، نقش عوامل خارجی در این ای و فرامنطقههای منطقهآراییاما با نگاهی به نقشه صف

-ن سیاسی در سوریه، بازیگران داخلی، منطقهگیری بحرااعتراضات را نباید نادیده گرفت. با شکل

گیری مختلفی را در رابطه نفع و تأثیرگذار براساس عالیق و منافع خود جهتای ذیای و فرامنطقه

-با این کشور که از اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه نیز برخوردار است اتخاذ نموده

ای هدایت و گونهکنند محیط و قواعد بازی را بهالش میاند. بدیهی است که هرکدام از بازیگران ت

توان از مدیریت کند که منافع حداکثری خود را در این کشور تضمین کند. درهمین راستا می

خاورمیانه و شمال آفریقا به چند دلیل از جمله مجاورت جغرافیایی، حضور  اتحادیه اروپا نام برد.

خاورمیانه و شمال آفریقا در کشورهای اروپایی، وابستگی  بسیاری از مهاجران مسلمان کشورهای

اروپا به منافع طبیعی منطقه از جمله نفت و روابط گسترده تجاری بین اروپا و این کشورها، به 

شود. وقوع جنگ داخلی در سوریه و کشته شدن صدها هزار تلقی می  عنوان حیات خلوت اروپا
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 المللی شد.انی برای اتحادیه اروپا، آمریکا و جامعه بیننفر در آن، تبدیل به موضوع محوری نگر

 در اصالحات از حمایت اخیر، تحوالت از قبل کشور این قبال در اروپا اتحادیه کلی راهبرد

 2011مارس در سوریه تحوالت آغاز با اما بوده؛ سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مختلف هایبخش

 تعلیق حالت به را شده یاد سازوکارهای و کرده تجدیدنظر سوریه با خود روابط در اتحادیه این

ها و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این بحران در این پژوهش مواضع، سیاست .است درآورده

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 

 روش تحقیق

 در اروپا دیهاتحا سیاست و دیپلماسی ارزیابی دنبال به توصیفی -تحلیلی روش با نوشتار این  

 سیاست شتنندا علت به سویک از اروپا اتحادیه که رسدمی بنظر. باشدمی سوریه تحوالت قبال

 فاقد ریه،سو تحوالت المللی بین و ایمنطقه پیچیده و متفاوت ابعاد و کارآمد و مشخص خارجی

 است. سوریه بحران مدیریت در مستقل توان

عه تب، مطالاری از کبردای و ازطریق فیشکتابخانهها با ابزار آوری دادهباتوجه به نوع تحقیق، جمع

  باشد. نشریات تخصصی و منابع اینترنتی می

 

 سوریه بحران ماهیت بر درآمدی

-نتتدریج به یک جنگ داخلی خشوشروع شد، به 2011بحران سیاسی سوریه که در مارس    

نها وریه را تسهای یگران، ناآرامالمللی بدل شده است. برخی از تحلیلای و بینآمیز با ابعاد منطقه

یر مانند ساوریه هسدانند. در این نگاه های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا میدر امتداد جنبش

رای بکشورهای عربی، گرفتار مشکالت و معضالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مردم 

اه، از وع نگاند. براساس این نزده رهایی از این مشکالت دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیم

 ین راسو مردم خواهان آزادی و حقوق خود هستند و از سوی دیگر، ارتش سیاست مشت آهنیک

. از دن استعبارت دیگر، بحران سوریه فقط با حذف یکی از طرفین قابل حل شکند. بهاعمال می

ته ی داشاز آنکه منشأ داخلطرف دیگر، برخی از ناظران براین باورند که حوادث سوریه بیش 

 واری بردباشد، دارای منبعی خارجی است و مشکالت داخلی سوریه عرصه و فرصتی برای بهره

 (.99-100: 1391الملل ایجاد کرده است)نیاکویی، بهمنش،ای و بینرقابت بازیگران منطقه
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الملل بر بر روابط بینو ازسوی دیگر، علم است « 1ای چند الیهمنازعه»سو منازعه سوریه از یک   

پیوستگی سطوح گوناگون تحلیل یعنی سطح تحلیل سیاست داخلی و سطح تحلیل هماتصال و به

ها و رو ارائه برای تحلیل درست از ریشهکند. از اینها تأکید میالملل برای فهم پدیدهسیاست بین

ع نگاه منجر به فهم بهتر علل تحوالت سوریه، تحلیلی چند سطحی را باید درنظر گرفتکه این نو

 شود. از منافع بازیگران درگیر این بحران و ارتباطات میان آنها می

هایی هراتو انجام تظا 2011سطح تحلیل داخلی: نقطه آغاز بروز بحران سیاسی سوریه، سال    

حات ای، پیرامونی و شهرهای کوچک سوریه برای انجام اصالبه شکل عمده در مناطق حاشیه

 -1 م نمود:توان به شش گروه عمده تقسیطورکلی معارضان و مخالفان سوری را میاست. بهبوده 

 -2؛ ستندهاکراد: در حال حاضر این گروه از جرگه معارضان خارج شده و منتظر نتیجه تحوالت 

های نیادباخوان المسلمین: این گروه بخش زیادی از جمعیت سوریه را شامل نمیشود. درواقع، 

جی سوریه: این گروه در معارضان خار -3وریه برخالف مصر وابسته به آنان نیست؛ اجتماعی س

رسد این گروه در داخل نظر میزب تسنیق ملی: بهح -4داخل سوریه چندان جایگاهی ندارند؛ 

کنند آمیز استفاده میهای خشونتا: این گروه از روشهسلفی -5سوریه دارای جایگاهی هستند؛ 

وریه: این گروه از معارضان نیز توسط ارتش آزاد س -6جایگاهی ندارند؛  و در داخل سوریه

حانه شوند و در برخی شهرها بخصوص شهر حمص، قیام مسلاتحادیه عرب و غرب پشتیبانی می

ا هی، سلفیخارج اند، آنان نیز فاقد جایگاهی در داخل سوریه هستند. بنابراین معرضانانجام داده

طور (. به60 :1392طور عمده از حمایت مردمی برخوردار نیستند)قاسمیان،و ارتش آزاد سوریه به

تر از ه بیشطرف در سوریگر و بیکلی بنا به دالیلی در بحران داخلی سوریه، جمعیت طیف نظاره

 (: 11-13: 1393کشورهایی چون مصر و تونس است. این دالیل عبارتند از )احمدی؛ قربانی،

ای است. جوامع تونس و مصر است. بافت جامعه سوریه بیشتر عشیره جامعه سوریه متفاوت از   

ها و مطالبات عشایر سوری نیست. رو، مطالبات معارضان سوری ساکن اروپا، درخواستاز این

مطالبات جامعه عشایری در سوریه عبارتند از: بهبود وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی، مشاوره با 

های عمرانی و از میان برداشتن فضای امنیتی حاکم بر انجام پروژهخواری، فساد اقتصادی و رشوه

های مزبور، خواهان آزادی فعالیت کرده سوری نیز افزون بر درخواستجامعه. البته اقشار تحصیل

                                                                                                                                             
1 . Multi-Layerd Confict 
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احزاب، حذف نظام تک حزبی و انتخابات آزاد هستند. در این راستا، رژیم سوریه نیز با این 

 های اصالحی برداشته شده است.در این ارتباط گام ها موافقت نموده ودرخواست

نه در  آمیز در مناطق پیرامونی و شهرهای مرزی انجام شد،نقطه آغاز تظاهرات اعتراض   

د ویژه در حلب و دمشق؛ چراکه از مناطق مرزی ارسال تسلیحات و وروشهرهای بزرگ به

رصد د 13سوریه که شامل حدود طورکلی، اقلیت مسیحی پذیر است. بهنیروهای سلفی امکان

دن به ها، تمایل چندانی برا ملحق ششوندو نیز سکوالرهای سنی و دروزیجمعیت سوریه می

ریه ر سودمخالفان سنی مذهب را ندارند؛ چراکه آنها نگران از تشکیل یک حکومت تندرو سلفی 

-کلیق شنیز ازطر های سنیهستند که موجب آزار و اذیت آنها خواهد شد. رضایت ناسیونالیست

جود ودهی به نوعی ناسیونالیسم سوری پیرامون ایده شام بزرگ جلب شده است. همچنین با 

ت دنه قدرهای زیادی در بدهند، سنیها هسته اصلی قدرت در سوریه را تشکیل میاینکه علوی

 وجود دارند که این امر موجب تقویت پایگاه مردمی حکومت بشار اسد شده است.

غلب منازعات را المللی ساختار ا، نظام بین1990المللی: از دهه ای و بینتحلیل منطقهسطح     

بود،  کراتتغییر داده است. طی دوره جنگ سرد، اختالفات اصلی که حل آنها مستلزم انجام مذا

اجد وآنکه  شد. اما طی بیست سال اخیر، عمده منازعات پیش ازها پدیدار میدر خارج از دولت

ای، هتایج منطقتنها نهاند. این مناقشات اغلب نها اتفاق افتادهالمللی شوند در درون دولتبینابعاد 

 ق مداخلهطری المللی را ازبلکه نتایج جهانی نیز برخوردار است و شمار زیادی از بازیگران بین

 . مداخلهاست قیمالمللی به دو شکل مستقیم یا غیرمستکند. مداخاه بینالمللی به خود جلب میبین

ی نمانند سرنگو -معنای مداخله کشورهای دیگر در مناقشه داخلی یک کشورالمللی مستقیم بهبین

یگر لمللی غیر مستقیم بدین معناست که کشورهای دامداخله بین است. -رژیم قذافی در لیبی

ا منافع بهمسو  حال که ازطرفی کهدهند تا بازیگران داخلی منازعه را حل کنند، در عیناجازه می

سطح  کنند؛ مانند آنچه در سوریه درحال وقوع است. براین اساس دوآنان است، حمایت می

-بین وای کند، سطوح تحلیل منطقهتحلیل متفاوت دیگر که به واکاوی بحران سوریه کمک می

 وتایج نیک از این دو سطح مستقل از یکدیگر نیستند. تحوالت در یک سطح المللی است. هیچ

های فائتال ها در یک سطح موازی باگذارد. بنابراین ائتالفتأثیرات خود را بر سطح دیگر می

ن سعودی ربستاای اصلی درگبر در بحران سوریه، ایران، ترکیه، عسطح دیگر است. بازیگران منطقه

 (.1391و دیگر کشورهای خلیج فارس هستند)قربانی،
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وجه به تآن با  المللی است که بازیگرانسوریه، الیه بینای سومین الیه از بحران چند الیه    

 از بازیگران زنند.الملل از آن برخوردارند، حرف نهایی را میقدرت و جایگاهی که در نظام بین

ای قهگران منطبازی توان به آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا اشاره کرد.  در ائتالف بیناین سطح می

رهای و کشو ایران با روسیه و چین همسو است، عربستان سعودی، ترکیه کهالمللی، درحالو بین

ا هه سیاستقاله بدانند. در بخش آتی مپیمان با آمریکا و اتحادیه اروپا میخلیج فارس خود را هم

 و مالحظات اتحادیه اروپا در قبال بحران سوریه اشاره خواهد شد. 

 

 پیشینه روابط اتحادیه اروپا و سوریه

بنا گذاشته شد  1977ابط اتحادیه اروپا و سوریه بر اساس یک موافقت نامه همکاری در سال رو   

 49که بین جامعه اقتصادی اروپا و جمهوری عربی سوریه منعقد گردید. این موافقت نامه مبتنی بر 

ماده است که طی آن توسعه اقتصادی و اجتماعی سوریه به عنوان هدف اصلی ارتقای سطح 

روز رسانی کشاورزی این کشور، از موارد ح شده بود. صنعتی سازی سوریه و بهروابط مطر

مندرج در این موافقت نامه بوده و به طور کلی گسترش و تسهیل مبادالت تجاری و ارتقای سطح 

سوریه همچنین یکی از امضاکنندگان بیانیه  اقتصادی سوریه در این موافقت نامه، برجسته است.

است که در « اتحاد برای مدیترانه»و متعاقب آن از اعضای ساز و کار  1995در سال  2بارسلونا

سیاست »میالدی و در پی نشست پاریس بنا نهاده شد. سوریه همچنین از اعضای  2008ژوئیه 

، در مورد سوریه صرفاً از طریق  3است، با این حال سیاست همسایگی اروپا« همسایگی اروپا

عال گردیده و این کشور تا زمان اجرایی شدن موافقت نامه تصویب موافقت نامه مشارکت ف

تا پیش از دگرگونی روابط اتحادیه اروپا و  مشارکت نمی تواند از تمامی منافع آن بهره مند شود.

سوریه به موجب تحوالت اخیر، اولویت های همکاری با سوریه در چهارچوب سند راهبردی این 

تدوین شده است. هدف اصلی اتحادیه  2013تا  2011ی کشور تعریف شده بود که برای سال ها

اروپا از این همکاری، حمایت از اصالحات داخلی در سوریه بود.در همین زمینه روابط اتحادیه 

،  4ایهمزمان با برجسته شدن نقش این کشور در مناسبات منطقه 2008اروپا و سوریه از سال 

در برخی موضوعات اساسی به رسمیت شناخته وارد مرحله تازه ای شد که طی آن نقش سوریه 

توان گفت تا شد و به این ترتیب، کیفیت روابط اتحادیه اروپا و این کشور ارتقا یافت. در واقع می
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در سوریه، سطح روابط اتحادیه اروپا و این کشور در باالترین وضعیت  2011پیش از تحوالت مه 

 (.1391شهریور 18محمدی، )شاهخود قرار داشته است
 

 های اتحادیه اروپا در قبال بحران سوریهسیاست

خاورمیانه و شمال آفریقا به چند دلیل از جمله مجاورت جغرافیایی، حضور بسیاری از    

مهاجران مسلمان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کشورهای اروپایی، وابستگی اروپا به 

عنوان حیات منافع طبیعی منطقه از جمله نفت و روابط گسترده تجاری بین اروپا و این کشورها به

اند که مانع های گذشته همواره کوشیدهشود. کشورهای اروپایی طی سالتلقس می 1اروپا خلوت

خصوص از ناحیه کشورهای اسالمی شوند تا از بروز برخی مشکالت در مهاجرت خارجی به

آینده جلوگیری کنند. اما بحران سوریه که برخی از کشورهای اروپایی نیز در آغاز و ادامه آن 

گیر اتحادیه اروپا و بخصوص کشورهای ساحلی دریای ان مشکالتی را دامننقش داشتند، هم

(. در واقع Archick; Mix,2013ها کوشیده بودند از آن فرار کنند)مدیترانه کرده است که سال

هزار نفر در آن، تبدیل به  100توان گفت که وقوع جنگ در داخل سوریه و کشته شدن حدود می

ها، المللی شد. در این بخش سیاستاتحادیه اروپا و جامعه بین موضوع محوری نگرانی برای

 گیرد: مواضع و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این بحران در چند مرحله مورد بررسی قرار می

 های آن به مخالفان دولتهای اتحادیه اروپا علیه سوریه و کمکالف( تحریم

 2008همکاری با سوریه امضاء کرد که در سال  نامهیک توافق 2004اتحادیه اروپا در سال    

مورد تجدیدنظر قرار گرفت اما مراحل تصویب رسمی آن به دنبال تحوالت سوریه در مارس 

و به بهانه نحوه عملکرد دولت بشار اسد در این حوادث به تعویق افتاد. پس از آن مجموعه  2011

ه با هدف تحت فشار قرار دادن آن جهت های این اتحادیه علیه دولت سوریای از تحریمگسترده

این  (.Council of Eropean Union,4 June 2013بس و مذاکره تصویب شد)پذیرش آتش

ها ممکن ها، ممنوعیت سفر، تحریم تجهیزاتی که به ادعای اروپاییها شامل انسداد داراییتحریم

مچنین اعمال محدودیت بر است برای سرکوب داخلی و یا نظارت بر ارتباطات استفاده شود و ه

 129های نفتی این کشور است. اتحادیه اروپا واردات نفت سوریه و صادرات تجهیزات و فرآورده

های دوجانبه خود را به دولت سوریه و همچنین تامین مالی و پرداخت وام میلیون یورو از کمک

نیروهای مخالف  2012های اخیر متوقف کرده است. اتحادیه اروپا در دسامبر را در طی سال
                                                                                                                                             
1 Europe’s Backyard 
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دوستانه به های انسانمیلیون یورو تحت عنوان کمک 626دولت سوریه را به رسمیت شناخت و 

های میلیون از بودجه کمک 265پناهندگان و بازماندگان در سوریه اعطا کرده است که از این مبلغ 

است. کشورهای  میلیون آن از کشورهای عضو بوده 361بشردوستانه اتحادیه اروپا و بیش از 

های نظامی فراوانی به شورشیان مسلح سوریه ارائه دادند. در این راستا اروپایی همچنین کمک

های تسلیحاتی خود در سوریه را به منظور انتقال وسایل و اتحادیه اروپا به طور رسمی تحریم

ه در آوریل سال لغو کرد. این اتحادی  تجهیزات نظامی به مخالفان و فشار به دولت بشار اسد را

های خود را به منظور فراهم کردن اجازه واردات نفت خام برای تقویت امور محدودیت 2013

مالی نیروهای مخالف سوریه کاهش داد و با وجود آگاهی از این امر که صادرات اسلحه به 

کمک به  های خود را به منظوراستفاده قرار گیرد، تعدادی از تحریمتواند مورد سوءمخالفان می

های خود در گذاریمخالفان سوری لغو کرد و به کشورهای عضو اجازه داد تا معامالت و سرمایه

 (.Archick; Mix,2013های مرتبط با نفت را با ائتالف مخالفین ادامه دهند)حوزه

ر غییر رفتاهای مذکور، در وهله اول اعمال فشار و تهدف عمده اتحادیه اروپا از اعمال تحریم   

ن لی در بیی مادولت سوریه و در وهله بعد از بین بردن وفاداری سیاسی به واسطه افزایش تنگناها

ته های طرفدار دولت و افزایش شکاف بین نیروهای دولتی و طبقات حامی دولت بود. نکگروه

ه برای های مالی دولت سوریمهم در اعمال این تنگناهای مالی بر دولت دمشق، افزایش محذوریت

های اقتصادی شبیه سیاست ملک عبداهلل در عربستان ها از طریق توزیع بستهام کردن ناآرامیآر

 بود.

 ا به حمله نظامیها پس از تهدید آمریکب( اقدامات اروپایی

ی دولت سوریه و ادعای مخالفین مبنی بر استفاده 2013اوت  21پس از بهانه حمله شیمیایی     

 28یکا به حمله نظامی علیه دولت بشار اسد، وزیران امور خارجه ها و تهدید آمراز این سالح

کشور اتحادیه اروپا در دیداری با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، بر خواسته این اتحادیه 

ی پاسخی روشن و قدرتمند به حمالت شیمیایی در سوریه تاکید کردند، اما به دلیل مبنی بر ارائه

گرایی در صورت وقوع جنگ و تردید نسبت به موثر  مرج و افراطنگرانی از گسترش هرج و 

ی گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان بودن یا نبودن اقدام نظامی، از وی خواستند تا زمان ارائه

های شیمیایی، اقدام نظامی ایاالت متحده به ملل در مورد اتهام دولت سوریه به استفاده از سالح

اندازند. در این راستا کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه این کشور را به تعویق بی
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های اروپا، ضمن این که خواستار بررسی فوری و کامل اتهام استفاده دولت سوریه از سالح

تواند های شیمیایی نمیالمللی در مقابل استفاده از سالحشیمیایی شد، تصریح کرد: جامعه بین

تی غیرقابل قبول بوده و بدون مجازات نخواهند ماند و مستلزم تفاوت بماند. چنین جنایابی

 (.Reuters,21 Aug 2013پاسخی روشن و قاطع است)

 ج( مواضع اتحادیه اروپا پس از توافق آمریکا و روسیه

ای آمریکا و روسیه نیز همچنان بر خلع سالح سوریه ماده 6موضع اتحادیه اروپا پس از توافق    

بازرسی  ای خواستارن اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهتاکید داشت. کاتری

های الحهای موجود در سوریه توسط بازرسان سازمان منع کاربرد سکامل تمام انبارها و پایگاه

به این  فنی شیمیایی و کارشناسان سازمان ملل شد و از آمادگی اتحادیه اروپا برای ارائه کمک

ا اوالند، فرانسو 2های شیمیایی سوریه خبر داد. در نشست ژنو از بین بردن سالح ها برایسازمان

 هدف شرکت کنندگان تقویت 2رئیس جمهور کشور فرانسه مدعی شده بود که اگر در ژنو 

ن های قدرت اسد باشد این نشست نخواهد توانست راهکار سیاسی مناسبی برای حل بحراپایه

 . (1026-1027: 1392گی، بیسوریه فراهم کند)احمدخان

 ژنو نشست برگزاری به نسبت ها اروپایی مواضع( د 

 ژنو نشست دستاوردهای به بخشیدن تحقق را 2 ژنو نشست از برگزاری هدف اروپایی مقامات   

 کشورهای از یک هر و نمود توصیف سوریه در کامل اختیارات با دولتی تشکیل بر مبنی 1

 آن در شده مطرح شروط سوریه، بحران وفصل حل برای مذاکرات این برگزاری قبال در اروپایی

 بر تأکید ضمن آلمان میان این در .کردند اتخاذ متفاوتی مواضع ایران حضور عدم یا حضور نیز و

 والتر فرانک .کرد حمایت 2 ژنو مذاکرات در تهران مشارکت و حضور از منطقه، در ایران نقش

باید تالش کنند تا  المللی بین گران میانجی :گفت آلمان، خارجه امور وزیر مایر، اشتاین

دی  19وی، دخیل کنند)پرس تی 2همسایگان سوریه از جمله ایران را نیز در مذاکرات ژنو

رغم اذعان به این نکته که (. ازسوی دیگر برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، علی1392

ای و این موضوع خطرات زیادی برای ثبات منطقه تواند کل منطقه را دربربگیردبحران سوریه می

مخالفت کردند و آن را منوط به موافقت با تشکیل  2دارد، با مشارکت ایران در کنفرانس ژنو

دولت انتقالی دانستند. دراین راستا لوران فابیوس، وزیرخارجه فرانسه، بعد از نشست گروه 

حل پایان دادن به ذاکرات سیاسی را تنها راهموسوم به دوستان سوریه که در پاریس برگزار شد، م
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حال بر موضع قبلی فرانسه مبنی برلزوم تشکیل یک دولت انتقالی در بحران سوریه دانست. با این

 (. 1392دی  22سوریه تأکید کرد)تسنیم، 

 

 گیرینتیجه

 عالیق و منافع براساس ایفرامنطقه و ایمنطقه بازیگران سوریه، در سیاسی بحران گیریشکل با    

 تراتژیکژئواس و ژئوپولیتیک اهمیت که کشور، این با رابطه در را مختلفی هایگیریجهت خود

 ای بر هاولتد برخی پیگیر تالش میان این در اند.نموده اتخاذ دارد، خاورمیانه منطقه در خاصی

 بر که شودمی محسوب سوریه تحوالت بارز هایجلوه از اسد، حکومت کردن ساقط و فشار اعمال

 در مؤثر انبازیگر از یکی عنوان به نیز اروپا اتحادیه .است افزوده کشور این اوضاع پیچیدگی

 اروپا اتحادیه وابطر پیشینه به نگاهی .کندمی دنبال دقتبه را تحوالت این المللی،بین مسایل حوزه

 از مایتح اخیر، تحوالت از قبل کشور این قبال اروپادر کلی راهبرد که دهدمی نشان سوریه و

 ایهسال طی که است بوده سوریه اجتماعی و سیاسی اقتصادی، مختلف هایبخش در اصالحات

 در اتحادیه این 2011 مارس در سوریه تحوالت آغاز با اما بود. گیریشکل حال در آن شالوده اخیر

 تعلیق التحبه را کشور این قبال در یادشده سازوکارهای و کرده تجدیدنظر سوریه با خود روابط

 علیه هاریمتح اعمال طریق از فشار سیاست معتقدند کارشناسان از بسیاری وجود، این با .درآورد

 در حرانب تداوم عبارتیبه و نکرده ایجاد کشور این در موجود شرایط در خاصی تغییر سوریه،

 گفت وانتمی درواقع .دارد اروپا اتحادیه در سازیتصمیم نوع این ناکارآمدی از نشان سوریه

 ایهتالش رغمعلی کارآمد و مشخص خارجی سیاست یک نداشتن در اروپا اتحادیه عمده ضعف

 زوکارهایسا کار به شروع و لیسبون پیمان تصویب از بعد ویژهبه اخیر هایسال که ایگسترده

 نظر به و شودمی مشاهده کماکان شده انجام خارجی اقدام سرویس جمله از جدید شده بینیپیش

 میدان در راخی بازی سرنوشت کنندهتعیین بازیگران ردیف در بتواند اروپا اتحادیه که رسدنمی

 باشد. سوریه
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 )مطالعه موردی: معماری اسالمی(
 

 انات، تهرآموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقزهرا شیرزاد، دانش

 واحد سرعین، اردبیلزاده، مربی دانشگاه آزاد اسالمی، حسین موسی

 

 چکیده
اند. بناهای تاریخی هر کشور بخشی از شناسنامه فرهنگی و کارنامه مردمی است که در آن زندگی کرده

تواند به علت وجودی یک کشور شکل دهد و آن برخورداری کشور از شناسنامه فرهنگی قوی و کهن می

بسیاری از کشورهای برخوردار از تمدن کهن، را از نفوذ فرهنگی و قدرت برخوردار نماید. چنانچه در 

نظیر تمدن چین و ایران و هند و روم و ... کل یا بخشی از علت وجودی کشور را نیز همان تمدن)به همان 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/
http://www.reuters.com/article/2013/08/21/us-syria-crisis-eu-idUSBRE%2097%20K0N020130821
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النهرین یک استثنای مهم به شمار دهد. در این میان، سرزمین بینسبک یا با صورت تغییریافته( تشکیل می

د چندین کشور در مسیر دو رود دجله و فرات و برخورداری از تأثیر تمدن رغم وجوآید. چرا که علیمی

النهرین نیستند و علت وجودی این کشورها ریشه در خواست النهرین، هیچ یک وارث تمدن بینبین

قطبی در جهان و متعاقب آن از استعمار داشته و امروزه، به دلیل فروپاشی شوروی)سابق( و ایجاد نظام تک

عامل تمایز بخش بین عراق و سوریه از یک طرف و پیامدهای سیاست تفرقه بیانداز و حکومت  بین رفتن

کنِ استعمار بریتانیا که موجب پیدایش فرق افراطی و جعلی در قالب اسالم گردید از طرف دیگر، این دو 

های تحلیل فرصت کنند. از این رو مقاله حاضر، ضمن اشاره بهثباتی سیاسی را تجربه میکشور بحران و بی

عراق و سوریه در تخریب و امحاء  قطبی و لیبرال دموکراتیک غرب به نقش بحرانآمده برای نظام تکپیش

معماری اسالمی که بخشی ازتمدن اسالمی است پرداخته و در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که 

فرینی کند؟ فرض بر این است که آتواند در تخریب تمدن اسالمی نقشبحران عراق و سوریه چگونه می

قطبی بتواند از آنچه هانتینگتون های محلی را دستمایه قرار داده است تا نظام تکبحران حاضر ویژگی

 نامد، رهایی یابد یا دست کم آن را به تعویق بیاندازد.برخورد اسالم با غرب می

 تمدن اسالمی، عراق، سوریه، معماری اسالمی. واژگان کلیدی:

 

 

 دمهمق

ست اخ نداده گز ربه لحاظ شیوه، بحران امروز عراق و سوریه اگر بنا به احتیاط نگوییم قبالً هر

یشه یکی رهای نادر بوده است. جنگ و بحران بر اساس مسایل ایدئولوژقدر مسلم یکی از شیوه

دو  اجتماعی -ها بسیاری از مظاهر فرهنگیطوالنی در تاریخ دارد و چه بسا در روند همین جنگ

ه وب شدذاند یا حتی فرهنگ مغلوب در فرهنگ غالب طرف درگیر جنگ بر یکدیگر تأثیر گذاشته

اریخ ، ات، تهای قوی ادبیاست. اما بر خالف نظامیگری، فرهنگ غالب، فرهنگ برخوردار از جلوه

ه اعش باری دتوان گفت استفاده ابزمعماری و تمدن بوده است و نه سالح و زور. از این رو، می

ین در ی نواعنوان مدعی معتقد به اسالم از جزئیات دین اسالم و تحریف و تخریب اسالم پدیده

ک یاز  تاریخ سیاسی جهان است. به عالوه، سکوت جهان اسالم در مقابل این تحریف و تخریب

طرف و سکوت مدعیان محافظ فرهنگ جهان از طرف دیگر در این مورد خاص جالب توجه 

لت عمقاله حاضر، در صدد است به توضیح و تحلیل موضوع از معلول به  است. از این رو،

 پرداخته و به تأثیر این بحران بر معماری اسالمی بپردازد.
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 مبانی نظری

 تعاریف

ی جه سیاسور بر : خروج سیستم جغرافیایی از تعادل را بحران گویند. ولی در ژئوپلیتیک، بیشنبحران

و  ند)قدیریکنج میاعتقاد بر این است که بازیگران، فضا را از تعادل خارشود و فضای بحرانی تأکید می

 (.45: 1392بیگدلو، 

-گرچه برخی معتقدند هنر اسالمی با چکاچاک شمشیر و آوای سم ستوران در بیابانمعماری اسالمی:

 ( اما معماری اسالمی که با عناوینی چون5: 1391شود)پرایس، ها و بانگ اهلل اکبر آغاز می

نامیده شده است به عنوان بخشی از هنر اسالمی از نخستین « محمدی»یا « مغربی»، «1ساراسنی»معماری

مسجد که خانه حضرت محمد)ص( بود و به دست انصار، به شکل مربع و با خشت و سنگ الشه 

رش ی ظهور و گستی منطقهدار معماری گذشتهساخته شد آغاز شد. با این حال، معماری اسالمی میراث

توان کعبه را که به شکل مکعب است و چهار گوشه آن چهار جهت تر از هر بنایی میخود است و مهم

 (.11: 1391دهد)هواگ، دهد نام برد. قبله به هر مسجد و شهر اسالمی جهت میاصلی را نشان می

 شدن فرهنگیجهانی

دن شی یا جهانیشدن دموکراسی غربشدن فرهنگی مفاهیمی چون جهانیگرچه مفهوم جهانی

-می ز یادکند که از آن تحت عنوان دموکراتیزاسیون نیحقوق بشر غربی را به ذهن متبادر می

مریکایی ا-شدن فرهنگ غالب آنگلوشدن به معنای یکپارچه( اما، جهانی121: 1380شود)افروغ، 

تحاد و ت تا اسرو اشدن روبهشقهنیست. بلکه، برعکس، این پدیده در برخی ابعاد با تفرق و شقه

که  دی استساز نیست، بلکه فرآینشدن فرآیند همگنیکپارچگی. به عبارت دیگر، فرآیند جهانی

 ونظری های فرهنگی دیگری نظیر هویت اسالمی نیز خواهیم بود)در آن شاهد بازتولید هویت

 (.184 -163: 1393قنبری، 

 تمدن اسالمی:

گردد، باید سرآغاز تمدن اسالمی را از هجرت رسول اگر تمدن به معنی مدنیت و شهرنشینی تلقی 

اکرم)ص( از مکه به مدینه و تأسیس اولین شهر اسالمی که با بنای مسجد و اعالن اذان به عنوان وقت 

گشت دانست. احکام نماز یا اخذ تصمیمات مدنی و سیاسی و اعالم آن به مردم از سایر شهرها متمایز می

                                                                                                                                             
1- Saracenic : ( 26: 1391های صلیبی به مسلمانان داده بودند)فاستر، نامی که اروپاییان در جنگ 
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نظیر عبادت، زیارت،سکونت، سفر، پوشش، خوردن و آشامیدن، کار،  اسالمیدر خصوص مسایل روزمره

-سرگرمی،تولد، ازدواج، بیماری، درمان، مرگ، تدفین، بیع، زرع و اجاره و نظایر آن نیز جزء سایر ویژگی

ساخته است. همچنین تفکر و رفتار هایی بوده است که مدینه را از سایر شهرهای غیر اسالمی متمایز می

ر پایه الاله االاهلل و محمد رسول اهلل شکل گرفت بن مایه و اساس ساختار تمدنی گردید که مردم که ب

بعدها به نام تمدن اسالمی شناخته شد و با جنگ و صلح در سایر نقاط جهان اشاعه یافت و امروزه 

نه ای از کشورهای اسالمی گردید.از این جهت هرگواساس تشکیل واژه جهان اسالم به معنی مجموعه

تخریب میراث اسالمی اعم از آثار مرئی)نظیر اماکن( یا نامرئی)نظیر تفکر و ایدئولوژی مبتنی بر اسالم(در 

هر یک از کشورهای اسالمی به معنی تخریب تمدن اسالمی تلقی شده و نتایج آن دامنگیر کل جهان 

 اسالم است.

 هانظریه

نشان از   ... ورشتاین، جردن و الونتری نظریات دانشمندانی چون هانتینگتون، وود و دمکو، وال

ونتری و ال های ژئوپلیتیکی دارد. در این راستا جردناهمیت فرهنگ و عوامل فرهنگی در تحلیل

ه ای بر جغرافیای فرهنگی معتقدند گرچه بسیاری از عناوین مورد توجدر کتاب مقدمه

ت و در چارچوب اصطالحاجغرافیدانان فرهنگی تحت تأثیر محیط طبیعی قرار دارند، اغلب 

زیع ر توبمفاهیم فرهنگی قابل درک هستند. به عالوه تقسیمات سیاسی، اغلب تأثیرات گسترده 

ندهی ازماعناصر فرهنگی نظیر مذهب و نیز اقتصاد، کاربری زمین و مهاجرت دارد. در واقع، س

بلور تهنگ عاد فرها و ابسیاسی یک قلمرو هم در گذشته و هم در حال حاضر، در هر یک از جنبه

ی و در اشاره (. وود و دمکو نیز از دیدگاه جغرافیای سیاس170: 1380یابد)جردن و الونتری، می

یت اهم وبه متغیرهای مهمی مثل اقتصاداجتماعی، محیط زیست، نیروهای سیاسی و ... بر نقش 

، قدرت یتیک(. اما در جغرافیای سیاسی و ژئوپل54: 1380فرهنگ انسانی تأکید دارند)صحفی، 

یان شده ر نماهای هانتینگتون و ژئوکالچر والرشتاین بیشتهویت فرهنگی در نظریات برخورد تمدن

 ای گذرا  به این دو نظریه شده است.است. از این رو، در ذیل اشاره

 هابرخورد تمدن -1

ین میالدی توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شد. طبق ا 1993ها در سال نظریه برخورد تمدن

نظریه، منبع اساسی برخورد در دنیای جدید، عامل فرهنگ خواهد بود و تمدن، هویت فرهنگی 

ترین های ملی به عنوان قوی(. دولت62: 1385نیا، کند)حافظیک مجموعه انسانی را بیان می
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ها بازیگران صحنه جهانی باقی خواهند ماند، ولی برخوردهای اصلی در سیاست جهانی، بین ملت

(. او 361: 1380های متفاوت از حیث تمدنی بروز خواهد کرد)اتوتایل و دیگران، وهو گر

همچنین، از برخورد تمدن غرب با تمدن اسالمی به عنوان بزرگترین احتمال یاد نموده و به طور 

و قانون عوامل مشترک و  2گری مشترک و فراگیر، میانجی1کلی پذیرش سه قانون بازدارندگی

(.در 195: 1389العابدین، داند)زینرا از سوی ایاالت متحد امریکا و غرب ضروری می 3فراگیر

از پیروزی ایران در جنگ با عراق به عنوان عامل گسترش عقاید  4این راستا هنری کیسنجر

نیز  5رادیکالیسم اسالمی از جنوب شرق آسیا تا سواحل اقیانوس اطلس یاد کرده و مارگارت تاچر

 1980ها در دهه ما غربی»گ اسالمی انقالب ایران چنین ابراز نگرانی کرده است: از حضور فرهن

از وسایل نظامی و ابزار جنگی شوروی و اقمارش واهمه نداریم؛ زیرا اگر بلوک شرق و اعضای 

های نظامی مجهز بوده، به ادوات مخرب و ویرانگر مسلح هستند، ما نیز به پیمان ورشو به سالح

و پیشرفته مسلح و مجهزیم؛ اما از حضور فرهنگ اسالمی انقالب ایران  های مدرنسالح

 (.126: 1390نگرانیم)احمدی، 

 ژئوکالچر  -2

وشیده نبه پج»والرشتاین مشترکات فرهنگی هر حوزه جغرافیایی را مد نظر قرار داد و آن را 

ابل ت که قآن اس تر از آن است که به چشم آید و دشوارتر ازای که پوشیدهنامید جنبه« جهان

و، خط این ر مانند. ازها عقیم میای است که بدون آن دیگر جنبهدرک باشد و در عین حال جنبه

 (.226 -232: 1377معرفی کرد)والرشتاین، « چهارچوب ژئوپلیتیک واقعی»و مرزهای فرهنگی را 

اله وع مقموضاند و به لحاظ از طرف دیگر، برخی نظریات تحت تأثیر محیط طبیعی ارائه شده

 حاضر شایان توجه هستند که در ذیل به آنها پرداخته شده است: 

 نظام نوین جهانی -1

 1991این تئوری در جریان جنگ خلیج فارس توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت امریکا در سال 

ع خود در (. طبق این تئوری ایاالت متحد امریکا در نظر دارد سلطه بالمناز53: 1385نیا، اعالم شد)حافظ

پذیر نخواهد فارس امکانجهان را تثبیت کند. اما سلطه ایاالت متحده بر جهان بدون سلطه آن بر خلیج

                                                                                                                                             
 دیگر جلوگیری کند.های تمدنی مبنی بر اینکه از دخالت کشورهای مرکز در جنگ -1

 های کوچکتر منجر شود.ها در کانونهایی بپردازد که به تجزیه تمدنمبنی بر اینکه کشورهای مرکز با کمک سایر کشورها با استفاده از ابزار گفتگو به مهار جنگ -2

 های مشترک و فراگیر میان آنها ایجاد شود. ه با تالشها و نهادها همراهای مختلف در زمینه ارزشهای گفت و شنود میان تمدنمبنی بر اینکه زمینه -3
4- Henry Kissinger 
5- Margaret Thatcher 
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شد. بنابراین، این کشور با اشغال افغانستان و به دنبال آن اشغال عراق به این استراتژی جامه عمل 

 (.172-173: 1389العابدین، پوشانید)زین

 مرکز مرکز -2

« ک امروزینها و قدرت: ژئوپلیتیامپراتوری»در کتاب خود 1996لوهازان در سال یوردیس فون 

ه دجله رودخان برد. او سرزمین باستانی اور در مصبنام می« مرکز مرکز»از خلیج فارس به عنوان 

ا منطقه ر ر اینترین نقطه دنیای قدیم و هر گونه آشفتگی بر اثر عوامل بیرونی دو فرات را حساس

-د میقرار یابا استجداند. از نظر او هر قدرتی که در این تأثیرگذار بر دو قاره اروپا و افریقا می

نه، اورمیاها یا خطوط جبهه خلفی کشورهای خجانبه برای جناحتواند پشتیبان یا تهدیدی همه

 لفی کشوربهه ختواند خطوط جاروپا، شبه قاره هند و افریقا به شمار آید. وانگهی چنین امری می

ان ریه، ایر، سوایاالت متحد آمریکا یعنی ترکیه را در برابر روسیه تقویت کند و بر کشورهای مصر

 (.174 -175: 1389العابدین، و نیز اروپا و ژاپن عمدتاً از طریق نفت فشار وارد آورد)زین

 ه بزرگ، گسترده و مدرنخاورمیان -3

توسط کولین پاول مطرح  2002سپتامبر  12برای نخستین بار در   1طرح خاورمیانه بزرگ 

را اعالم کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند  2تاسیس بنیاد انترپرایز اوهمزمان   گردید.

و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید،   عربستان سعودی، لبنان، الجزیره

از برنامه های   ر و بحرین گسترش دهد،مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مص

منطقه برای انجام اصالحات سیاسی، اجتماعی و اصالح نظام آموزشی حمایت نماید و از 

های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی

را پیش از « خاورمیانه بزرگ»متعاقبا، دولت امریکا پیش نویس طرح  (Ottaway, 2004)کند

، جهت بررسی در 8اینکه کشورهای عرب را از محتوای آن مطلع سازد بین کشورهای گروه 

طرح از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و  این  توزیع نمود.  2004نشست آتی در ژوئن 

 آن، اینبه دنبال د وای اتحادیه اروپا مواجه گردیاز سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشوره

شامل دو بخش « 3طرح خاورمیانه گسترده»با نام جدید  2004ژوئن  10عدیل گردید و در ت طرح

                                                                                                                                             
1 -The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI) 22 از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ عالوه بر :

.گیردپاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر میکشور اتحادیه عرب کشورهای ترکیه، اسرائیل،   
2- Enterprise 
3- Broader Middle East and North Africa Initiative(BMENAL) 
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بخش اول به مبحث ضرورت  .به تصویب رسید  «See Island»درهشت  در نشست گروه

در محاسن دموکراسی،  به یک بحث کلی و استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد

بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه   شود.آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک می

نسبتا جامعی برای انجام اصالحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. افزون بر این، طرح 

سطین و اسرائیل ها برای حل مسئله فلبه اختصار به ضرورت ادامه تالش « خاورمیانه گسترده»

با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و  و اشاره می نماید

علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح  را مورد تاکید قرار داد.« نقشه راه»اهمیت کلیدی 

 11بعد ازحمله تروریستی است.همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف 

این نظریه در بین سیاستمداران و افکار عمومی غرب به ویژه آمریکا قدرت گرفته نیز سپتامبر 

و ساختار سیاسی و اقتصادی نامطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دالیل رشد   است که شرایط

ر، ناکارآمد، غیر شفاف، زیرا ساختارهای اقتصادی و سیاسی نا به هنجا  .استتروریسم بین المللی 

توانند خواست های اقتصادی، استبدادی و فاسد موجب پیدایش دولت هایی شده است که نمی

به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه  و سیاسی مردم خود را برآورده نمایند. اجتماعی 

ار دموکراسی در این فرض استواراست که انجام اصالحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر و استقر

خاورمیانه، با افزایش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای توسعه اقتصادی و سرنوشت 

سیاسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از بین بردن بستر رشد بنیادگرایی اسالمی و 

  تروریسم بین المللی خواهد شد.

میانه ه خاوراست تا جوامع منطقبنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا مصمم  به این ترتیب،  

د ثبات ی خوهابزرگ را دموکراتیزه کند زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت

  . کندو امنیت منطقه وجهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید می

سوادی جهان به ویژه در میان زنان است.در منطقه خاورمیانه بزرگ دارای باالترین نرخ بی

-.وضعیت بیهستندسواد میلیون مرد از جمعیت این منطقه بی 45میلیون زن و  75جموع بالغ بر م

، 1386)مصفا، سوادی در افغانستان، پاکستان، یمن و مراکش به ویژه نگران کننده است

گیرند که براساس تحقیقات نتیجه می« توسعه انسانی جهان عرب» 2003و  2002های گزارش (.47

 برد: رنج می1«کسری»انجام شده، جهان عرب از سه 

                                                                                                                                             
1- Defict 
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)ساکس، کسری توانمندی سیاسی، اقتصادی و سیاسی زنان. 3 کسری اشتغال. 2 کسری آزادی. 1

1384 ،67.) 

یانه اورمطرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این کسری ها در منطقه خ

 حفظ واین ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین  بزرگ است تا به

ست که اای از طرف دیگر، خاورمیانه منطقه. (1384)خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، نماید

نه خاورمیا قدنداقوام و مذاهب مختلفی را در بر گرفته است.برخی مورخان مانند برنارد لوئیس معت

ین ای از سازد.یکها متمایز میو متفاوت است که آن را از سایر تمدن دارای دو ویژگی بارز

ر این د(. لذا، سناریوی دیگری 251، 1386ها گسستگی و دیگری گوناگونی است)فاست، ویژگی

 وها یها و گسستگشود که بر اساس وجود قومیتمنطقه تحت عنوان خاورمیانه مدرن مطرح می

 دهد.قشه زیر خاورمیانه مدرن را نشان میها شکل گرفته است. نگوناگونی

 

 

 خاورمیانه مدرن

 
http://www.brwska.org/fa/index.php 

 

 بهار عربی -5

 ر لبنان، جرج بوش پسر برگزاری نخستین انتخابات در عراق و وقوع تظاهرات د2005فوریه 

« بهار»های مردمی در کشورهای عربی نیز جنبش 2011نامید. از ابتدای سال « بهار عربی»را 

 (. Klinger, 2012: 22ارزیابی شدند)

 اهمیت منطقه مورد مطالعه

http://www.brwska.org/fa/index.php
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.brwska.org/jun-10/The Project for the New Middle East.jpg&imgrefurl=http://www.brwska.org/fa/index.php?mode=print&news=4447&usg=__baNJEdJpPxMJc7_XRjJouVcuSSc=&h=519&w=770&sz=87&hl=en&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=Tdri5SIdJdCp8M:&tbnh=96&tbnw=142&prev=/search?q="%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87"&hl=en&lr=lang_fa&sa=X&biw=1039&bih=527&tbs=lr:lang_1fa&tbm=isch&prmd=ivns&ei=Uxn-TeWzNobs-gaz6LjpAw
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 نهرینالهای باستانی بینبه لحاظ مهد تمدن-1

النهرین در گذشته محل تاخت و تاز اقوام گوناگون بوده و تاریخی آشفته دارد. همین بین

شود و به رغم های هنری باقیمانده از آن تمدن نیز دیده میو تغییرات مداوم در جلوه آشفتگی

لذا .  (24: 1392توان دنبال یک منشأ الهام یا حتی یک شیوه بادوام بود)مسیح، زیبایی و قدرت نمی

اند. النهرین به وجود آمدههای بزرگی است که در بیندار تمدنسرزمین عراق و سوریه میراث

بینی، قدمت، هنر و هایی که با آثار به جامانده خاصه در عرصه معماری هنوز هم جهانتمدن

هزار سال پیش کنند. برای نمونه، حدود پنجبخشی از هویت این سرزمین را معرفی می خالصه

النهرین و النهرین مهاجرت کردند و با تسلط بر جنوب بینفارس به جنوب بینسومریان از خلیج

ها، حفر نهرها و کشاورزی را فرا اده از تجارب بومیان آن سرزمین شیوه خشک کردن باتالقاستف

گرفتند و به تدریج شهرهای بزرگ و آبادی که هر یک دولتی مستقل از حکومت مرکزی و  دارای 

بودند بنا نهادند. از بابلیان نیز کاخ  1های زراعی و شبکه آبیاری و معابدی به نام زیگوراتزمین

دهنده اقتصاد مبتنی بر صنعت و سوداگری با اوروک در جنوب بابل بر جای مانده که نشان

رسد و تاثیر اعتبارات مجموعه قوانین حمورابی است و قدمتش به سه هزار سال پیش از میالد می

 النهرین راای است که اقتصاد را پر تکاپو و شهروند بینالنهرین بر بابل مجموعهو دفترداری بین

دارد و شکل معماری منطقه را که از سه هزار سال قبل از میالد مسیح معابد مستثنی از اطراف می

(. پادشاهان 22-26: 1390کند)سرمد نهری، بسیاری را به وجود آورده، به سبک هندسی تبدیل می

شاتی، آشور نیز در هزاره دوم قبل از میالد با احداث بناهایی چون معابد خدایان، کاخ اکال مار

، تصویری از جهان تحت سلطه  3، دژ شلمانسر، کاخ آشور نصیرپال و کاخ الف2دور شاروکین

پادشاه آشور، خدایان قدرتمند و یاری رسان او، اعمال آنها و سلسله مراتب قدرت را متجلی 

 (. 35ساختند)همان: 

 ه لحاظ حضور هنر و تمدن اسالمی در منطقهب -2

                                                                                                                                             
بزرگترین زیگورات برجا مانده از دار معابدی که شکل ساختمان پلکانی داشتند. شهر باستانی اور که در کتاب مقدس به عنوان زادگاه ابراهیم نام برده شده است میراث1

 (.22-24: 1390سال پیش از میالد است)سرمد نهری،  2100النهرین است که متعلق به سرزمین بین
2sharrukin-Dur - 
(( در قرن نهم 25: 1390شدند)سرمدنهری، روایی سارگون)از دولت اکد که جذب فرهنگ سومری شده و دیگر جزوسومریان محسوب میاین کاخ در زمان فرمان-3

راطوری و قدرت ساخته شد یعنی زمانی که امپراطوری آشور جدید به اوج قدرت خود رسید و هیچ شخص دیگری جز او نتوانست آثار هنری ارزشمندی برای این امپ

 (.34: 1392حاکمه آن، پادشاهی آشور، خلق کند)مسیح، 
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ای تحت تأثیر ها متداول و معمول است. هنر در هر منطقهگحضور هنر در میان همه فرهن

گیرد. به همین های اجتماعی، ایدئولوژیکی، مذهبی و تاریخی یا جغرافیایی قرار میمحدودیت

های هنری دارند که با یکدیگر متفاوتند. فرهنگ اسالمی نیز از این های مختلف سنتدلیل، تمدن

ات فرهنگ اسالمی این است که گذشته تاریخی مناطقی را که قاعده مستثنی نیست. یکی از الزام

ای شناخت، پذیرفت یا رد کرد. دومین الزام شامل های پیچیدهبه ارث برد یا فتح کرد به روش

هایی است که توسط این اعتقادات جدید تحمیل یا به طور ضمنی بیان شد. سومین الزام، جنبه

لزومات این دین نبود و بعدها نشانه حضور مسلمانان مسجد است که از لحاظ فنی ابتدا جزء م

آورد شناخته شد. در این راستا، گرچه تا اوایل قرن هفتم میالدی و بعثت پیامبر اسالم، دست

(، اما بعد از 11-13: 1391شده است)گرابر و دیگران، فرهنگی عرب فقط در شعر خالصه می

جهنم، مبارزه با بت پرستی و نظایر آن به های اسالمی چون خدا، بهشت، بعثت ورود اندیشه

ریزی کرد. النهرین، شاکله تمدن اسالمی را پیفرهنگ بر جای مانده از تاریخ کهن سرزمین بین

های مکانی و زبانی بود و به همین دلیل تمدنی که اساس آن نه تبعیض قومی و نژادی و نه تفاوت

میت و زبان سخن بگوید. اما پس از رحلت توانست از امت واحده اسالمی فراتر از مرز و قو

طلبی اشراف و نقش آنها در دورماندن )علی( به عنوان جانشین پیامبر از پیامبر، توطئه و نفع

های اختالف بین مسلمانان شد و دو گروه متشکل از کسانی خالفت موجب پیدایش اولین جرقه

ه و کسانی که معتقد بودند مردم باید که معتقد بودند پیامبر جانشین بعد از خود را تعیین کرد

و  1هایی مثل سلفیونخلیفه را تعیین کنند به وجود آمد. به عالوه، ظهور بدعت در قالب گروه

رو و انتساب آنها به یکی از این دو فرقه موجب شد که جهان امروز دو تعبیر افراطی و میانه 2غالة

خواست داعیه ه این ترتیب، هر حکومتی که میاز دین یگانه، واحد و الهی اسالم داشته باشد. ب

رهبری بر جهان داشته باشد، مهندسی حاکمیتی جهان اسالم را با استفاده یا سوءاستفاده از همین 

داد. طوری که، این تفرقه در دوره استعمار دستاویز بریتانیا گردید تا کثرت مذاهب انجام می

های عثمانی و ایران موجب و متعاقب آن جنگ همزمان با روی کار آمدن صفویه و شیعه سیاسی

نشانده در جهان اسالم گردد. پس از های دستضعف جهان اسالم و به تدریج پیدایش حکومت

جنگ جهانی اول، عثمانی به عنوان قدرت اول جهان اسالم تجزیه شد و به هر کشوری یک علت 

                                                                                                                                             
امبر و بالتبع مخالفت با هرگونه پیشرفت علم و تکنولوژی بشر، بامروزه به صورت گروه طالب به بازگشت گروهی افراطی که در لفافه اعتقاد به بازگشت به زمان پی-1

 اند.به دوران جاهلیت نمود یافته
 دانند.گروهی مشرک  که علی)ع( را خدا می-2
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ظایر آن تعلق گرفت. در جریان وجودی تصنعی مثل حزب بعث یا زبان ترک یا آل سعود و ... ن

ها و ها و انگلیسیجنگ جهانی دوم ایران به سه منطقه تقسیم شد و مورد چپاول وغارت روس

ها گشت.در نظام دوقطبی، جهان اسالم تحت سلطه دو جبهه شرق و غرب در آمد و  نازی

ای با چهرهباالخره، پس از فروپاشی شوروی)سابق( و پیدایش بحران افغانستان دین اسالم 

ای ضد انسانی به اسالم تروریستی و افراطی معرفی گردید و امروزه در عراق و سوریهچهره

 نسبت داده شده و کلیه نمادهای اسالم مورد حمله، تحریف و تغییر قرار گرفته است. برای نمونه:

 ستفاده از رنگ مکروه سیاه به جای رنگ مطلوب سفید در اسالم؛ا -1

 آورد، جلوه و نماد تمدن اسالم؛و معماری منطقه به عنوان دستتخریب بناها  -2

ای دن تأکید اسالم بر پاکی به عنوان نصف ایمان و داشتن محاسن و موهعکس جلوه دا -3

 ؛بسیار بلند و کثیف که در اسالم به شرط تربیت و پاکی زینت مردان شمرده شده است

ر ر حالی که جهاد ددپرستان ی با یکتاطلب و ناسازگار جلوه دادن دین اسالم حتجنگ -4

 . ستاناسالم همواره پس از دعوت کفار و مشرکان بوده است نه بدون دعوت و نه با یکتاپر

 ئوپلیتیکی به لحاظ اهمیت ژ -3

 سوریه -3-1

سوریه در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا و در حد فاصل اروپای صنعتی و خاورمیانه 

-. در جنوب غربی آسیا به لحاظ راهبردی، دارای نقش مرکزیت است، با درگیریواقع شده است

های اعراب و اسرائیل پیوند مستقیم دارد، برخوردار ازحکومت علوی مخالف کمپ غرب در 

منطقه است و به دلیل جایگاهش در جبهه مقاومت و ارتباط و اتحاد با جمهوری اسالمی ایران، 

نی از اهمیت مضاعفی برخوردار است)کشاورز شکری و صادقیان، ای و جهادر محاسبات منطقه

های مختلف و حتی متعارضی وجود (. درباره تحوالت سوریه تفسیرها و دیدگاه75 -106: 1392

دانند. آنان های اجتماعی در سوریه میدارد. برخی از تحلیلگران چنین فرآیندی را ناشی از گروه

دانند. قتدارگرایی سیاسی دولت سوریه را عامل اصلی بحران میدر تحلیل خود رویکرد مبتنی بر ا

کاری غرب گروه دیگری بر این اعتقادند که سوریه مرز ژئوپلیتیکی رادیکالیسم سیاسی محافظه

کار عرب در صدد هستند تا زمینه افول شود. بنابراین امریکا و کشورهای محافظهمحسوب می

ای ناآرامی و بحران در سوریه را (. عده9: 1390رند)متقی، های رادیکال را فراهم آوقدرت دولت

ای از دانند و از طرف دیگر، عدههای مردمی در شمال افریقا و خاورمیانه میتنها امتداد جنبش
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المللی بر این اعتقادند که حوادث سوریه بیش از آن که منشأ داخلی داشته باشد دارای ناظران بین

برداری و رقابت داخلی سوریه عرصه و فرصتی برای بهره منبع خارجی است و مشکالت

( که در مقاله 13: 1391المللی ایجاد کرده است)نیاکویی و بهمنش، ای و بینبازیگران منطقه

 نماید.حاضر، دیدگاه آخر را تأیید می

 عراق -3-2

حد متت سقوط رژیم بعث و ظهور عراق جدید در پی تهاجم نیروهای ائتالف به رهبری ایاال

، این شود. چرا کهنقطه عطفی در نقش ژئوپلیتیک این کشور محسوب می 2003امریکا در سال 

عه عراق یت شیثباتی در منطقه بود و راهبرد سرکوب را در مقابل اکثریت جمعرژیم منبع اصلی بی

اق عر یعیانه، شدر پیش گرفته بود. با آغاز روابط گسترده ایران و عراقبر اساس پیوندهای دوستان

 وق خودمدت و خونین به طرح مطالبات و استیفای حقهای طوالنیفرصت یافتند پس از سرکوب

 وها یایییتانها، بربیندیشند. به این ترتیب، شیعیانی که در گذشته منطقه همواره توسط عثمانی

 وهای دیکتاتوری حاکم در بغداد سرکوب شده بودند، به نیروی سیاسی جدید سپس رژیم

 وطقه مندی تبدیل شدند که قادر به در دست گرفتن قدرت در یکی از کشورهای اصلی منقدرت

بنان و لدر  اهللتغییر موازنه قدرت در خاورمیانه هستند؛ نیرویی که در کنار قدرت گرفتن حزب

تیک ثبات سیاسی و نقش کانون و رهبری شیعه ایران موجب پیدایش اصطالحاتی چون ژئوپلی

ر دعه( درت گرفتن شیعه( و هالل شیعی)مبتنی بر ایجاد ترس و وحشت از شیشیعه)مبتنی بر ق

ادبیات سیاسی جهان گردید.از طرف دیگر، درنقشه ژنتیک سیاست و جغرافیا درعراِق 

 جدید،موتاسیونی جالب رخداده که سبب شده است همه کشورهای همسایه عراق،خودرا به

لیل دصربه ترکیه به دلیل مسئله کردها،اردن وم. نوعی،درگیررقابت تازه ژئوپلیتیک تصورکنند

اسرائیل به ها،لبنان وسوریه وفلسطین به دلیل قدرت گرفتن شیعیان درعراق جدید،انزوای سنّی

و  (Barzegar,2008:79)دلیل نگرانی ازشکلگیری یک ائتالف جدیدقدرت درمنطقه خلیج فارس

 1387 ،زگربر)همه ازشکلگیری هالل شیعیعربستان، قطر، بحرین وامارات متحده عربی به دلیل وا

:29-28)Alpher:2008:135),)تمایزبادوران پیشین اندبتوان ازیک عراق بسیارمهمگی سبب شده

 .نام برد

 هره متأثر از اقدامات داعش در منطقهچ -4
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ت غار چهره منطقه به طور کلی از اقدامات داعش که عالوه بر جنگ و خونریزی، تخریب و

 ر ذیل به. لذادشود متأثر شده استخصوصا شهرها، اماکن و آثار باستانی را نیز شامل میعامدانه 

 شود:هایی از هر دسته بسنده میذکر نمونه

 ی باستانی تخریب شهرها -4-1

هزار  8های تاریخی موزه شهر موصل تنها چند روز پس از آتش زدن بیش از تخریب مجسمه

شهر باستانی هترا که تنها اثر به جا مانده .این شهر صورت گرفتدست نوشته و کتابخانه تاریخی 

تخریب  داعشاز دوران اشکانی است، از دیگر اماکن تاریخی ثبت شده در یونسکو بود که توسط 

ه ها کآشوری1شهر باستانی نمرود(. 25144، کد خبر: http://didban.ir ،31/2/1394)شده است

کیلومتری موصل  30گشت و در ساحل رود دجله و قدمت آن به قرن سیزدهم پیش از میالد باز می

به دست داعش ابتدا تخریب و سپس منفجر و با خاک یکسان شد.  1393واقع بود، در اواسط اسفند 

دهه های سلطنتی نمرود در اواخر هایی در مقبرهاین شهر مروارید تمدن آشوری بوده و کشف گنجینه

شود.نمونه دیگرتخریب شهر باستانی هترا یا ترین اکتشافات قرن بیستم محسوب مییکی از مهم1980

 المللیاستالحضر در شمال عراق در لیست آثار باستانی بین

(http://www.mehrnews.com/news/2847808 ،9/4/1394 :ه شهر از معدود آثار ب.این )2847808، کد خبر

توان سه نوع تمدن ایرانی، یونانی و رومی را یاست که م جا مانده از دوران اشکانی با معماری خاص

  در آن مشاهده کرد

(http://217.218.67.231/DetailFa/2015/03/07/400723/ISILiraqancienthatra،  

به عنوان یک مجموعه به خوبی –این شهرساله  2300خرابه های (.32395، کد خبر: 5/5/1395

یک روز پس از تخریب نمرود، - محافظت شده ازمعابدجنوب موصل ومیراث جهانی یونسکو

دبیر کل سازمان ملل، این اقدام را « بان کی مون». گردیدعناصر داعش با بولدوزر تخریب توسط 

 (.97592، کدخبر: http://www.jamaran.ir/fa/n98303 ،1/6/1394)خواند« جنایت جنگی»

باستانی و چند هزارساله ، شهر 1394در آخرین روز اردیبهشت سال داعشکه  گروه

کیلومتری دمشق پایتخت سوریه را که به ستون های رومی، معابد و  205واقع در )تدمر( پالمیرا

مراکز باستانی دیدنی در خاورمیانه در آن واقع است،به و اش شهرت یافتهگورستان های باستانی

در شهر باستانی  «بل»و  «بعل شمین»دو معبد باستانی  1394مردادماه در و تصرف خود در آورد

                                                                                                                                             
 نمرود نام معرب و محلی شهر آشوری کالخو )کالح( در استان نینوای عراق است. -1

http://didban.ir/
http://www.mehrnews.com/news/2847808
http://217.218.67.231/DetailFa/2015/03/07/400723/ISILiraqancienthatra
http://www.jamaran.ir/fa/n98303
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( و 421403: کد خبر: http://asriran.com/fa/421403، 13/7/1394)پالمیرا را ویران کرد

مدیرکل آثار باستانی و موزه های « مأمون عبدالکریم» حدود یک ماه بعد از آن نیز، بنا به گزارش

در ورودی موزه شهر و  وکشف  1975مربوط به قرن دوم که در سال یک مجسمه شیر ، سوریه

، در تاریخ محافظت از آن قرار داده شده بود را نابود کرد به منظورداخل یک جعبه فلزی 

سوریه را منفجر و تخریب  )تدمر(در منطقه باستانی پالمیرا« طاق نصرت»اثر باستانی  12/7/1394

: درمصاحبهتلفنیباخبرگزاریفرانسهگفت« کریمعبدال» عصر ایران، کرد.به گزارش

ساله  2000طاق نصرت را با سابقه  12/7/1394اطالعاتمیدانیدریافتشدهنشانمیدهدداعشدر تاریخ»

نماد شهر پالمیرا است بعد از بمب و در بخش ورودی شهر تاریخی تدمر )پالمیرا( قرار داردکه 

-دیگر را نیز منفجر کرده است. آنان میگذاری، تخریب کرده است. گروه داعش آثار باستانی 

ی وجود خواهند آمفی تئاتر را تخریب کنند و نسبت به تخریب تمام شهر باستانی پالمیرا نگران

« ایرینا بوکووا»(. قبالً نیز421403: کد خبر: http://asriran.com/fa/421403 ،13/7/1394«)دارد

-شبکه ،ای از تدمرکه تصاویر ماهواره اطالع داده بودئیس یونسکو به خبرگزاری آسوشیتدپرس ر

های غیر قانونی و در نهایت قاچاق و غارت دهد که به منظور کاوشها را نشان میای از حفره

به  (. 97592، کدخبر: http://www.jamaran.ir/fa/n98303 ،1/6/1394)صورت گرفته است

یک سال از حمالت هوایی نیروی تروریستی داعش به شهرستان  با گذشتگزارش فرهنگ نیوز 

روسیه  ینیروهای سوری با کمک حمالت هوای و بازپس گیری این شهر توسط پالمیرا در سوریه 

ری داعش از بین رفته است، های زیادی از این منطقه توسط نیروهای تکفیبه دلیل اینکه بخش

دیگر شهر همان شکل و شمایل قبلی خودش را ندارد و بسیاری از آثار باستانی این منطقه که در 

  ندانوع خودش منحصر به فرد بودند، از بین رفته

(http://www.farhangnews.ir/content/190202.)  انجمن حمایت ازآثارباستانی سوریه

اثرباستانی که دراثردرگیری درسوریه  900 که درحال حاضرمقرآن درفرانسه قراردارد لیستی از

: کد خبر: http://asriran.com/fa/421403 ،13/7/1394«)اند تهیه کرده استتخریب شده

مشرف به رودخانه فراتاست که برای اولین  ساله دورا اروپوس 2300شهر دیگر،  (. نمونه421403

های ها و امپراتوریسیس و بعد از حکومت توسط رومیأبار توسط جانشینان اسکندر کبیر ت

مختلف پارسی اداره شد. این شهر دارای معابد، کلیساها و یکی از اولین کنیسه های یهودی 

ای مربوط به سال گذشته نشان می دهد که این شهر به واسطه ماهوارهشناخته شده است. تصاویر 

http://asriran.com/fa/421403
http://asriran.com/fa/421403
http://www.jamaran.ir/fa/n98303
http://www.farhangnews.ir/content/190202
http://asriran.com/fa/421403
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غارت و حفاری های غیر قانونی به شهری سوراخ سوراخ تبدیل شده است.شهر باستانی 

کیلومتری شمال  11شهر باستانی سومریان و اموریان بود. در نیز ماری)امروزه: تل حریری( 

کیلومتری جنوب  120نزدیک به و رود فرات  شهرک امروزین ابوکمال و در کرانه باختری

این شهر از پنج هزار سال پیش از میالد مسکونی . خاوری دیرالزور در سوریه جای گرفته است

کشف شده است. داعش این شهر را نیز تا جایی که در توان داشته از  1930بوده و در اوایل دهه 

، http://www.jamaran.ir/fa/n98303 ،1/6/1394)لحاظ آثار باستانی غارت کرده است

-نمی»اِرینا بوکووا، رئیس یونسکو ضمن محکومیت تخریب آثار باستانی عراق گفت:  (.97592کدخبر: 

توان ساکت ماند. تخریب عامدانه میراث فرهنگی به منزله جنایت جنگی است، بنا بر این من از همه 

گری جدید اقدام خواهم علیه این وحشیرهبران سیاسی و مذهبی در منطقه می

، http://217.218.67.231/DetailFa/2015/03/07/400723/ISILiraqancienthatra«)کنند

 (.30232، کد خبر: 10/11/1394

 سلمین و سایر مذاهبمتخریب قبور  -4-2

ا در آنه.داعش در سوریه و عراق اقدام به تخریب قبور مسلمین و دیگر مذاهب کرده است

ش قبر ه نبسوریه قبور متعددی را که دارای ارزشهای تاریخی و مذهبی بوده تخریب کرده اند ک

مراقد  آنها اخیراً در عراق.در سوریه یکی از مشهورترین این اقدامات است« ن عدیبحجر »

نس، مانند یونی هزیادی را منفجر کرده اند که از بارزترین آنها می توان به قبور متبرکه پیامبرا

ت به ویژه قبر حضرت یونس که تقدس خاصی برای موصلی ها داش.جرجیس و شیث اشاره کرد

 375ع( در مقبره حضرت یونس).و در پی تخریب آن خشم ساکنان این شهر را دربرگرفت

سال قبل  1300هجری یعنی  138کیلومتری شمال بغداد واقع شده است و تاریخ بنای آن به سال 

یح بور و ضرگروه داعش برای تخریب اماکن مذهبی از گردانی به نام گردان تسویه ق.بر می گردد

ماشین آالت از  نفر است با استفاده 300عضای این گردان که تعداد آنها نزدیک به ا .بهره می برد

 ه چنگهای بزرگ در موصل است و آنها را پس از اشغال نینوا بسنگینی که متعلق به شرکت

مچون هتخریب اماکن تاریخی . اند اقدام به تخریب اماکن مذهبی و تاریخی می کنندآورده

 .تخریب قبور ائمه اطهار در قبرستان بقیع ریشه در تفکرات جریان های تکفیری دارد

 ب اماکن باستانی و تاریخیتخری -4-3

http://www.jamaran.ir/fa/n98303
http://217.218.67.231/DetailFa/2015/03/07/400723/ISILiraqancienthatra


 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

٨٠9 

 

 ,http://www.fardanews.comبرد)نامد از بین میداعش آثار باستانیرا که نشانه شرک می

گروههای تروریستی بیشتر آثار باستانی سوریه را تخریب کرده  (.410701، کدخبر:  23/1/1394

در برابر حمالت ارتش سوریه تبدیل کرده اند. همچنین از این اماکن و آنها را به مخفیگاه خود 

-http://www.shiaد)جوینبرای آموزش اعضای جدید گروههای تروریستی بهره می

news.com/fa/news ،17/1/1393 :ه سال 1500صومعه (. توسط عناصر داعش، 70477، کد خبر

آثار باستانی در موزه موصل با پتک تخریب شده است. دروازه  و به وسیله بولدوزرها«مار الیان»

.حدود شده استنیرگال، یکی از چند دروازه ورود به نینوا، پایتخت سابق امپراتوری آشوری نابود 

صدها جلد کتاب در زمینه علوم و غارت شد و کتابخانه مرکزی موصل از جلد کتاب  2000

که  -مسجد صد ساله یونس پیامبر خت. همچنین، کتابخانه دانشگاه موصل سورا در هنگ فر

و مسجد پیامبر جرجیس، دو زیارتگاه های  -روایت می شود محل دفن حضرت یونس است 

، کد خبر: http://www.jamaran.ir/fa/n9303 ،1/6/1394شد)مورد احترام در موصل تخریب 

 100در نامه خود به شورای امنیت تصریح کرد: بیش از نیز ویتالی چورکین سفیر روسیه (.97592

اثر درج شده در  9مکان باستانی و  4500اثر فرهنگی دارای اهمیت جهانی از جمله 

از ضمن تخریب این اماکن، درآمد داعش  .سازمانیونسکوتحتکنترلداعشدرسوریهوعراقاست فهرست

-برآورد میمیلیون دالر  200تا  150 حدود های باستانیسرقت آثار و گنجینه

این گروه  .(1805900، کد خبر: www.http://fa.alalam.ir/news/1805900 ،19/1/1395شود)

-میمبنی بر مشروعیت تجارت آثار باستانی، غارت آثار باستانی را قانونی  یایفتوبا صدور 

، کد خبر: http://alef.ir/vdchzwnxw23nkkd.tft2.html?349419 ،11/2/1395داند)

انتقال سالح و و  قاچاق نفت ، داعش برای فروش آثار باستانی و اشیای عتیقه (.349419

تل ابیض، به عنوان مرکزی ترانزیتی  کند واستفاده میمسیر ترکیه ازتجهیزات به داخل سوریه 

، http://www.tabnak.ir/fa/news/577316است) کردهمیان داعش و ترکیه عمل می

 (.577316، کد خبر: 12/1/1395

 یریگتجزیه و تحلیل و نتیجه -5

دهد رسد آنچه داعش در منطقه عراق و سوریه انجام میبا توجه به مباحث فوق به نظر می

کشی است. چرا که، گرچه اقدامات این گروه در بیش از یک جنگ، انتقال قدرت و یا حتی نسل

سازی شده کردن یک ایدئولوژی خاص است که به ظاهر به اسالم عصر پیامبر شبیهراستای پیاده 
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http://www.tabnak.ir/fa/news/577316


 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

٨1٠ 

 

گیری از تنوع اقوام و مذاهب برد. بهرههای ژئوپلیتیکی معاصر بهره میترین تئوریاست اما از قوی

منطقه و به ویژه سرکوب شیعیان و تخریب اماکن شیعی)به عنوان نماد کفر از نظر داعش(، غارت 

های تمدن و به ویژه معماری ثار باستانی قابل فروش، از بین بردن آثار و نشانهو فروش آ

اسالمی)که قابلیت فروش ندارند( در کنار زشت و کریه نشان دادن اسالم)به عنوان عاملی که در 

اندازی به ، دست1مقابل غرب قرار دارد(، سعی در ایجاد امارتی در شرق لبنان برای اتصال به دریا

انرژی و دخالت در ژئوپلیتیک انرژی در کنار کسب هزینه نظامیگریو از طرف دیگر بسنده منابع 

خصوص اقدام نکردن مدعی کردن جامعه جهانی به ایراد چند بیانیه و محکومیت داعش و به

رهبری جهان بر علیه این گروه به عالوه تصمیم ایاالت متحده مبنی بر اولویت جنگ نرم بر جنگ 

توانند مبین این فرضیه باشند که گری همه و همه میز هزینه هنگفت نظامیسخت و دوری ا

عملکرد گروه تروریستی داعش موافق با نظام نوین جهانیو چه بسا مقدمه ایجاد خاورمیانه بزرگ 

گردد توجهی به مبانی ژئوپلیتیک مشاهده نمیاست و به همین دلیل نه تنها کوچکترین محل بی

ه جهان)ژئوکالچر( نیز بهره گرفته شده است تا ایاالت متحده امریکا از سکوت بلکه از جنبه پوشید

ای تندرو از نظر غرب که جهادگر و جهان عرب به خاطر اختالف نظر با شیعه)به عنوان فرقه

تواند عرصه قدرت را به چالش بکشد( بیشترین استفاده را برده طلب است و بنابراین میشهادت

همچنان رهبری خود بر جهان را تثبیت نماید، به انرژی ارزان دست یابد و به  ایو با اندک هزینه

 دور از صحنه جنگ به امحاء آثار تمدن مخالف با خود بپردازد.
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 جغرافیای سیاسی عراق پس از صدام

 و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
 

 رازیدانشگاه ش یاسیعلوم س اریاستاد، 1هادی صادقی اول

 یدفاع یالملل و پژوهشگر مرکز راهبرد نیروابط ب یدکترجعفر نقدی عشرت آباد، 

 

 چکیده

بدانجا  ه و تاترین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سیاسی بین کشورها بودجغرافیا هماره یکی از مهم

ست. با ار داده پژوهشگران قراای در کانون توجه اهمیت داشته که ژئوپلتیک را به صورت علمی بینارشته

یر وامل متغاند تا تأثیر عفرضی در این نوشتار، نگارندگان سعی کردهدر نظر گرفتن یک چنین پیش

م ه این مهبنیل  جغرافیای سیاسی عراق را پس از سقوط رژیم صدام بر امنیت ملی ایران بررسی کنند. برای

تغیر در صلی می/ معلولی و با عطف توجه به دو عامل اسعی بر آن شده با در نظر گرفتن روش بررسی علّ

نور  ظر لینجغرافیای سیاسی یعنی جمعیت و منابع طبیعی در زیرمجموعه برخی متغیرهای امنیتی مورد 

ا، هقلیتجمعی اقوام و اجی. مارتین که شامل مواردی مثل مشروعیت سیاسی، حقوق شهروندی و دسته

 غرافیایشود، به این سوال مهم پاسخ داده شود که جاقتصادی میتوانمندی نظامی و قدرت مدیریت 

اشته است؟ تاکنون چه تاثیری بر امنیت ملی ایران برجای گذ 2003سیاسی عراق پس از صدام، از سال 

رهای راهکا توان به ارائهبدیهی است که در پرتو شناسایی جوانب مختلف این تاثیرگذاری است که می

 د. ست یازیدمابین دو کشور مواجهه و یا تعامل اصولی در روابط دیپلماتیک فیمقتضی و مناسب برای 

 جغرافیای سیاسی، امنیت، عراق، ایرانهای کلیدی: واژه

 

 ـ مقدمه1

شود جغرافیا هماره از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تعامالت ایران و عراق بوده که گفته می

اروندرود و خوزستان در طی جنگ نشان داد.  اما بعد های عینی خود را در دعاوی عراق بر نشان

ای بویژه در حوزه جغرافیای سیاسی عراق اتفاق افتاد تغییرات گسترده 2003سقوط صدام در سال 

                                                                                                                                             
1. Email: hadi.sadeghi.aval@gmail.com 
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آید که وایران در برداشت. این پیامدها زمانی به چشم می که پیامدهای جدیدی برای امنیت منطقه

-در جغرافیای سیاسی از دو دسته عوامل ثابت و متغیر نام بردهدرنظر بگیریم درتبیین عوامل مؤثر 

های جغرافیایی مثل موقعیت جغرافیایی، وسعت خاک، وضع اند. عوامل ثابت برخی پدیده

باشد. اما عوامل متغیر بعضاً منشأ طبیعی داشته و نقش کمیت در آنها توپوگرافی و شکل کشور می

: 1371عوامل جمعیت و منابع طبیعی نام برد.)عزتی، توان به صورت خاص ازپررنگ است و می

( که مورد تمرکز این مقاله است.از سوی دیگر امنیت یک مفهوم چندوجهی است که دارای 75

تنوع تفسیری و مصداقی بوده و برای برونرفت نسبی از این مشکل، این مقاله درصدد است از 

کند که دارای این مزیت است که رهیافت نورجی. مارتین در تعریف امنیت استفاده رهیافت لی

آلیستی به آن را به دلیل مانع نبودن رد رئالیستی به امنیت را به دلیل جامع نبودن و رهیافت ایده

کند.ضمن اینکه مزیت دیگررهیافت مارتین تمرکز آن بر چالش امنیت در خاورمیانه است که می

ها، توانمندی یاسی، حقوق اقوام و اقلیتآن را تابع برخی متغیرهای کلیدی شامل مشروعیت س

نظامی و برخورداری از منابع طبیعی راهبردی همانند نفت، گاز و آب برشمرده 

با توجه به این مساله سوال اصلی این پژوهش آن است که عوامل متغیر  (1384:28است.)نصری،

یری برامنیت ملی جغرافیای سیاسی عراق)جمعیت و منابع طبیعی( در دوره پس ازصدام، چه تاث

های موسوم به بیداری اسالمی گذاشته است؟ فرضیه این پژوهش نیز ایران در قبل وبعد نهضت

آن است که جمعیت و منابع طبیعی عراق در دوره  پساصدام اگرچه از یکسو به مثابه عنصر 

ی بر های مبتنتهدیدساز در نتیجه احتمال موازنه منفی سیاسی/ انسانی دو کشور و یا رقابت

گیری دشمن صادرات انرژی بوده؛ امااز دیگرسو به دلیل وجود اکثریت شیعی در عراق و نیز شکل

شناختی عراق زمینه همکاری ایران با دولت عراق را فراهم مشترکی با نام داعش در حوزه جمعیت

با های حوزه انرژی بین دو کشور را کاهش داده است.  ساخته و تا حدی جایگاه مولفه رقابت

توجه به این سوال و فرضیه در ادامه محورهای اصلی نظریه امنیت مارتین به عنوان چارچوب 

شود با تطبیق آن بر عناصر اصلی متغیر در شود و در ادامه تالش مینظری این پژوهش ذکر می

 های این پژوهش بپردازیم.ژئوپلتیک یعنی جمعیت و منابع طبیعی عراق به تجزیه و تحلیل داده

 چارچوب نظری ـ2

آنچه که در این مقاله به عنوان چارچوب نظری ذکرشده، رهیافت ترکیبی لی نور.جی مارتین 

است که امنیت ملی راناشی ازچند متغیر مثل توانمندی نظامی، مشروعیت سیاسی، تساهل مذهبی/ 
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ست که داند. نقطه قوت رهیافت وی این اقومی، دسترسی به منابع طبیعی و مدیریت اقتصادی می

گیرد.در اینجا مارتین با نگاهی جامع عوامل گوناگون غیرنظامی را در کنار دفاع نظامی درنظر می

داند: امنیت ملی را توانایی یک دولت در اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به سه مولفه می

ت بیشتر تمامیت ارضی، جامعه و رژیم و بر مبنای سطح تهدید آنها معتقد است یک کشور از امنی

ترتیب سطح اصلی تحلیل مارتین در حوزه امنیت ملی، دولت یا کمتری برخوردار است. بدین

داند. بر این اساس مارتین برخی از مهمترین است و آن را هدف اصلی تهدیدهای امنیت ملی می

-طرح میمنابع تهدیدزا یا تهدیدزدا درمنطقه خاورمیانه که بر امنیت ملی تاثیر مستقیمی دارند را م

کند.مثال با طرح عنصر مشروعیت سیاسی معتقداست مشکل اکثر کشورهای خاورمیانه، بحران 

مشروعیت سیاسی است که باعث شده این کشورها دچار نوعی شکنندگی در امنیت ملی خود 

ی و پرهیز از خشونت قومی و دینی است که و قوم یتساهل مذهبباشند. عنصر بعدی مارتین، 

عنصر سوم مارتین در بحث امنیت  یت ملی در مناطقی مثل خاورمیانه شده است.باعث تزلزل امن

ملی، دسترسی به منابع طبیعی حیاتی مانند انرژی، مواد غذایی و آب است؛ منابعی که در تقویت 

تواند شود. عنصر دیگر نماید و ضعف در آنها باعث وابستگی میاقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می

اقتصادی است. به این معنا که هر حکومتی برای افزایش مشروعیت خود، باید  مارتین توانمندی

جامعه را از حداقل رفاه اقتصادی برخوردار سازد و صنایع نظامی و تأسیسات دفاع ملی را 

حمایت مالی کند. مارتین در نهایت به توانمندی نظامی برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی 

 (  43-47: 1383ته با توانمندی اقتصادی مرتبط است. )مارتین،کند که الباشاره می

 منیت ملیلیل اتواند به عنوان یک پارادایم در مورد تحبدین ترتیب رهیافت ترکیبی مارتین می

 سی تأثیری بررای مثل خاورمیانه به کار رود. از این رو ما در این تحقیق برادولتها در منطقه

ل ر دو عامبرا  ام بر امنیت ملی ایران، متغیرهای مورد اشاره مارتینجغرافیای سیاسی عراق پساصد

 دهیم.  متغیر جغرافیای سیاسی که همانا جمعیت و منابع طبیعی است تطبیق می

 ساز نظریه مارتین و امنیت ملی ایران ـ ژئوپلتیک جمعیت عراق، عناصر امنیت3

 19اند. سایر نژادها شامل کردها جمعیت آن عرب %75عراق جمعیت متنوعی دارد. بیش از  

درصد جمعیت  5ها مانند صائبی، یزیدی و... حدود ها،آشوری ها و سایر فرقهدرصد وترکمن

درصد  65تا  60درصد جمعیت این کشور مسلمانند که از این میزان  97گیرند. عراق را دربر می

ر داشتن این ترکیب جمعیتی (  با در نظ59:1384درصد آن سنی هستند.)مظفری، 37تا  32شیعه و 
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توان گفت مشروعیت سیاسی ایران در دو حوزه جدی به جمعیت عراق گره خورده است. می

درصد  85تا  80درصد جمعیت عراق، بین  97طبق آمار پیشین و صرف نظر از مسلمان بودن 

و  جمعیت عراق شیعه و کرد هستند. تعلقات جدی سیاسی و روانی بین کردهای ایران و عراق

همچنین، تعامالت شیعیان عراق و ایران و قرار گرفتن عتبات عالیات در عراق جدیت مؤلفه 

تعامل بین جمعیت عراق و امنیت ملی ایران را جدی کرده است.خصوصاً اینکه مطابق نمودار زیر 

توان سه وجه را گفته شده در تبیین مشروعیت سیاسی در سه سطح فرد، نظام سیاسی و کشور می

م کرد: تعامل قدرت و احترام)اقتدار( در سطح فردی؛ مشروعیت در سطح نظام سیاسی؛ ترسی

 (34:1383وحاکمیت در سطح کشوری.)عالم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در اینجا برخی معتقدندمتغیرهای امنیتی نظریه مارتین نظیر مشروعیت سیاسی، حقوق اقلیت 

و ... بر امنیت ملی ایران در هر سه سطح فوق از منظر ژئوپلتیکی تاثیرگذار بوده است که این 

 قابل تقسیم است.خاورمیانه و بعد آن  2011تهدیدات به دو مقطع زمانی قبل تحوالت 

 جمعیت عراق نسبت به امنیت ملی ایران 2011(تهدیدات قبل از سال 1-3

 قدرت

 

 احترام
 اقتدار فرد

 نظام

 مشروعیت

 حاکمیت کشور

 . رابطه قدرت و احترام در سطوح فرد، نظام و کشور 1نمودار 
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بیشتر خود را  2011تهدیدات مرتبط با جمعیت عراق نسبت به امنیت ملی ایران تا قبل از       

یا یران)های قومی در مناطق مرزی ادر قالب تهدید مشروعیت سیاسی و احتمال ایجاد حساسیت

 ها( نشان داد. اقلیت همان حقوق

هایِ رقیب دینی برای جمهوری اسالمی و تهدید گیری گفتمانتمال شکل( اح1-1-3

ظریه ان، نبنیان اصلی نظام سیاسی جمهوری اسالمی و قانون اساسی ایرمشروعیت سیاسی ایران: 

ر جف دوالیت فقیه است. اما با قدرت یافتن شیعه در عراق ومطرح شدن مجدد حوزه علمیه ن

 توجه به ست باشد که اصل والیت فقیه و بالتبع نظام سیاسی ایران ممکن اکنار حوزه قم گفته می

 عراق های مهم شیعیتفاوت نگرشی دیرینه مکتب قم و نجف متاثر شود. خصوصاً اینکه گروه

اق، ر عرمثل مجلس اعال، حزب الدعوه و حزب عمل اسالمی عراق، از بدو تغییر نظام سیاسی د

د کرده بودند که مایل به تاسیس نظامی اسالمی براساس الگوی جمهوری اسالمی تاکی

راق به تشکیل شد عدم تمایل رهبران شیعی ع( در اینجا گفته می200:1387نیستند.)گروه مولفان، 

اف خود ه اهدباند توانست از این منظر که رهبران ایرانی نتوانستهحکومت دینی در این کشور می

هدید شود. حتی برخی متناسب با سطح تحلیل فردی قائل به این تدید محسوب برسند یک ته

یشان در اعیت شدند که با توجه به جایگاه واالی آیت ا... سیستانی در بین شیعیان، جایگاه مرج

راجع ای مجبین آنان تدریجاً فزونی خواهد یافت و مرجعیت رسمی در بین شیعیان به ایشان به 

 واهد گرفت.دینی ایران تعلق خ

: دومین تهدید متوجه کشور و گرفتن تفکرات قومیتی و مذهبی( امکان قوت2-1-3

، قدرت یافتن کردها در عراق و احتمال اثرپذیری کردهای 2011مشروعیت نظام ایران تا قبل 

ها ایران از آنها و درخواست همان حقوق از نظام سیاسی ایران در زیرمجموعه عنصر حقوق اقلیت

هایی طبق قانون اساسی با تحلیل مارتین بود. این در حالی بود که چنین خواسته متناسب

 2005جمهوری اسالمی با موانع جدی مواجه است. زیرا طبق قانون اساسی عراق که در سال 

تصویب شد، حقوقی چون خودمختاری و رسمی بودن زبان کردی در کنار زبان عربی به رسمیت 

( در حالی که در قانون اساسی ایران این 129:1386ر و دیگران،شناخته شده بود؛)احمدی پو

آمد که کردهای حقوق برای کردها منظور نشده است. اهمیت این مساله زمانی بیشتر به چشم می

عراقی در حکومت جدید به امتیازات بزرگی همچون رسمیت یافتن زبان کردی در کنار زبان 

بودند. ضمن اینکه کرد بودن برخی ق دست یافته عربی مطابق ماده چهار قانون اساسی عرا
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مقامات سیاسی وقت عراق نظیر جالل طالبانی )رئیس جمهور(، هوشیارزیباری )وزیر خارجه(، 

فوزی الحریری )وزیر صنایع(، لطیف محمدرشید )وزیرمنابع آب(، بیان دزایی )وزیر مسکن و 

(و ... این تهدید را بسیار 101: 1387،پناهخانه سازی( و نرمین عثمان )وزیر محیط زیست( )حق

نمود که ممکن است اکراد ایرانی متاثر از این مساله مطالبات جدیدی از نظام سیاسی تر میبرجسته

 ایران بنمایندکه تبعاً مرزهای سرزمینی ایران را در معرض تهدید قرار خواهد داد. 

د از ن بعهای آغازیدر طی سال اما با این حال و علیرغم حرکت سینوسی تهدیدات فوق      

 برای بدیلهای بیسرنگونی صدام در عراق، صورت دیگر این تهدیدات خود را در قالب فرصت

ران امدانظام سیاسی ایران به منصه ظهور رساند.یعنی جنگ تحمیلی این مزیت را داشت که زم

دن مرنگ شبرداشتند. کگرایانه های تندروانه ناسیونالیستی بعثی و عربعراق دست از اندیشه

در  وانستتعربیستی و اهمیت پیوندهای مذهبی میان دو کشور همان چیزی بود که گرایشهای پان

-ظهیری یار ومسائل مشترک نقش به سزایی ایفا نماید.)تیشه حلها و یافتن راهکاهش تنش

ای ایران را بر( از سوی دیگر قدرت یافتن شیعیان در عراق توانست این فرصت 139: 1384نژاد،

ریق ین طایجاد کند که در جهت استراتژیک کردن نقش شیعیان در تحوالت سیاست منطقه و از ا

لیج خهای رقابت در خاورمیانه و به خصوص منطقه تثبیت و تقویت موقعیت ایران در حوزه

هلل لک عبداکه اول بار توسط م« هالل شیعی»گیری فارس گام بردارد. نگرانی جهان عرب از شکل

 (55: 1384پادشاه اردن مطرح شد، در این قالب قرار می گیرد.)فولر و فرانکه،

 ردهایکها در خصوص تهدید احتمال تاثیرپذیری اکراد ایرانی از در کنار همه این فرصت

 ر طولدشود ای که گفته میعراقی، روی دیگری نیز برای این سکه تعریف شده است. به گونه

به طور  ی نیزواگرایانه در منطقه خوزستان و خصوصاً در بین اعراب ایرانتاریخ معاصر تمایالت 

ادث در عراق ( اما بعد از تغییرات جمعیتی ح15: 1381القلم،جدی خود را نشان داده است.)سریع

عراب ارسد تهدیدات واگرایانه و از دست رفتن قدرت اعراب سنی در این کشور، به نظر می

 ایالت اعراب عراقی،  تا حد قابل توجهی خنثی گردید. ایرانیِ همسو با کاهش تم

 2011ال (تهدیدات بعد از س2-3

عبارت  2011دو تهدید اصلی مترتب بر امنیت ملی عراق و به تبع آن ایران در برهه بعد از 

های ثبات کننده نهضتبودند از خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق و دوم تاثیرات بی
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هایی نظیر داعش گیری تفکر تروریستی گروهه در عراق که در نهایت منجر به شکلاخیر خاورمیان

 شد.

خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز (خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق: 1-2-3

به صورت همزمان واجد عناصر تهدیدساز و فرصت ساز برای عنصر توانمندی نظامی  ایران و 

نتیجه و بعد از چند دور گفتگو بی 2011از سال  گردید. توضیح اینکهها همچنین حقوق اقلیت

اوباما بین مقامات عراقی و آمریکایی بویژه در زمینه مصونیت سربازان آمریکا در عراق، درنهایت 

تمام نیروها و مربیان آمریکایی با اتمام ماموریت در عراق، اعالم کرد که  رسماً 2011اکتبر  20 در

 Barack Obama: All )د.این کشور را ترک خواهند کر 2011مانده در عراق تا پایان سال باقی

US troops to leave Iraq in 2011,2011) 

 بی ایرانی غربر مرزهاطبیعتاً با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، خطر اشراف ایاالت متحده 

د که ی نژاای در اواسط دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدبویژه بعد از تشدید مناقشه هسته

 ا تهدیدیفت.امیاها بر روی میز قرار بگیرد کاهش میبه باور کاخ سفید باعث شده بود همه گزینه

حل نشدن  شد،ایران می که همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از عراق متوجه عراق و طبیعتا

ظامیان نروج معمای امنیت عراق و فرآیند ناکام دولت/ ملت سازی در عراق پساصدام بود که با خ

لگوی اده، شامریکایی احتمال تشدید آن فزونی یافت. در اینجا اگرچه مجددا الگوی بدیل مطرح 

ر این درت دعراق رقابت قرفت که با خروج نیروهای آمریکایی از فدرالیسم بود؛ اما بیم آن می

عراق  ت درکشور بین شیعیان، اهل سنت و اکراد به نوعی تشدید شده و منجر به بحران جدیددول

دس زده را ح ها قبل یک چنین حالتیشود. ریچارد هالبوروک نماینده امریکا در سازمان ملل سال

وی دعا راکه منجر بهکنترل عراق از طریق دموکراسی دشوار خواهد بود؛ چ»بود و معتقد بود 

ین نگ برهبری سه گروه شیعی، سنی و کرد شده و با توجه به تعصبات شدید مذهبی در عراق ج

نازعه (پرواضح است که م18،1393احمدیان و نوری،«)این سه گروه ممکن است به راه بیفتد.

م تحت هرا ن تواند منجر به گسترش ناامنی در عراق شود و مرزهای ایراقدرت بین این اقوام می

 د.تواند باشگیری داعش همین مساله میتاثیر قرار دهد؛ همچنانکه یکی از دالیل شکل

: رشد داعش در عراق گیری داعش و تهدید ژئوپلتیک جمعیتی عراق و ایران( شکل2-2-3

رسمًا اعالم خالفت در عراق و شام نمود، تاثیرات پایداری بر ژئوپلتیک و امنیت  2014که از سال 

هایی های اخیر بارها همه یا بخشق و ایران برجای گذاشت.توضیح اینکه داعش در طی سالعرا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0
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الدین و الرمادی را تحت کنترل، نفوذ و یا از مناطق مهم االنبار، دیاله، کرکوک، نینوا، صالح

ای علیه ژئوپولتیک فکری و جمعیتی تاثیرگذاری خود قرار داده که باعث شده تهدیدات فزاینده

ق و ایران به وجود آید. به عنوان مثال از جمله این تهدیدات این بوده که ظهور داعش احتمال عرا

گسترش اسالم تکفیری از جنس مورد حمایت عربستان در منطقه را برای کنار زدن جایگاه 

ژئوپلتیک جمعیتی شیعه باال برده است.این مساله عالوه بر آنکه جایگاه اسالم سیاسی شیعی مورد 

-دار سازد، چهره خشنی از اسالم ارائه نموده که باورهای اسالمتواند خدشهت ایران را میحمای

المللی تقویت نموده است. تهدید دوم داعش از حیث ای و بینهراسی را در سطح منطقه

ها ژئوپلتیکی در منطقه، تغییر نقشه جغرافیایی منطقه و ایجاد خالفت اسالمی است که از مدت

توزیع نقشه مفروض جغرافیایی، تاسیس شبکه تلویزیونی دابق در شهر موصل،  قبل در قالب

پوشیدن لباس مشکی و انتخاب پرچم مشکی به تبعیت از خالفت عباسیان به صورت عملی و 

تاسیس این خالفت را رسمًا  2014ژوئن  29عینی دنبال شد؛ همچنانکه آنان به لحاظ نظری نیز از 

های جغرافیایی را به مرزهای عقیدتی در مرزهای سوریه و عراق و لبنان اعالم نموده بودند تا مرز

 یمل تیامن یداعش برا یکیمهم ژئوپلت دیتهد نیسوم(145، 1393تبدیل کنند.)علیزاده موسوی،

عراق،  ران،یموسوم به مقاومت در منطقه)ا یدیگسست در محور کل جادیا زین ،و عراق رانیا

به علت مطامع  هیو سور راقع انیگفته شده مرز م نجایدر ا .ه استو جنوب لبنان(بود هیسور

و  یمثل الرماد ییکنترل شهرها یعنیکرده است.  رییکم به صورت دوفاکتو تغِداعش دست یارض

مختلف منطقه از  یاست که مقامات کشورها یکیتحوالت ژئوپلت نتریموصل در عراق از مهم

(در چنین شرایطی آنچه 115-116، 1394،یو مراد یاست.)صالح اختهرا نگران س رانیجمله ا

همچنان باعث شده تهدید ژئوپلتیک ناشی از نفوذ داعش در عراق برای ایران کمتر شود همکاری 

دوجانبه نظامی و مستشاری ایران و عراق در مقابل دشمن مشترک یعنی داعش در کنار مواردی 

، گسترش مراودات دیپلماتیک بین مقامات مثل تالش برای بازسازی عراق و بویژه عتبات عالیات

دو کشور و بویژه همگرایی مذهبی مردم و دولت دو کشور بوده که اوج آن خود را در قالب 

برگزاری کامال امن مراسم اربعین حسینی)ع( در سالهای اخیر نشان داد.در کنار موارد باال عناصر 

اق و امنیت ملی ایران تاثیر خود را بر دیگر نظریه مارتین نیز کمابیش بر جغرافیای جمعیتی عر

های های اخیر زمزمهجای گذاشته است.مثال در حوزه عنصر قدرت مدیریت اقتصادی، در سال

 2015رسد؛ چرا که در سوم فوریه قدرت گرفتن ولو نسبی طرفداران حزب بعث به گوش می
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یحه ایجاد واحدهای سخنگوی حیدر عبادی، نخست وزیر عراق گفت که کابینه این کشور دو ال

برای مقابله با گارد ملی و اجازه اشتغال دولتی اعضای حزب بعث را جهت ارسال به پارلمان 

توانست با ای میتصویب یک چنین مساله (2015سی،بی)سایت بیتصویب کرده است.داعش 

قدرت بخشیدن اقتصادی به حامیان حزب بعث، مجددا بذر تفکرات این حزب که حامی پان 

نمایندگان  2016ژوئیه  29ای ایران است رابکارد. هرچند که در بیسم در مقابل موقعیت منطقهعر

گری آنان را گرفتند که بالتبع امتیازی پارلمان عراق با منحل کردن رسمی حزب بعث جلوی کنش

 توانست باشد.برای تامین بیشتر امنیت ملی ایران می

 یران اساز نظریه مارتین و امنیت ملی امنیتتیک منابع طبیعی عراق، عناصر یـ ژئوپل4

ه در حوزه امنیت و ژئوپلتیک بخش مهمی از ارزش حقیقی و واقعی هر کشوری بستگی ب

ر ز گاز، داراق عمندی مناسب فراوانی و کیفیت منابع معدنی دارد. با توجه به این مساله عدم بهره

ی مدست  زه نفت از طریق جدول آماریای منابع ایران و عراق در حواینجا به بررسی مقایسه

 زنیم: 

 اخیر ای تولید روزانه نفت )هزار بشکه( ایران و عراق در دهه: بررسی مقایسه1جدول 

 سال 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

تولید نفت  4216 4290 4333 4361 4250 4420 4466 3814 3611 3736 3920

 ایران

تولید نفت  1833 1999 2143 2428 2452 2490 2801 3116 3141 3285 4031

 عراق

 Oil - 2015 in review; www.bp.com منبع:

شود تولید نفت عراق از بعد سقوط صدام هماره روند با مشاهده جدول باال مشخص می

ایران،  های اخیر ومشکالت تحریم نفتافزایشی داشته است. با توجه به کاهش قیمت نفت درسال

های زیادی مطرح شد که به تدریج عراق جایگزین ایران در تولید نفت خواهد شد که زنیگمانه

کرد. به عنوان مثال خبرگزاری این مساله اقتصاد و نظام سیاسی ایران را دچارمشکالت اساسی می

از ایران را های خود خواسته که خریدنفت هند ازپاالیشگاهاعالم کرد که  2015رویترز در ژانویه 

های فوریه و مارس برای نگه داشتن واردات در سطوح سال مالی قبل، کاهش دهد و از درماه

پاالیشگاه مانگلور هند همزمان با این خبر گفته شد  .خطر نقض تحریمهای ایران اجتناب کند
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برای جبران کاهش واردات نفت از ایران یک محموله نفت سبک بصره عراق را از بازارآزاد 

های نفتی مشترک دو کشوردر همه این مسایل در حالی است که مناقشه چاه.خریداری کرده است

های اخیر )نظیر میدان نفتی فکه( ظرفیت ایجاد اصطکاک منفی مجددبین دو کشور را در سال

ساز توانست در وهله اول عناصر امنیتحوزه انرژی دارد. بنابراین این اولین بحرانی بود که می

مدیریت اقتصادی ایران و به تبع آن مشروعیت نظام سیاسی را با توجه به کاهش منابع قدرت 

های مرتبط با دیگر متغیر امنیتی ایران درآمدی ایران دچار مشکل سازد و از طرف دیگر بودجه

هزار میلیارد  5یعنی افزایش توانمندی نظامی ایران را نیز کاهش دهد که طرح بحث کاهش بودجه 

 ارتباط بااین قضایا نبود.بی 95فاعی ایران در سال تومانی د

ا ریران های اخیرتهدید امنیت امساله دیگری که به واسطه منابع طبیعی نفت عراق درسال

ئوپلتیک نست ژتواتر نمود، دراختیار گرفتن برخی منابع نفتی عراق توسط داعش بود که میپیچیده

-گفته می ازد.ش و به ضرر منافع ملی ایران دگرگون سانرژی در خاورمیانه را به نفع حامیان داع

« القیاره»و « مهالنج»دو میدان نفتی  نظیر های اخیر بر برخی میادین نفتی عراقشود داعش در ماه

ر منطقه ود دتسلط یافته و با فروش منابع نفت توانست پول زیادی برای استمرار حیات و نفوذ خ

هدید تاند تودایره نفوذ داعش در منطقه افزایش یابد می به دست آورد.طبیعی است که هر چقدر

 علیه منافع ملی ایران را چنانکه سابقاً گفته شد افزایش دهد.

 گیرینتیجه

در این مقاله تالش شد تأثیرات امنیتی جغرافیای سیاسی جدید عراق پس از سقوط صدام بر 

ای و جامع لی نور جی. مارتین استفاده ایران مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، از نظریه منطقه

ای و بین شد و متغیرهای مورد نظر وی در خصوص امنیت یک دولت در صحنه مناسبات منطقه

المللی در ارتباط با عوامل متغیر تاثیرگذار در دایره جغرافیای سیاسی مورد سنجش و ارزیابی قرار 

بود که به رغم تهدیدزا بودن رژیم گرفت. متناسب با این الگوی تحلیل آنچه مشخص شد این 

-صدام برای تمام کشورهای منطقه، با سقوط رژیم وی نیز سطوح مختلفی از تهدیدات جدید می

توانست علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح شود. به واقع تشدید احتمال ناامنی در مرزهای 

رجعیت دینی و تهدیدات های قومیتی، احتمال ایجاد دوگانگی در مکشور، فزونی یافتن درخواست

گران مجال مرتبط با ظهور داعش و نیز امنیت انرژی با شدت و حدت کم و یا زیاد توسط تحلیل

بحث واقع شد. اما با گذشت بیش از یک دهه از طرح این احتماالت آنچه شاهد بودیم این بوده 
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شایسته عمل نموده ای بویژه در مورد کشور عراق که جمهوری اسالمی در عرصه دیپلماسی منطقه

نظیر مطابق با آنچه در متن گفته هایی بیو حتی برخی از تهدیدات اشاره شده را بدل به فرصت

ای ایران بیش از هر چیز از قوت گرفتن شد کرده است. تا بدانجا که امروزه رقبای منطقه

یری گشک بخش قابل توجهی از علل شکلروزافزون ژئوپلتیک شیعه در هراس هستند و بی

اندازی در تحوالت کشورهایی های تکفیری نظیر داعش و جبهه النصره و یا دخالت و دستگروه

باشد. با این حال جمهوری اسالمی نظیر بحرین و یمن نتیجه قدرت گرفتن ایران در منطقه می

ود. ایران باید همواره تالش کند در پنج حوزه مورد تأکید مارتین از توانمندی باالیی برخوردار ش

مثال در حوزه مشروعیت سیاسی، باید تالش شود تا رابطه قدرت و احترام در هر سه سطح فرد، 

ای تنظیم شود که قدرت مبتنی بر احترام باشد و نه بالعکس. در نظام سیاسی و کشور به گونه

ایرانی ای رفتار شود که اقوام حوزه حقوق شهروندی و دسته جمعی اقوام و اقلیت ها باید به گونه

های به سرنوشت کشور خود حساس بوده و خود را در پیشرفت کشور دخیل بدانند. در حوزه

ها و استعداد طبیعی و انسانی کشور ریزی مناسب به نحو مطلوب از ظرفیتدیگر نیز باید با برنامه

 استفاده شود تا از آسیب های امنیتی احتمالی در امان باشد.

 منابع
-جله اطالعات سیاسیم، «بحران تازه در عراق: از رقابت هویتی تا معضل امنیتی( »1393وری، مختار)احمدیان، قدرت و ن -

 .14-19، پاییز،صص297اقتصادی، شماره

ره شمامه آفاق امنیت، پیش، فصلنا«تاثیر حکومت اقلیم شمال عراق بر کردستان ایران( »1386پور، زهرا ودیگران)احمدی -

 .35-51ن،صصدوم وسوم، پاییز و زمستا

سی عراق در روابط با سیاست خارجی عراق: بررسی نقش جغرافیای سیا( »1384نژاد،مهناز)یار، ماندانا و ظهیریتیشه -

 ، تهران: نشر ذره. «همسایگان

 وای نور.،تهران:انتشارات آ«ایران)بعداز انقالب اسالمی(خارجیروابط(»1382ولدانی، اصغر)جعفری  -

 ی.العات راهبردپژوهشکده مط ، ترجمه قدیرنصری، تهران:«چهره جدید امنیت در خاورمیانه( »1383) نورجیمارتین، لی -

مللی تحقیقات بین ال ، تهران: موسسه مطالعات و«کردها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران( »1387پناه، جعفر )حق -

 ابرار معاصر تهران.

 از:شده،بازیابی«را تصویب کرد عراق الیحه اجازه اشتغال اعضای حزب بعث در مشاغل کابینه(»2015سی)بیسایت بی -

_iraq_baath_party03_l150203/02/2015ww.bbc.com/persian/world/ 
اورمیانه، ، فصلنامه مطالعات خ«عراق جدید، خاورمیانه جدید:پیامدهای نظری برای ایران( »1381ریع القلم، محمود )س -

 .1-20زمستان،صص، 4شماره 

 یاسیس هایه پژوهشفصلنام ،«انهیخاورم کیظهور داعش بر ژئوپلت یامدهایپ(»1393فاتح) از،ین یو مراد دجوادیس ،یصالح -

 .103-127،صصجهان اسالم،سال پنجم، شماره اول، بهار

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio75m-qafOAhWEORQKHbTZBGsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Fworld%2F2015%2F02%2F150203_l03_iraq_baath_party&usg=AFQjCNFemMEWzRe0Oap_-cz3OE7j3j5jFQ
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 ، تهران: نشر نی.«سیاست مبانی علم( »1383عالم، عبدالرحمن ) -

 ، تهران: سمت.«ژئوپلیتیک(»1371اهلل)عزتی، عزت  -

،شماره ،فصلنامه علوم سیاسی،سال هفدهم«ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران(»1393لیزاده موسوی،سیدمهدی)ع-

 .133-150،زمستان،صص68

ان، تهران: یگر، ترجمه خدیجه تبریزی و د«شیعیان عرب:مسلمانان فراموش شده( »1384ولر، گراهام و فرانکه، رندرحیم )ف -

 انتشارات شیعه شناسی.

 ح.یی نیروهای مسل، تهران:انتشارات سازمان جغرافیا«ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس/با تاکید بر شیعیان( »1387روه مولفان )گ -

 هبردی.، ترجمه قدیرنصری، تهران:نشر پژوهشکده مطالعات را«نچهره جدید امنیت در خاورمیانه(»1383ارتین،لی.جی)م -

ماره دهم، ش، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سوم، «های جدید فرهنگ استراتژیک عراقمؤلفه( »1384مظفری، فرشته ) -

 .77-95زمستان،صص 

 بهار. ، فصلنامه راهبرد دفاعی،سال سوم، شماره هفتم،«نفت و معمای امنیت در خاورمیانه جدید(»1384صری، قدیر)ن  -

 
   - Barack Obama: All US troops to leave Iraq in 2011, (2011), Retrieved 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-15410154, 21 October 2011  

-    Oil - 2015 in review, (2016) Retrieved from: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy/oil.html 
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ج تشدید رقابت های تسلیحاتی و تعمیق بحران های ژئوپلیتیکی در خلی

 (2015تا  2000فارس )از سال 
 

 رازیدانشگاه ش یاسیعلوم س اریاستاد، 1هادی صادقی اول

 نشگاهدا فارس¬جیخل یو کارشناس مرکز مطالعات راهبرد یا¬کارشناس ارشد مطالعات منطقهبهاره پورجم، 

 

 چکیده
ر ه به هکفارس آبستن حوادث مختلفی بوده در طی چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج

ای و بیگانگان و منازعات فرقهگرفته از عوامل متعددی نظیر مسأله انرژی، دخالت صورت نشأت

قه این منط تیک درتواند در تعمیق بحران ژئوپلیایدئولوژیک بوده است؛ عواملی که هر یک به نوبه خود می

ت ل به صورحداق استراتژیک تأثیرگذار باشد. اما یکی از عواملی که کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته و

که در  ای استههای ژئوپلیتیک در منطقه را فراهم سازد، پدیدهای تشدید چالشتواند زمینهبالقوه می

اه لیحاتی گابت تسشود. این رقالمللی از آن با عنوان رقابت تسلیحاتی یاد میحوزه نظریات امنیتی و بین

ن مورد آستای توان در راجنبه بازدارندگی و تدافعی داشته که آمادگی موشکی و تسلیحاتی ایران را می

ان دا و پنهای پیهقرار داد و گاه با نگاه تهاجمی و یا تقابلی مورد نظر قرارگرفته که رویه امعان نظر

به  فارس، لشکرکشی و حملههای مختلف خلیجکشورهایی همچون عربستان و امارات در قبال جنگ

ی در تسلیحات رقابت توان مورد اشاره قرار داد. به هر رویبحرین و یمن و نظایر آنها را در این زمینه می

ودی و ستان سعهای اخیر تا بدان حد افزایش یافته که کشورهایی نظیر عربفارس در طی سالمنطقه خلیج

طروحه، احث مامارات را تبدیل به بزرگترین خریداران تسلیحات جهان نموده است. با در نظر داشتن مب

ی داشته هایتفارس چه صورقه خلیجاین مقاله در پی واکاوی این مسأله است که رقابت تسلیحاتی در منط

ر پی ه جدید داز هزارای در آغهای ژئوپلیتیک منطقههای بالقوه و یا بالفعلی در تعمیق بحرانو چه پتانسیل

 داشته است. 

                                                                                                                                             
1. Email: hadi.sadeghi.aval@gmail.com 
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 ژئوپلیتیک.  فارس، بحرانتسلیحاتی، خلیج رقابت:  واژگان کلیدی

 

 

 ـ مقدمه1

ترین بشر همواره از زمان پیدایش خود با تهدیدات زیادی مواجه بوده که به نوعی حیاتی 

دادند و لذا عنصر امنیت برای وی پرارزش بوده ارزش، یعنی بقای او را در معرض خطر قرار می

الملل بوده و ناپذیر از تحوالت روابط بیناست.با این حال جنگ و منازعه هماره جزئی اجتناب

الملل شده که از آن با نام مسابقه گیری واقعیتی در عرصه نظام بینساز شکلمساله زمینه همین

الملل رخ داده شود. این مسابقه تسلیحاتی گاه بین واحدهای اصلی نظام بینیاد می 1تسلیحاتی

ای به است که در دوران جنگ سرد شاهد آن بودیم وگاه در سطح واحدهای کوچک و منطقه

 رسیده است. منصه ظهور

فارس بنا به موقعیت ژئوپلیتیک و شرایط ژئواکونومیک، از جمله مناطق در این بین منطقه خلیج

الملل بوده و با توجه به مقتضیات این منطقه استراتژیک بوده که بیشتر راهبردی در سیستم بین

یطی به همراه اند. وجود یک چنین شراشده واحدهای آن با معمای امنیت و بحران قدرت مواجه

های گیری جنگهای اخیر این منطقه که حداقل منجر به شکلبازخوانی تاریخچه مختصر دهه

های اخیر خاورمیانه شده باعث شده که روند هایی نظیر نهضتفارس و پدیدهگانه خلیجسه

ای میلیتاریزه شدن کشورهای منطقه و به تبع آن مسابقه تسلیحاتی به سان رهیافتی راهبردی بر

حفظ امنیت این واحدها ضرورت داشته باشد. با توجه به این مساله سوال اصلی این پژوهش این 

فارس از شروع هزاره جدید تا به اکنون چه باشد که مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیجگونه می

فرضیه این  فارس برجای گذاشته است؟هایی داشته و چه تاثیری بر ژئوپلتیک منطقه خلیجصورت

فارس از های اخیر مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیجمقاله نیز این گونه طراحی شده که در سال

و از حیث ماهوی به صورت  2های تسلیحاتی کمی و کیفیحیث شکلی به دو صورت مسابقه

کننده بوده است.ضمن اینکه این شکل از مسابقه تسلیحاتی منجر به ثباتمسابقه تسلیحاتی بی

فارس در حداقل چهار زمینه میلیتاریستی شدن معمای های ژئوپلتیک در منطقه خلیجتعمیق بحران

ای و قومی و کاهش نقش سیاست و امنیت، بحران در ژئوپلتیک انرژی، تشدید منازعات فرقه

                                                                                                                                             
2) Arms Race 

2 ) Qualitative and Quantitative Arms Race 
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شده  فارس(نهادهای مدنی و اجتماعی)به عنوان عنصر متغیر جغرافیای سیاسی در منطقه خلیج

سوال و فرضیه، ابتدا در قالب چارچوب نظری به مساله مسابقه تسلیحاتی است.با توجه به این 

 شود و در ادامه تاثیر این مسابقه بر متغیرهای مورد بحث در فرضیه بررسی خواهد شد. اشاره می

 ـ چارچوب نظری: مسابقه تسلیحاتی 2

مای وجود مع لیلشود که به دای گفته میجویانهسازی رقابتمسابقه تسلیحاتی به روند مسلح

ها قبل در ز سال( در واقع، مسابقه تسلیحاتی ا1378:83یابد.)گری،امنیت در میان کشورها بروز می

الملل بین نتیجه به خطر افتادن امنیت کشورها به صورت کمابیش در میان واحدهای مختلف نظام

-ریهن نظآدر مورد  المللوجود داشته و همین مسأله باعث شده که نظریات غالب در روابط بین

ی، محورولتن: دپردازی کنند. به عنوان مثال، در نظریه رئالیسم مسابقه تسلیحاتی با مفاهیمی چو

در  قدرت محوری، اصل آنارشی، امنیت محوری، اصل خودیاری، و موازنه قوا توأم شده؛ و

بیانی  یا در وعی، های کشتار جمحآلیستی مبتنی بر مفاهیمی مانند: منع گسترش سالنظریات ایده

آن  عینی های جهان بوده است که نمودهایکالسیک از دیدگاه کانت مبتنی بر منع تسلیح ارتش

های ا نظریهتجلی یافت. اما صرف نظر از مسائل مرتبط ب 2و  1های سالت در مواردی مثل پیمان

ت که ن اسده، ایالملل در خصوص مفهوم مسابقه تسلیحاتی آنچه که تاکنون مشهود بوروابط بین

 هبردیهای راترین کنشدر طول تاریخ غالباً مشاهده شده مجهز شدن به سالح از جمله مهم

 اند. درگرفتهالملل)کشورها( بوده که برای مدیریت و تأمین امنیت خود بکارواحدهای سیستم بین

ست شور اکآن افزار مورد نیاز اینجا یکی از مالحظات اساسی برای هر کشور، انتخاب نوع جنگ

سابقه ود. مشگیری دو نوع مسابقه تسلیحاتی کمّی و مسابقه تسلیحاتی کیفی میکه منجر به شکل

 ر مسابقهما دتسلیحاتی کمی بیانگر رقابت طرفین در زمینه تجهیزات نظامی از نظر تعداد است؛ ا

 د. باشتسلیحاتی کیفی افزایش سرعت، دقت، و گستره اثرگذاری تسلیحات مدّ نظر می

توان به جایگاه مسابقه تسلیحاتی عالوه بر این، در بررسی پیامدهای بروز مسابقه تسلیحاتی می

نظمی در های مدیریت نظم از منظر ایجاد صلح و حفظ نظم؛ و یا بروز جنگ و بیدر سیستم

-ثباتو بی 1زاگونه مسابقه تسلیحاتی ثباتتوان دو میالملل پرداخت که از این منظر سیستم بین

زا طرفین درگیر، به نقطه ثبات راهبردی در مسابقه تسلیحاتی ثبات شناسایی کرد. را 2کننده

                                                                                                                                             
1 ) The Stabilizing Arms Race 
2 ) Destabilizing Arms Race 
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یابند. به عبارتی، به نقطه تعادل مبتنی بر خیر جمعی و ثبات استراتژیک مطلوب جدیدی دست می

شود. شدن کشورها به یکدیگر جهت همکاری میخواهند رسید و در نهایت همین باعث نزدیک

ین نحو که جهت مدیریت نظم سیستمی، به سمت تشکیل رژیم امنیتی در زمینه کنترل بد

-(. در ارتباط با مشخصه مسابقه تسلیحاتی بی18-19: 1390کنند)قاسمی،تسلیحات حرکت می

توان گفت که وقوع جنگ بارزترین پیامد آن خواهد بود که به دنبال آن مجدداً کننده نیز میثبات

ثباتی موجود در سیستم یحاتی)کمی و کیفی( تکرار خواهد شد و در نتیجه، بیچرخه مسابقه تسل

های پیشرفته جهت گر و ارسال سالحشود. در این میان، دخالت قدرت)های( مداخلهتشدید می

کمک به متحدین خود، موجب ایجاد نابرابری در توان)قدرت نظامی( طرفین درگیر در مسابقه 

ی توان واحدها نیز موجب افزایش تقاضای ارسال تسلیحات به آنها شود. نابرابرتسلیحاتی می

ترتیب گشته که در ادامه، گسترش افقی و عمودی دامنه تعارضات را شاهد خواهیم بود. بدین

توان کند. آنچه برآیند این گفتار است را میالملل نیز تداوم پیدا مینظمی در سیستم بینچرخه بی

 نمودار زیر ترسیم کرد. ای عینی در قالببه گونه

 المللنیب ستمیدر س یحاتیبروز مسابقه تسل یلی: مدل تحل1شکل
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نطقه می در های تسلیحاتگیری از این چارچوب نظری، نوع رقابتدر این راستا مقاله با بهره

 نماید.میسی زا بررکننده و ثباتثباتخلیج فارس را از لحاظ کمی و کیفی و همچنین از نظر بی

 وپلیتیک منطقه ـ مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس  و تأثیر آن بر ژئ3

رچوب ه چابدر این بخش در راستای بررسی پدیده مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه و با توجه 

یانه از اورمنظری پژوهش، ابتدا در بخش اول نشان خواهیم داد که ماهیت مسابقه تسلیحاتی در خ

 ارس نشانفلیجخ تا کنون به چه صورت بوده و در ادامه تاثیر آن را بر ژئوپلتیک منطقه 2000سال 

 خواهیم داد.

 (بررسی ماهیت مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس1-3

فارس پیوسته بخش پر اهمیتی از جهان بوده؛ چنانکه در دهد، خلیجتا آنجا که تاریخ نشان می

های ژئوپلیتیکی و ترین مناطق جهان در نگرشترین و حساسنیم قرن اخیر به عنوان یکی از مهم

محاسبات استراتژیکی مطرح شده است. یکی از موضوعات استراتژیک که واحدهای این منطقه با 

اند، مسابقه تسلیحاتی است. از آنجا که بیشتر کشورهای این منطقه با معمای امنیت و آن مواجه

اند؛ در نتیجه با اهدافی همچون افزایش قدرت خود و تأثیرگذاری بر سایر بحران قدرت مواجه

دها و نیز ایجاد بازدارندگی، بر افزایش توان نظامی خود تأکید دارند و در برخی مقاطع واح

و  1989تا 1981تاریخی مانند جنگ اول خلیج فارس)جنگ ایران و عراق( در طی سال های 

ثبات كنندهمسابقه تسلیحاتي بي زامسابقه تسلیحاتي ثبات   
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های تسلیحاتی کمی و کیفی وارد مسابقه 1990-1991جنگ دوم خلیج فارس در سال های 

های حوزه خلیج فارس های تسلیحاتی کمی و کیفی در بین دولترقابت اند. در همین راستاگشته

 باشد. است. به طوری که شکل زیر در این زمینه گویا می شدهتشدید 
 الر()بر حسب میلیون د2014تا  1997: تخمین هزینه های نظامی در بین کشورهای خلیج فارس از 2شکل

 

 
 (Cordesman,2015,10منبع: )

باال خصوصاً به اعداد ذکر شده در زیر منحنی نگریسته شود، به راحتی نمودار اگر در نمودار 

رشد خرید تسلیحات و تالش برای ارتقای وضعیت نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس در طی 

توان گفت نوعی رقابت تسلیحاتی کمی و شود. بنابراین میمشاهده می 2000 -2015های سال

های قومی و دینی های امنیتی و اجتماعی و رقابته واسطه بحرانهای اخیر بکیفی منظم در سال

فارس بوجود آمده است. اما سوالی دیگری که در اینجا مطرح است در بین کشورهای حوزه خلیج

توان آن را در کننده است.در پاسخ به این سوال میثباتبخش یا بیها از حیث ثباتنوع این رقابت

ه عنوان بازیگران اصلی در وهله اول و منازعات مذهبی و قومیتی های منطقه بدو سطح دولت

های های چریکی و تروریستی منطقه که نقش بسزایی در تعمیق بحرانناشی از عملکرد گروه

اند را در وهله دوم مورد بررسی قرار داد. های اخیر داشتهژئوپلتیک و معماهای امنیتی در طی سال

کننده را مشاهده ثباتتوان جایگاه رقابت تسلیحاتی بیبیشتری می ها که با سهولتدر سطح دولت

های منطقه وجود داشته است که نمود، تهدیدات حداقل به صورت بالقوه هماره بین دولت

فارس علیه ایران مطرح شده است؛ خصوصا بیشترین آنها از سوی اعضای شورای همکاری خلیج

به کشورهایی نظیر ایاالت متحده برای همکاری نظامی با ها همواره قول همکاری اینکه این دولت
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های اخیر ای ایران را در طی سالآنان در جنگ احتمالی با ایران بر سر مباحثی مثل پرونده هسته

داده بودند؛ که البته با افزایش توان موشکی ایران و حتی تهدیداتی در زمینه بسته شدن تنگه هرمز 

-کننده در منطقه میثباته هر حال در تعمیق رقابت تسلیحاتی بیاز جانب ایران توأم شد و ب

خورد مقابله توانست سهم مهمی را داشته باشد. عالوه بر این آنچه امروزه در منطقه به چشم می

های نیابتی در گیری جنگهای مذهبی و قومیتی و بعضاً شکلنظامی یک یا چند دولت با گروه

کننده را تعمیق نموده ثباتیز به نوبه خود رقابت تسلیحاتی بیفارس است که این نحوزه خلیج

های قومیتی و مذهبی بویژه عملکرد اعضای است. در نوع اول یعنی درگیری یک دولت با گروه

توان مثال زد که در بحران شورای همکاری با محوریت عربستان علیه شیعیان بحرین و یمن را می

ز تسلیحات پیشرفته خریداری شده این کشور در حوزه هوایی یمن استفاده نیروهای عربستان ا

بسیار به چشم خورد. از طرف دیگر در نوع دوم به اعتقاد برخی تحلیلگران ما شاهد جنگ نیابتی 

 ایران و عربستان در عراق در شرایط حاضر هستیم.

یری تکف یهااین جنگ نیابتی از جانب عربستان در قالب تهاجمی و در قالب حمایت از گروه

سیده هور رظهای تکفیری به منصه و از جانب ایران در حالت تدافعی و در مقابله با این گروه

س به یج فارکننده در کشوری مانند عراق در حوزه خلثباتاست.بدین ترتیب رقابت تسلیحاتی بی

، بیعر شود بعد از وقوع جریانات مربوط به بهاراوج خود رسیده است.به طوری که گفته می

وده بمورد  1271،  2012تعداد حمالت تروریستی در این کشور، تنها در یک سال خاص یعنی

ی اخیر هال)طبق آمار ارائه شده در جدول ذیل(که طبیعتا با قدرت گرفتن داعش در عراق در سا

 یری)ازای و تکفهای فرقههای گروهروندی افزایشی داشته است. در این زمینه آمار خشونت

زب باب و حاسالمی در عراق، الشجزیره عربستان،دولتطالبان، القاعده در عراق و شبهجمله: 

 باشد.،در جدول زیر قابل تامل می 2012کارگران پاکستان( در سال 

یج های تروریستی در کشورهای حوزه خلگیری شدت نسبی تهدیدات گروه: اندازه1جدول

 فارس و نواحی پیرامون آن 
تعداد  هاتعداد کشته تعداد حمالت کشور

 مجروحان

ها میانگین تعداد کشته

 در هر حمله

میانگین تعداد 

 مجروحان در هر حمله

 63/3 57/2 3715 2632 1023 افغانستان

 59/2 32/1 3643 1848 1404 پاکستان

 23/5 92/1 6641 2436 1271 عراق
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 10/2 80/1 427 365 203 یمن

 44/13 94/4 1787 657 133 سوریه

Cordesman&Shelala&Mohamed,2014,31)) 

حاتی های تسلیهای موجود در منطقه خلیج فارس بیانگر وجود رقابتدرمجموع نوع خشونت

 هایرانگیری بحباعث شکلکننده در منطقه بوده که این عامل عالوه بر اینکه خود ثباتبی

سی ن سیافضایی و بازیگراژئوپلیتیکی )منازعه و کشمکش کشورها و گروه های متشکل سیاسی ـ 

: 1389ی،)مایل افشار و عزت بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی( گشته

-نعمیق بحراتهای ترین نشانهها را نیز به دنبال داشته است. در ذیل به مهمتعمیق این بحران (،54

، اشاره ه اندلیحاتی ایجاد شدهای تسهای ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس که در نتیجه مسابقه

 شود.می

های ژئوپلتیک در های عینی تعمیق بحرانننده و نشانکثبات(مسابقه تسلیحاتی بی2-3

 خلیج فارس 

وق سمتی س فارس کشورهای مختلف این منطقه را بهکننده در خلیجثباتمسابقه تسلیحاتی بی

ا بباشند.  اشتهداده که تمهیدات الزم را برای تفوق احتمالی بر تبعات یک چنین بحرانی در نظر د

 . این حال این مساله به لحاظ ژئوپلتیکی تاثیراتی از قرار زیر بر جای گذاشته است

جمله مناطق حیاتی و مؤثر در معادالت از  یتیک انرژی در خلیج فارس:بحران ژئوپل -1-2-3

ر درکزی که د؛ مداننژئوپلیتیکی جهانی، منطقه خاورمیانه است. خاورمیانه را مرکز دنیای قدیم می

 (. 1381:284 فارس به منزله هارتلند جهانی قرار دارد )مجتهدزاده،دل آن، خوشه یا حوزه خلیج

 : محدوده جغرافیایی هارتلند3شکل

 
 (1395الملل،)پایگاه تخصصی سیاست بینمنبع: 
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است  سال پس از جنگ جهانی اول و به ویژه شروع جنگ جهانی دوم، برای مدت تقریباً هفتاد

ع که مناب مانیکه نام خلیج فارس با منابع انرژی و بویژه نفت مترادف شده است. از این رو تا ز

یکی  نوانعد؛ این منطقه همچنان به انرژی جایگزین پایدار برای تقویت انرژی جهانی کشف نشو

ی ظیم انرژابع عهای آینده باقی خواهد ماند. وجود مناز مناطق استراتژیک مورد مباحثه برای سال

یشتر بر چه ب های تسلیحاتی برای تسلط هردر منطقه فوق اساساً خود یکی از دالیل تشدید رقابت

ده عث شین تشدید مسابقه تسلیحاتی باگلوگاه تغذیه انرژی جهان شده است. از طرف دیگر هم

کت یز حرآمهای اخیر بیشتر به سمت رویکردهای منازعهکه ژئوپلتیک انرژی منطقه در طی سال

ادالت رت معآمیز متاثر از عوامل مختلفی بوده است که به هر صونماید.این رویکردهای منازعه

الف نظر اخت طوری که در وهله اول ژئوپلتیک انرژی در منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. به

بر  فارس در خصوص حضور ناوگان آمریکا در خلیج فارس برای نظارتکشورهای منطقه خلیج

وده بوثر روند صدور انرژی شکل گرفته که خود در تشدید رقابت تسلیحاتی و منازعات سیاسی م

های شورنرژی جهان، کاست. ضمن اینکه تالش برای در اختیار داشتن هر چه بیشتر بازارهای ا

ی بروز سلیحاتتهای را وارد منازعات پنهان و آشکار کرده که بخشی از آن در قالب مسابقه منطقه

شدیدی  تالفاتهای راهبردی در حوزه خلیج فارس، اخثباتییافته است. به عنوان مثال افزایش بی

ی در پته است که در خصوص میزان صادرات نفت و گاز را در میان واحدها به دنبال داش

وسط تمسأله بسته شدن تنگه هرمز  از جانب برخی کشورهای غربی، تحریم نفت ایران تصویب

ر دینکه اتوانست بحران ژئوپلتیک انرژی در منطقه را تشدید کند.ضمن ایران مطرح شد که می

نرژی اهای اخیر با کاهش قیمت نفت و همچنین تالش ایران برای بازگشت به بازارهای سال

نرژی یک اهای ژئوپلتجهان و مخالفت و یا کارشکنی برخی اعضای اوپک و بویژه عربستان بحران

 تر شده است.در منطقه نیز برجسته

ی انسانی منطقه جغرافیا: ای و مذهبی در منطقه خلیج فارستشدید منازعات فرقه -2-2-3

گیری مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس و تنوع قومی و مذهبی آن، یکی دیگر از علل بالقوه شکل

-باشد. البته در کشورهای پیشرفته جهان معموالً یک چنین تنوعی فرصتمیان واحدهای آن می

دهد؛ چرا ار میبدیلی برای نهادینه کردن هر چه بیشتر دموکراسی در اختیار زمامداران قرهای بی

که پلورالیسم سیاسی/ مذهبی تقریباً امری پذیرفته شده برای این کشورها است. اما در بین 

تفکرات  فارس به واسطه فقدان عنصر تساهل مذهبی و پررنگ بودنکشورهای حوزه خلیج
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ایدئولوژیک و قومیتی متعارض، این فرصت تبدیل به تهدیدی اساسی برای امنیت منطقه شده و 

جزیره عربستان و های تکفیری نظیر القاعده شبهالئم آن خود را به ویژه در قالب ظهور گروهع

 داعش نشان داده است.

ای ههبدین ترتیب تنوع و سالیق مختلف مذهبی موجود در منطقه شامل سنّی، شیعه و فرق

ناصر ه عبوط مربوط آنها در میان کشورهای این منطقه وجود دارد که اعتقادات و اقدامات مرب

و  )ستودهدنبال داشته استها، بروز مشکالت بسیاری را در منطقه بهافراطی هر یک از گروه

 نجا وجودآ(. نقشه زیر بیانگر مناطق جغرافیایی است که اینگونه جریانات در 6: 1393خزایی،

 دارند. 

 

 

 

 

 

 تیدول گرایی غیر: مناطق جغرافیایی بروز خشونت های اسالمی توسط بازیگران افراط 4شکل

 
(Cordesman(1),2016:21) 

 در آنجا لقاعدهاهای وابسته به های آبی رنگ در نقشه باال، مناطق جغرافیایی را که گروهقسمت

ی به جز مناطق دهد و مناطقی که با رنگ زرد نشان داده شده نیز بیانگرکنند نشان میفعالیت می

 یا خالفت را اعالم کرده است. سوریه و عراق است که در آنها داعش، حکومت
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یرد گل میهای ژئوپلیتیکی، الگوی مداخله چندسطحی شکبا توجه به این موضوع که در بحران

 رگیر شدنته دشوند و البو به عبارتی، سطوح مختلفی از بازیگران در ارتباط با بحران درگیر می

ار و ل افشپذیرد )مایصورت میبازیگران مزبور در بحران ژئوپلیتیکی بر مبنای اهداف مختلفی 

فارس  های سلفی ـ تکفیری در حوزه خلیجرشد جریان( اغلب مشاهده شده که 54: 1389عزتی،

راتژیک اف استسعودی و قطر، در راستای دستیابی به اهدهایی مانند عربستاننیز با حمایت دولت

ات تسلیح یر صعودی خریدسها در منطقه پیش رفته است. عالوه بر این، با توجه به این دولت

افته یفزایش ها در منطقه اکردن اینگونه گروهنظامی توسط اغلب کشورهای این حوزه روند مسلح

رهای ی کشوهای ژئوپلیتیک به ویژه در حوزه جمعیتاست که این روند توانسته در تعمیق بحران

تیک پلیافتادن ژئو خلیج فارس)به خطر افتادن جمعیت شیعیان( و ژئوپلیتیک فرهنگی )به خطر

 ل شیعه ـتقاب در همین راستا عالوه بر ایجاد یک منازعه مذهبی در قالب شیعه( تأثیرگذار باشد.

تیب تر دینبهای نیابتی سوق داده شده است. ای نیز به سمت جنگسنی؛ مسابقه تسلیحاتی منطقه

ن در بی توانرا میای بصورت افقی گسترش یافته که نمودهای اصلی آن دامنه تعارضات منطقه

ای در سوریه و عراق در قالب دوگانه ایران و برخی کشورهای متخاصم عرب منطقه

 ه زعمبای و تحرکات داعش مشاهده کرد. حتی این رویکرد مقابله/حمایت از تروریسم منطقه

ردین )اوایل فرو 2015برخی متفکران بعد از حمالت عربستان سعودی به یمن در ماه مارس 

 ای دیگر معنامند شده است.به گونه( 1394

همچنانکه گفته شد میزان  اریزه شدن روزافزون منطقه خلیج فارس:بحران میلیت -3-2-3

ی هاالسفارس در های نظامی در منطقه خلیجخریدهای نظامی و یا اختصاص بودجه برای هزینه

بین  الح درسدرصد واردات ای از اخیر رشد بسزایی داشته است. به عنوان مثال شکل زیر مقایسه

 فارس را ارائه کرده است.کشورهای حاشیه جنوبی خلیج

 فارس: درصد واردات سالح در بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج5شکل
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 (11/12/94)خبرگزاری نسیم، منبع:

 توسط رسد دو دلیل برای این افزایش خرید تسلیحاتبا توجه به این نمودار به نظر می

-تثبایفارس وجود داشته است. اول مقابله با جریانات بحاشیه جنوبی خلیج کشورهای عربی

ر دمنطقه.  ن درکننده تحوالت موسوم به بهار عربی یا بیداری اسالمی و دوم مقابله با نفوذ ایرا

م به فارس بعد از تحوالت موسوتوان گفت کشورهایی عربی حوزه خلیجتوضیح مورد اول می

دند. به ی کریشتری از برخی کشورهای غربی نظیر فرانسه و ایتالیا خریداربهار عربی تسلیحات ب

یلیون یورو و م 435میلیون یورو، ایتالیا با  2168هایی به ارزش فرانسه با فروش سالحطوری که 

به  اییکشورهای اروپفروش سالح در میان پیشتاز  2012میلیون یورو در سال  328انگلیس با 

مورد اول  ارتباط بامورد دوم که بی (.1393آباد،دقی اول و نقدی عشرتاعراب منطقه شدند)صا

اس تی هرگردد. به عبارنیست به تالش این کشورهای عربی برای مقابله با نفوذ ایران برمی

 مچنینهفارس از برتری سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج

 د.وق داسای ایران، آنها را به سمت همگرایی هر چه بیشتر همناقشات مرتبط با برنامه هست

سنی  عربی رسد این سطح از همگرایی نیز از این واقعیت نشأت گرفته که کشورهایبه نظر می

در  آنها فارس، نسبت به ایران شیعی مذهب نگرش بدبینانه داشته و همکاریمذهب منطقه خلیج

ی، )بالمه امن آنها در مقابل ایران تعریف شده استای و حفظ جامعراستای ایجاد دژ منطقه

فوق  دالیل به هر روی پرواضح است که هر چقدر مسابقه تسلیحاتی در این منطقه بنا بر (.1386

یری گمال شکلد احتتوانتر شود؛ عالوه بر اینکه به صورت بالقوه میفزونی یابد و منطقه میلیتاریزه

-وند شکلد، رژی و به تبع آن بحران ژئوپلتیک را تعمیق نمایمنازعات عمیق سیاسی، مذهبی و انر

 گیری و یا تعمیق جامعه مدنی و سیاست شهروندی را نیز به تعویق خواهد انداخت. 
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های اجتماعی و سیاسی در حوزه ت سیاسی و مقبولیت نهادمندیکاهش مشروعی -4-2-3

تغیر وامل معدو دسته عوامل ثابت و معموال در تبیین عوامل مؤثر در ژئوپلتیک از خلیج فارس: 

ل ان در مثاتومی های طبیعی و جغرافیایی هستند کهاند. عوامل ثابت در واقع همان پدیدهنام برده

ام ور نآن از موقعیت جغرافیایی، فضا و تقسیمات آن، وسعت خاک، وضع توپوگرافی و شکل کش

ل مطرح ه دلیبطبیعی نیز داشته باشند، برد. اما عوامل متغیر که ممکن است برخی از آنها منشأ 

معیت، جتوان از سه عامل گردند و میبودن نقش کمیت در آنها جزء عوامل متغیر محسوب می

رسد ظر مین(. در اینجا به 75: 1371منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اجتماعی نام برد)عزتی،

برای  دجه کشورهای این حوزههای گزاف در بوهای تسلیحاتی و اختصاص هزینهبروز مسابقه

اده و درار مسائل نظامی، عامل سوم متغیر در جغرافیای سیاسی کشورهای منطقه را تحت تاثیر ق

رهای ر کشوهای امروز درسد بخش مهمی از بحرانآن را بحرانی ساخته است. به واقع به نظر می

 که در نهایت تیزاسیون و ...فارس نظیر بحران برای جامعه مدنی، بحران دموکراعرب حاشیه خلیج

ربی هار عهای موسوم به بو کمابیش خود را در این کشورها در قالب اعتراضات مدنی و بحران

دول زیر جبه  نشان داد، ناشی از همین مساله بود.در اینجا برای تدقیق بیشتر مساله مناسب است

کشورهای عرب  در خصوص وضعیت نهادهای سیاسی و اجتماعی در بین 2013که در سال 

 فارس تهیه شده است، دقت شود.حاشیه خلیج
 ارسف: درصد رضایتمندی مردم از دولت در کشورهای محل اقامت خود در بخش جنوبی حوزه خلیج 2جدول 

 عمان کویت بحرین قطر امارات عربستان های رضایتمندی از دولت)درصد(شاخص

 66 62 48 72 71 62 ایمنی و امنیت عمومی

 55 60 62 61 58 63 برخورداری از یک زندگی مالی پایدار

 41 53 51 53 54 50 برخورداری ازفرصت های استخدامی

 33 37 35 29 32 39 هزینه اندک برای زندگی

 37 32 34 33 37 42 ثبات محیط سیاسی

 36 42 46 37 39 33 طرز نگرش و شیوه رفتار مردم به طور کلی

 38 36 34 37 31 36 دسترسی به خدمات رفاهی

توانایی حفظ روابط شخصی سالم با خانواده و 

 دوستان

28 35 39 40 34 39 

 33 33 28 37 30 29 های بهداشتیدسترسی به تسهیالت مراقبت
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کننده مانند مراکز دسترسی به موارد سرگرم

 خرید، پارک،ها، و..

25 26 28 28 26 23 

 20 23 20 18 22 16 کردنهای اجتماعیفرصت

 15 16 15 15 20 16 دسترسی به امکانات حمل و نقل عمومی

 21 12 16 10 18 18 های عمومیزیرساخت

 4 4 4 5 3 6 سایر

)Cordesman(2),2016:26( 

سی و های مرتبط با نهادهای سیاشود که در اکثر شاخصباتوجه به جدول باال مشخص می

ه رس نمرفاباشند، کشورهای عرب حاشیه خلیجمیاجتماعی که عنصر متغیر در جغرافیای سیاسی 

ی اتی براهای تسلیحاند و این نشانگر آن است که رقابتدرصد را به خود اختصاص داده 50زیر

 ی مدنی وهادهاهای این کشورها را از ناین کشورها عالوه بر آنکه بودجه قابل توجهی از دارایی

شورها کاین  رویکردهای میلیتاریستی و امنیتی درسیاسی گرفته است، عالوه بر آن باعث شده که 

 به جای رویکردهای مدنی و اجتماعی غلبه پیدا کند.

 گیری ـ نتیجه4

فارس در طی شود که رقابتهای تسلیحاتی در منطقه خلیجمشخص می ،با بررسی آنچه آمد     

قومی/ مذهبی و اختالفها و منازعات به دالیلی نظیر امنیت انرژی، رقابت 2000های بعد از سال

فارس همواره وجود داشته و بعد از نظر در خصوص حضور نیروهای بیگانه در حوزه خلیج

های حکومتی برخی کشورهای تحوالت موسوم به بهار عربی یا بیداری اسالمی که ماهیت نظام

افزایش  فارس را به خطر انداخت؛ شدت نیز یافته است. شواهد این مساله نیزعربی حاشیه خلیج

های نظامی و همچنین خرید تسلیحات نظامی بوده است که رقابت تسلیحاتی کمی و کیفی بودجه

فارس، را دامن زده و در عین حال چنانکه گفته شد به واسطه گسترش منازعات در منطقه خلیج

ت کننده در منطقه شده است. این سطح از منازعاثباتباعث به وجود آمدن مسابقه تسلیحاتی بی

فارس بر جای گذاشته است. به های ژئوپلتیک در منطقه خلیجتاثیرات زیادی بر تعمیق بحران

فارس عالوه بر طوری که با اتکای به قدرت نظامی و تسلیحاتی، کشورهای عربی حوزه خلیج

اینکه خود را به صورت آشکار محقّ به دخالت نظامی در کشورهایی چون بحرین و یمن بعد از 

های تروریستی اند، به صورت غیرمستقیم با تسلیح برخی گروهسوم به بهار عربی دیدهتحوالت مو

ای نظیر داعش درصدد تغییر و یا ایجاد بحران در ژئوپلتیک شیعه و تضعیف قطب مقاومت منطقه
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اند که طبیعتا ایران نیز در یابی جمعیتی شیعه در منطقه برآمدهو ایجاد دگرگونی در زمینه قدرت

به این مسائل با افزایش بودجه نظامی و دفاعی خود اقدام به برگزاری مانورهای نظامی،  واکنش

توسعه برنامه موشکی و همچنین اعزام مستشار نظامی به عراق و سوریه نموده است.حتی این 

سطح از رقابت تسلیحاتی چنانکه گفته شد در نتیجه فشارهای ناشی از تحریم انرژی ایران، به 

تیک انرژی در منطقه نیز تسری یافته و با طرح مسائلی مانند احتمال بسته شدن تنگه حوزه ژئوپل

های امنیتی بست رسانیدن اقتصاد سیاسی نفت در ایران بر نگرانیهرمز و تالش اعراب برای به بن

های فارس افزوده است. در کنار این مسائل تاثیر دیگر افزایش رقابتو ژئوپلتیکی حوزه خلیج

فارس های خود را بویژه در داخل خود کشورهای عرب حوزه خلیجتی در منطقه، نشانتسلیحا

نشان داده که منجر به تضعیف موقعیت نهادهای مدنی/ سیاسی به عنوان عنصر متغیر در مباحث 

ژئوپلتیک گشته و طبعا تشدید این مساله، فرآیند رشد جامعه مدنی و توسعه سیاسی در این 

 شتر به تعویق خواهد انداخت.    کشورها را هر چه بی

 منابع 
 ود یزدان فام ، ترجمه محمو«ای یا همگرایان جهانیجامعه امن و همسایگان:دژهای منطقه( »1386ـ بالمی، الکس. جی )

 پریسا کریمی نیا، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.

المتین، سال حبل ، فصلنامه«تکفیری در خاورمیانههای شناسی رشد جریانآسیب( »1393اصغر و جعفر خزایی)ستوده، علیـ 

 .5-24، صص9سوم، شماره 

، فصلنامه «فارس به بیداری اسالمیواکنش شورای همکاری خلیج( »1393ـ صادقی اول، هادی و جعفر نقدی عشرت آباد)

 .49-68، صص 11مطالعات سیاسی جهان اسالم، دوره سوم، شماره 

 ، تهران : سمت.«ژئوپلیتیک»( 1371عزتی، عزت اله )ـ 

 ، تهران:میزان.«ایالملل و مطالعات منطقههای روابط بیننظریه( »1390ـ قاسمی، فرهاد )

 ان.ب اسالمی ایرخانی، تهران:سپاه پاسداران انقال، ترجمه احمد علی«افروز نیستسالح جنگ( »1378ـ گری، کالین.اس )

ت جمهوری اسالمی گر و تأثر آن بر امنیتحلیلی بر نقش قدرتهای مداخله( »1389اله عزتی)افشار، فرحناز و عزتمایلـ 

 . 53-76،صص 26، شماره 7، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال «ایران

 ، تهران:سمت.«سیاست جغرافیایی و جغرافیای سیاسی( »1381مجتهدزاده، پیروز)ـ 

- Cordesman(1), Anthony H. (2016), »The Changing Security Structure in the Middle East«, CSIS,pp:1-37. 

-Cordesman(2), Anthony H. (2016), »Stability and Instability in the Gulf Region in 2016«, CSIS,pp:1-317. 

- Cordesman, Anthony H. (2015),»Military Spending and Arms Sales in the Gulf«,CSIS,pp:1-123. 

- Cordesman, Anthony H & RobertM.Shelala & Omar Mohamed (2014), »The Gulf Military Balance«, 

CSIS, pp:1-374. 

 منابع اینترنتی: 
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کشورهای عربی خلیج فارس مجهز به :تحلیل پایگاه آمریکایی از فروش تسلیحات آمریکایی،)11/12/1394ـ خبرگزاری نسیم،

 /http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2014970 (سالح و آماده نبردند

قدرت در  و جابه جایی  دیپلماسی نوین جمهوری اسالمی ایران)، 18/05/1395الملل، ـ پایگاه تخصصی سیاست بین

 (خاورمیانه
 http://political.ir/post-475.aspx   
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 کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهرانامید اسعدی. دانشجوی 

 

 چکیده

م روی اسال های افراطی ازآمیز و قرائتهای خشونتگرایان به گرایشدر سی سال اخیر بسیاری از اسالم

 تش کشیدهروریستی، به آتای، گسترش دامنه فعالیتهای های فرقهاند، که نتیجه این امر گسترش جنگآورده

را  داعش اعالم موجودیت گروههای متعددی از جمله داعش می باشد.و  شدن منطقه خاورمیانه

 هادی جهانجدانند و امروزه به خطرناکترین گروه های افراطی در خاورمیانه و جهان میترین گروهرادیکال

ده این پدی بلکه توان ظهور این گروه را ناگهانی ویا نتیجه مدت زمانی کوتاه دانستتبدیل شده است. نمی

ا های ملی تتوان ناشی از تراکم حوادثی که جهان عرب و اسالم را از جنگ جهانی اول و تشکیل دولتمی را

ر ست، فراتراق ابه امروز به خود دیده دانست. داعش، علی رغم این که منشعب شده از گروه القاعده در ع

ر ایی که درافینار بزند. جغکند و حتی توانست خود سازمان القاعده را کاز یک سازمان تروریستی عمل می

رق نین شهایی از غرب و میانه عراق و همچحال حاضر داعش خود را در آن گسترانیده است یعنی بخش

قه در ی منطتوان دقیقا مرکز جهان اسالم دانست، که این عامل باعث شده کشورهاو شمال سوریه را می

ب ر قالبعضی از کشورها بصورت جمعی د معادالت خود این گروه را در نظر داشته باشند و همچنین

ذ آن اتخا ابودینائتالف بین المللی یا به صورت فردی دست به اقداماتی برای کنترل، تضعیف و در نهایت 

گیری ه شکلها علل و بسترهایی که منجر بکنند. شرط موفقیت در این موضوع جز با شناخت دقیق زمینه

سیاری بهمیت شود، به همین دلیل شناخت این عوامل از اصل نمیاین گروه در عراق و سوریه انجامید حا

روش  ردد وهای بنیادین ظهور و تسریع این گروهک بررسی گبرخوردارند. در این مقاله سعی شده ریشه

دهد که یمهای این پژوهش نشان باشد. یافتههای مختلف میاین پژوهش تحلیلی اسنادی از میان یافته

را  های این گروههای سیاسی در کشورهای خاورمیانه بستریکتاتوری و بحرانهای دتداوم حکومت

های اخیر آمریکا در خاورمیانه ها و لشکرکشیبصورت پنهان فراهم و مداخالت خارجی بصورت جنگ

 باعث ظهور و تسریع آن شده است. 

 داعش، خالفت اسالمی، خاورمیانه، افراط گرایی. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

های متعدد گذرد اما بحرانهای کنونی میگیری خاورمیانه با مرزبندیبیش از یک قرن از شکل   

استراتژیک و نقش خاورمیانه در سازد. موقعیت ثباتی میهمچنان این منطقه را دستخوش بی

مذهبی  -های بزرگ، برخورداری از ذخایر عظیم انرژی همراه با شکافهای قومیهای قدرتبازی
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حوزه را به عرصه تعارضات داخلی و نفوذ گسترده خارجی دریکصد سال اخیر تبدیل کرده  این

م. و به تبع آن حمله آمریکا به افغانستان و عراق این منطقه 2001سپتامبر11است. پس از حادثه 

های سیاسی وارد عرصه جدیدی از بحران شد وکشورهای مختلفی شاهد وقوع تحوالت و بحران

ن راستا در خاورمیانه شاهد فروپاشی ثبات دولتها در کشورهایی چند قومیتی یا شدند. در همی

ها ملیون جمعیت و هم مرز با کشورهای مهم منطقه و صادرکننده نفت ای و با دهچند فرقه

توان ظهور ناگهانی و غیرمنتظره گروه موسوم به های آن را میترین نشانهباشیم. یکی از اصلیمی

الدن و القاعده اعش(دانست. بعد از حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان، بندولت اسالمی)د

تواند پایگاه و مرکز ثقلی برای آنها و فعالیتهایشان باشد، لذا دریافتند که این کشور دیگر نمی

ی ها، افراد و تجهیزاتشان به آنجا کردند. یکشروع به جستجو برای یافتن مکانی برای انتقال پایگاه

مصعب از پیروان القاعده در افغانستان شخصی اردنی به نام احمد فضل الخالیه )ملقب به ابو

الزرقاوی(که در هرات در پادگانی مشغول به تربیت نیروهای جهادی بود، که این کشور را به 

سمت کردستان عراق ترک کرد. او در کردستان عراق پادگان خرمال را ایجاد و با نیروهای 

جهادی منطقه، اعضای حزب بعث و سازمان اطالعات بعث، روابطی برقرار کرد)حماده،  -سلفی

م. فرصت و فضای مناسبی را برای حضور و 2003(. حمله آمریکا به عراق در سال9:2015-17

به « توحید و الجهاد»نقش آفرینی گروهای مسلح و تروریستی فراهم کرد. یکی از این گروها 

ب الزرقاوی بود. زرقاوی به خاطر خشونت و دشمنی نسبت به شیعیان و عملیات مصعرهبری ابو

انتحاری گسترده به سرعت مشهور وگروه او به یکی از قدرتمندترین گروه های تروریستی در 

الدن بیعت کرد و نام گروه خود را مصعب الزرقاوی با بنم. ابو2004این کشور تبدیل شد. در سال

م.گروهای شورشی دیگربه القاعده پیوستند و 2006تغییر داد. در سال« د الرافدینالقاعده فی بال»به 

شدن زرقاوی در همین سال مجلس تغییر نام داد، با کشته« مجلس شورای مجاهدین»این گروه به 

را به ریاست این گروه انتخاب کرد. در همین حال در پایان « ابو حمزه مهاجر»شورای مجاهدین 

به رهبری ابو عمر بغدادی تشکیل شد و ابو حمزه مهاجر نیز « لت اسالمی عراقدو»م. 2006سال 

با او بیعت کرد و مجلس شورای مجاهدین را منحل و به دولت اسالمی عراق پیوست. در 

عراقی به منطقه الثرثار ابو عمر بغدادی و ابو -م. با حمله نیروهای مشترک آمریکایی2010سال

از این ماجرا ابوبکر بغدادی به ریاست دولت اسالمی عراق رسید،  حمزه مهاجر کشته شدند. بعد

او به مدد تجربه، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ونظامی فرماندهان بعث عراق)تعداد زیادی 
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از این نظامیان بعثی پس از سقوط صدام به این گروه پیوستند(فهمی متفاوت وعمیق از شرایط و 

م. نخستین دسته از شبه نظامیان دولت 2013اشت. تقریبا از میانه سالای داوضاع امنیتی و منطقه

اسالمی عراق که به مدد چندین سال نبرد در عراق کامال کارآزموده شده بودند و با استفاده از 

هرج و مرج وضعف حکومت مرکزی شاخه جدیدی از این گروه در سوریه ایجاد کردند ونام 

م. با 2014داعش( تغییر دادند. در اولین روز سال«)اق و شامدولت اسالمی عر»گروه خود را به 

حمله ناگهانی و غافلگیرانه داعش به مراکز نظامی دولت عراق، استانهای نینوا و االنبار در کمتر از 

چند ساعت به تصرف درآمدند و در ژوئن همان سال ابوبکر بغدادی تشکیل خالفت را در مسجد 

های منحصر به فردی نسبت به سایر وه سلفی دارای ویژگیجامع موصل اعالم کرد. این گر

باشد. داعش هر چند از دل القاعده بیرون آمده ومشترکات فروانی دارند های تروریستی میگروه

اما رویکردی متفاوتی دارد، القاعده دولتی را تاسیس نکرد بلکه یک  گروه جهادگرا بود که در 

من، عراق حضور داشت در حالیکه داعش نصف بعضی از کشورها همچون افغانستان، ی

کشورهای عراق و سوریه را به تصرف خود دراورده، مرزها را بر چیده و قوانین خود را اجرا 

های کشورهای حوزه خلیج فارس کند. القاعده از نظر مالی به میزان قابل توجهی به کمکمی

ریه و عراق روزانه دو ملیون دالر های نفت سومتکی بود درحالیکه داعش از طریق تسلط بر چاه

از طریق فروش نفت درآمد دارد و همچنین با تسلط بر بانک مرکزی موصل در عراق بیش از نیم 

های این گروه برگرفته از ملیارد دالر بدست آورد و از لحاظ مالی خودکفا می باشد، اما اندیشه

تر از القاعده اهداف مراتب رادیکالهای سلفی  القاعده است با این تفاوت که به همان اندیشه

(. سلفیان خود را پیرو سلف صالح یعنی پیشینیان نیکو 10-9: 2015کند)عطوان، خود را دنبال می

توان به عصر طالیی اسالم بازگشت و کنند و این فرقه معتقد است که تنها با شمشیر میمعرفی می

آمیزی دست زده است. ابوبکر ال خشونتهای اسالمی به اعمدر این راه با تکفیر سایر گروه

بغدادی به پیروان خود آزادی کاملی در تکفیر وکشتار داده است، تصاویر و فیلمهای وحشتناکی 

های سهمناکی از قبیل سربریدن، قطع اعضای بدن، اجساد کند، شامل صحنهکه این گروه پخش می

اههای نظامی، به استراتژی نظامی بسیار قطعه قطعه شده در کنار عملیات انتحاری در مراکز و پایگ

ترین کارسازی برای این گروه که تخصص بسیاری در این زمینه دارد، تبدیل شده است، که قوی

باشند. این استراتژی رعب و وحشت در نبردهای نیروهای امنیتی نیز از مقابله با آن عاجز می

 بسیاری از قبیل فرار ارتش عراق از موصل و فرار نیروهای پیشمرگه از سنجار به کار رفته است. 
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 ها در عراقریشه -2

  طلبی آمریکاجنگ

گذرد، شاید سال از اعالن جنگ آمریکا بر علیه تروریسم و آغاز جنگ افغانستان می14بیش از   

المللی به رهبری دولت آمریکا توانست حکومت طالبان را سرنگون وبیش ازهشتاد الف بینائت

درصد از امکانات، زیر ساختها وقدرت نظامی القاعده را از بین ببرد اما نتایج آن کامال برعکس 

آمیز بود، زیرا پیش از جنگ القاعده تنها در افغانستان حضور و نفوذ جدی داشت و وحتی فاجعه

شد، اما پس از جنگ این رو)اسامه بن الدن( اداره میاین سازمان زیر نظر یک رهبرنسبتا میانهکل 

گروه شروع به بازسازی خود کرد و نیروهای پراکنده آن در دیگر مناطق و کشورها شروع به 

تر و بومی کردن این سازمان در دیگر سرزمین ها کردند و رهبران جدیدی که به مراتب رادیکال

های حاکم ها بدلیل قدرت حکومتتر بودند)ابو مصعب الزرقاوی( ظهور کردند. این گروهاطیافر

های سلفی گیری گروهبر این کشورها قادر به مانور چندانی نبودند، اصوال نگاهی به مناطق قدرت

دهد، هر جا دولت مرکزی از ضعف برخوردار بوده و ناکار آمدی دولت موجبات نشان می

هایی فراهم شده ردم را فراهم آورد فضا و مکان برای ایجاد و گسترش چنین گروهنارضایتی م

های افراطی فراهم های خود برای گروهاست و آمریکا این هدیه گرانبها را از طریق جنگ طلبی

گیری داعش فراهم نمود. در حقیقت این آمریکا بود که با اشغال عراق بستر مناسب را برای شکل

م. توجیه کرد و آن را مبارزه با 2001سپتامبر11حمله به افغانستان را با حوادثکرد. آمریکا 

تروریسم خواند اما حمله به عراق که حتی با مخالفت متحدین آمریکا )فرانسه وآلمان(همراه بود 

های صلیبی را بیاد آورد، زیرا عراق برای مسلمانان از اهمیت در اذهان و افکار مسلمانان جنگ

سنت دی برخوردار است چه برای شیعیان )وجود زیارتگاه های امامان(وهم برای اهلبسیار زیا

ترتیب عراق در نزد مسلمانان ها )بغداد چند صد سال پایتخت خالفت بود(، بدینمخصوصا سلفی

(. آمریکا در نظم 220- 219:2007اهمیت کمتری از فلسطین و حجاز)مکه ومدینه(ندارد)عطوان، 

اورمیانه)طرح خاورمیانه جدید( در نظر گرفته بود مهندسی ناامنی را راهبرد نوینی که برای خ

های منطقه دچار فرسایش و تحلیل در یک اصلی خود تعریف کرده بود به گونه ای که قدرت

فرایند بلند مدت شوند)مانند عراق و سوریه(که این اقدامات آمریکا در منطقه زمینه رشد و ظهور 

گرا از جمله میراث حمله نظامیان های افراطرا فراهم کرد. رشد گروه هایی نظیر داعشگروه
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دولت -م. وخالء پس از آن که به عبارت دیگر پیامد بحران ملت2003آمریکایی به عراق در سال 

باشد. هرچند که عراق پیش از سقوط صدام نیز سازی جدید در دوران پس از تهاجم به عراق می

های کردستان در کوهستان« مال کریکار»به رهبری « انصار االسالم»قبیل های افراطی از شاهد گروه

عراق بوده اما تاثیر و نفوذ این گروها بسیار کم و محدود بود. رژیم صدام که پس از سقوط طالبان 

دید درهای خود را به نیروهای های آمریکا در خاورمیانه میخود را هدف بعدی ماجراجویی

کرد به شرط آنکه هدف عملیات آنها اهداف آمریکایی باشد واقدامی بر علیه جهادی وتندرو باز 

ای بر علیه آمریکا استفاده کرد واین رابطه میان نظام بعث نکنند، در واقع از آنها به عنوان حربه

ها وجهادگرایان بعدها تاثیر بسزایی در شکل گیری داعش داشت. یکی از این جهادگرایان بعثی

گذار حقیقی و واقعی داعش وپدر توان بنیانب الزرقاوی بود که در حقیقت او را میهمان ابو مصع

ای از القاعده فعالیت خود را در عراق آغاز کرد و ابو معنوی آنها دانست. داعش به عنوان شاخه

ای که ابوبکر بغدادی در یکی از پیامهای مصعب الزرقاوی رهبری آن را بر عهده گرفت به گونه

 م کرد که ابومصعب الزرقاوی نخستین امیر دولت اسالمی می باشد. خود اعال

 

 انحالل ارتش بعث عراق

پل »ها صدام را سرنگون و عراق را اشغال کردند و بیش از شش هفته طول نکشید که آمریکایی

به عنوان حاکم آمریکایی عراق انتخاب شد. انحالل ارتش بعث عراق توسط وی دلیل اصلی « برمر

های افراطی از جمله توحید بسیاری از نظامیان و سربازان ارتش بعثی عراق به گروهگرایش 

والجهاد)بعدها همان داعش(شد، این نظامیان که زمانی مدال های شجاعت متفاوت و رنگین بر 

های آنها برق میزد)بدلیل جنگ های فراوان صدام(خود را مطرود، بیکار و مورد تعقیب سینه

(. بعدها با 83:2015بال که موقعیت ممتازی در جامعه خود داشتند)حماده، دیدند، در حالی ق

م. این گروه برای اینکه بتواند مخالفان حکومت مرکزی 2006تشکیل دولت اسالمی عراق در سال 

ای صادر و از تمامی نیروهای بعثی دعوت کرد تا به دولت عراق را به سوی خود جذب کند بیانیه

ند و برای پیوستن آنها دو شرط قرار داد اول حفظ سه جزء از قرآن کریم اسالمی عراق ملحق شو

شدن در آزمون عقیدتی تا مخالفت آنها نسبت به حزب بعث ثابت شود در مقابل و دوم پذیرفته

دهد و حقوق ماهانه خوبی به های نظامی خود قرار میدولت اسالمی عراق نیز آنها را در سمت

(. یکی از مهمترین عوامل سقوط موصل و استان 35:1393هیم نژاد، کند)ابراآنها پرداخت می
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های بعثی مخصوصا توان اتحاد گروهم. را می2014االنبار بدست داعش در طی ساعاتی در سال 

با داعش دانست که این اتحاد باعث « عزت ابراهیم الدوری»به رهبری « جیش الطریقه النقشبندیه»

زمان بهینه گردد.عزت ابراهیم الدوری معاون اول صدام بود واز های رزمی این ساشد توانمندی

های های اطالعاتی عراق اشراف داشت و او حتی توانست در یگانطرف صدام بر تمامی سازمان

(. امروزه کادر رهبری داعش را نیروهای 13- 12:1392ارتش پس از صدام نیز نفوذ کند)سلیمانی،

معاون « ابومسلم الترکمانی»توان از هند که ازمهمترین آنها میدویژه و نخبه رژیم بعث تشکیل می

که نماینده بغدادی در « ابو علی االنباری»های عراق و ابوبکر البغدادی که اداره تمامی والیت

(. در 54-53:1393های داعش در سوریه را نام برد)ابراهیم نژاد، سوریه ومسئول نظارت بر والیت

در عراق ائتالفی از داوطلبان است، ائتالفی که از جهادگرایان سلفی توان گفت داعش واقع می

ترتیب شبه نظامیان داعش لزوما از تنها یک گروه شود. بدینوافسران سابق ارتش عراق تشکیل می

رادیکال و ایدئولوژیک تشکیل نشده و بسیاری از به اصطالح ناسیونالیستهایی که رویای احیای 

 یز در این گروه حضور دارند.سیستم صدام را دارند ن

 به حاشیه رانده شدن اهل سنت

های گذشته بر ساختارهای سیاسی و امنیتی این کشور مسلط بودند با اعراب سنی که در طول ده

م. در شرایط جدیدی قرار گرفتند و با بازیگران جدیدی در 2003فروپاشی رژیم بعث در سال

های کا با کنار گذاشتن صدام از قدرت سیاسی گروهرو شدند. آمریعرصه سیاسی این کشور روبه

شیعه و کرد را به عنوان بازیگران جدید در عرصه تعامالت سیاسی و امنیتی عراق وارد کرد وخود 

ملت سازی عراق را پس از صدام بر عهده  -ای از روند دولتنیز طراحی و پیشبرد بخش عمده

ا نکردند و بر طبق مشارکت دموکراتیک و گرفت و در این بین اعراب سنی نقش چندانی پید

های داخلی عراق نیز با حاکمیت اکثریت شیعه و کرد مواجه ای گروهمبتنی بر سهم قومی و فرقه

های سنی نه تنها باعث عدم های جدید عرصه قدرت از سوی گروهشدند. عدم پذیرش  واقعیت

مخالفت آنها را در مقابل نیروهای مشارکت آنها در روند سیاسی و ساختارهای جدید شد، بلکه 

آمریکایی و دولت مرکزی عراق نیز به تدریج افزایش داد. از سوی دیگر نیز عملکرد دولت نوری 

مالکی که انحصارگرایی در قدرت سیاسی را سالها دنبال کرد غیر قابل تحمل بود و برای بسیاری 

مذهب با او تفاوت دارد. اقدامات مالکی ها نوری المالکی همان صدام بود که تنها از لحاظ از سنی

ها تبدیل شود و برخی تندروهای عراقی در موجب شد که داعش به محلی برای ائتالف سنی
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شهرهای خود از آن استقبال کنند. در مدت زمان اولیه بعد از فروپاشی رژیم بعث فضای عمومی 

های همکار آنها در عراق ا و گروههحاکم بر جامعه اعراب سنی مخالفت و ابراز تنفر از آمریکایی

ها به تدریج در اشکالی خشونت آمیز و در قالب های کرد و شیعی بود، این مخالفتبه ویژه گروه

ها بیشتر از سوی های شورشی سنی بروز یافت هر چند در ابتدا سازماندهی این گروهگروه

های وسیعی از ان طیفها با گذشت زمگرفت اما این گروههای با تجربه صورت میبعثی

ها، ادارات، ارتش رژیم سابق باعث (. انحالل سازمان1387های سنی را در برگرفتند)اسدی، گروه

کاهش قدرت و امتیازات اعراب سنی و بیکار شدن تعداد زیادی از آنها شد و این عامل باعث 

ین ورود سایر های اقتصادی شد،  عالوه بر اهای شورشی با انگیزهگیری گروهتقویت شکل

های این کشور گرایش عمومی اعراب جنگجویان سنی القاعده از سایر کشورها و همکاری با سنی

سنی را در جهت مخالفت با روند سیاسی جدید و تالش برای ناکام گذاشتن این روند بسیار 

امت های سنی در عراق شرایط امنیتی این کشور را بسیار وخافزایش داد و شورش مسلحانه گروه

ها را در حد زیادی گسترش داد که این اقدامات به تدریج ناتوانی نیروهای نظامی بخشید و ناامنی

آمریکایی و عراقی را در تامین امنیت مردم به همراه داشت و باعث گرایش مردم به سوی 

گرایی و به جنگ داخلی منجر شد. از زمان های شبه نظامی شیعی و سنی وگسترش فرقهگروه

بغداد و فروپاشی نهاد قدرت صدام، خشونت که قبال صرفا در اختیار و انحصار دولت به  سقوط

شدت خشن نظامی صدام بود انحصار زدایی شد و به طور وحشتناکی در بین اقشار مختلف این 

م. مجلس شورای مجاهدین به دولت اسالمی عراق) داعش( در 2006جامعه پخش شد. در اکتبر

ها که متشکل از جنگجویان عراقی و خارجی مایت محلی  این گروهجهت تالش برای کسب ح

های شورشی را متحد کرد اگر چه بود تغییر نام داد و با ادعای حمایت از اهل سنت این گروه

داعش از نظر نظامی نیروهای فراوانی ندارد لیکن پذیرش اجتماعی وشعارهای آنها در منطقه اهل 

 .سنت را باید مقوله اصلی دانست

 ها          انحالل نیروهای صحوات وعقب نشینی آمریکایی

م. در پیوند وتعامل با گروه زرقاوی بودند اما 2003بعضی از عشایر و تندروهای اهل سنت از سال

نشین به تدریج گیرانه نیروهای او در نواحی سنیدیری نگذشت که اقدامات  وعملکرد سخت

را در برابر این گروه درپی داشت. زرقاوی در واقع به ناخرسندی جمعیت محلی و واکنش آنها 

هایی که مدعی دلیل ترکیبی از افراط گرایی مذهبی، ارعاب، فساد، حمله به رهبران قبایل وسنی
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هایی را برای ناکامی خود ایجاد کرد و همچنین سایر اقدامات نادرست زمینهحفاظت از آنها را می

عملکرد القاعده وشورش علیه آنها مورد توجه فرماندهان نظامی کرد. ناخرسندی عشایر سنی از 

فرمانده ارتش آمریکا در عراق از میان « ژنرال دیوید پترایوس»م. 2006آمریکا قرار گرفت ودر سال

اهل سنت عراق نیروهای صحوات را برای مقابله با  افراط گرایان در مناطق سنی نشین تشکیل 

رسید. آمریکا از این تغییر در جهت عملیاتی فراگیر و دائمی نفر میداد که تعداد آن تا صد هزار 

در مقابل نیروهای جهادی استفاده کرد و به حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروهای صحوات 

پرداخت این نیروها در مقابل جهادگرایان تا حد زیادی نتایج موفقیت آمیزی بدست آوردند و 

( و در 1387هرها و مناطق تحت نفوذ آنها بیرون کنند)اسدی، توانستند داعش را از بسیاری از ش

م. گروه موسوم به دولت اسالمی عراق رو به اظمحالل نهاد و به 2010تا2008نتیجه آن در سالهای

گروهی منزوی در بیابانهای عراق تبدیل شد و شرایط امنیتی عراق نیز بهبود چشم گیری یافت. 

وهای صحوات را به دولت نوری مالکی داد. نوری مالکی که م. آمریکا مسئولیت نیر2008در سال

نسبت به این نیروها بدبین بود حقوق این نیروها را به بهانه کمبود بودجه قطع و آن را منحل کرد 

های و این عامل باعث بیکاری این نیروها که نسبت به شرایط جغرافیایی محیط آشنا و در جنگ

این ترتیب این نیروها نیز همانند نیروهای بعثی بعدها به چریکی زبده شده بودند گشت و به 

داعش پیوسته وبخشی مهمی از نیروهای آن را تشکیل دادند. خروج نیروهای آمریکایی نیز از 

م. باعث شد بخشی از فشاری که نیروهای سلفی جهادی با آن مواجه بودند 2011عراق در سال 

در حال ترک عراق بودند باراک اوباما از عراقی سخن برداشته شود، زمانی که سربازان آمریکایی 

گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی امن، باثبات و به دور از جنگ و درگیری باشد اما عمال 

م. عراق درگیر یک جنگ داخلی به شکل بمب گذاری و عمالت انتحاری 2013تا2012از سال

نشینی نیروهای وهای صحوات و عقب(. در واقع با انحالل نیر12-11:1392شد)سلیمانی، 

آمریکایی ارتش نه چندان زبده عراق در مقابل داعش تنها ماند و فرصت و مجال بیشتری برای 

 جوالن داعش فراهم شد.

 بحران سیاسی

م. وپس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق این کشور در سخترین بره زمانی بسر 2014در سال

اوج خود رسیده بود، ناامنی مناطق وسیعی را فرا گرفته بود، عمال های سیاسی به برد، تنشمی

کوبید. در چنین پارلمان کارایی خود را از دست داده بود و منطقه کردستان بر طبل جدایی می
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وزیری این کشور رسید)در قانون عراق شرایطی نوری مالکی برای سومین دوره پیاپی به نخست

ها و احزاب سیاسی وی را وزیر شود(، گروهدوره پیاپی نخستتواند فقط برای دو یک شخص می

به دیکتاتوری متهم کردند و خواستار کناره گیری او شدند. مالکی که پس از انعقاد قراردادنفتی 

بین اربیل وآنکارا برای فروش نفت از پرداخت حقوق ماهیانه نیروهای پیشمرگه و دیگر نیروهای 

داری کرده بود و همچنین حل نشدن مسئله کرکوک باعث حقوق بگیر اقلیم کردستان خود

گیری شدید مقامات اقلیم کردستان در برابر مالکی شد، کردهای عراق نیز که سابقه جهت

ای در اختالف با دولت مرکزی دارند با نخست وزیری مالکی مخالف بودند. از سوی دیگر دیرینه

ت نامعلوم او، عراق حتی وزنه متعادل جمهور عراق( و وضعیپس از بیماری طالبانی)رئیس

ای چون طالبانی را از دست داده بود و این کشور مدتها بدون ریاست جمهوری اداره میکننده

سنی( با -عربی( و مذهبی )شیعه-های موجود در عراق در دو زمینه قومی )کردیشد. شکاف

نشین عراق و ای سنیرهتوجه به شرایط نامساعد ناشی از فقر و جهل فرهنگی در مناطق عشی

های کردها و مناطق سنی مذهب با دولت مرکزی از یک طرف و اختالفات درونی شیعیان اختالف

از طرف دیگر زمینه را برای هجوم وسیع داعش به استان های نینوا، االنبار و صالح الدین وسقوط 

)ساوه درودی، پنجاه درصد از خاک این کشور را در این سال بدست این گروه فراهم کرد

101:1392.) 

 بهار عربی -3

های کشورهای عربی از آغاز استقالل خود پس از جنگ جهانی دوم تحت حکمرانی حکومت

ثباتی و اقتدارگرایی شناخته شده دیکتاتور و اقتدارگرا بوده و تاریخ یکصدساله آنها با مشخصه بی

هان به دو گروه مجزا تشکیل است. این کشورها در دوران جنگ سرد همچون دیگر کشورهای ج

شدند، گروهی به اردوگاه غرب و گروهی نیز به اردوگاه شرق پیوستند. در طول جنگ سرد این 

های مخالف داخلی را به بهانه کشورها توانستند با کمک هم پیمانان خود، آمریکا یا شوروی گروه

پایان جنگ سرد نظام دو  گیرند به راحتی سرکوب کنند. پس ازاینکه از بلوک رقیب دستور می

رقیب خود نفوذش را در این قطبی از بین رفته و ایاالت متحده به واسطه قدرت عظیم و بی

های کشورها گسترش داد و استراتژی این کشور نیز همواره در جهت ثبات و حفظ رژیم

(. در سطح داخلی نیز 62-61:1391دیکتاتوری در کشورهای عربی بود)آدمی وهمکاران، 

های نادرست، تمرکز رضایتی جامعه عرب از استمرار چند دهه حکمرانی از سوی حکومتنا
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توجهی به نیازهای مردمی، کسری قدرت وثروت در دست خاندان های حاکم واحزاب خاص، بی

های سیاسی و در یک کالم فقدان جامعه های عربی و عدم توجه به آزادیدموکراسی در حکومت

باعث خیزش مردم کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا علیه حاکمان مدنی دراین کشورها 

مستبد با آغاز در تونس و برندازی رژیم حاکم به سرعت دامنگیر مصر، لیبی، یمن، بحرین و 

(. بهار عربی، جهادگرایان اسالمی را شگفت زده کرد 67-63:1391سوریه شد)آدمی و همکاران، 

گرایی اسالمی بود، زیرا ن باور بودند که بهار عربی پایانی بر افراطو بسیاری از کارشناسان بر ای

آمیز سرنگون کردند که برخالف نظر های مسالمتهای دیکتاتوری را به روشها نظاماین انقالب

م. دولت 2011دیدند. در سالآمیز میهای خشونتگرایان، که آن را تنها از طریق روشافراط

های غیر اسالمی از قبیل ای در مورد حوادث مصر از ایدئولوژیاعالمیهاسالمی عراق با انتشار 

ملی گرایان،سکوالرها و....و همچنین از بدترشدن اوضاع در مصر هشدار داد که نشان دهنده 

مخالفت داعش با بهار عربی بود. بهارعربی که برای از بین بردن نظامهای دیکتاتوری و ظلم 

ای وغربی از و مساوات آغاز شد، بواسطه دخالت کشورهای منطقهواستبداد و رسیدن به عدالت 

ای وترویج های فرقهمسیر خود منحرف و باعث ایجاد کشورهایی ناکارآمد و بروز جنگ

رو گرایی مذهبی گردید.کودتای مصر وسرکوب اخوان المسلمین و سایر گروه های میانهافراط

های افراطی چون داعش سوق داد و روایت گروهاسالمی بسیاری از جوانان مسلمان را به سوی 

های براندازی حکومت داعش از اسالم را قوت بخشید و بسیاری از افرادی که از شکست پروژه

آمیز سرخورده شده بودند، اهداف و آمال خود را در های مسالمتهای دیکتاتوری از طریق روش

اقع بنیادگرایی اسالمی مخصوصا داعش را های دیگری همانند داعش دنبال کردند. در وایدئولوژی

واکنشی به ضعف مشروعیت نخبگان حاکم، عدم اتخاذ رویکردهای سیاسی و اجتماعی درست 

در بطن جوامع، توزیع بد ونامتوازن ثروت در نتیجه سوء حکومت وشکاف اجتماعی وتضاد 

ود آن می توان دانست، طبقاتی می دانند. ژان برک، نوبنیادگرایی اسالمی را که داعش برترین نم

ناتوانی کشورهای اسالمی را در ارائه مدل هایی متناسب با عصر تکنیک وتمدن در قرن بیستم، 

ترین دلیل درونی را توقف اجتهاد، وسرکوب زمینه ساز افراطی شدن آنها می داند. وی مهم

ن وضعیتی آن (. در چنی8:1381های اصالحی، به نام مبارزه با بدعت می داند)شریعتی، حرکت

بخش از اقشار اجتماعی که تمسک به اصول جهانی مدرنیته برای آنان هویت بخش نیست و از 

یابند که در سوی دیگر از بنیادهای ملی ودینی اجتهادی برخوردار نیستند، این آمادگی را می
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انه تاریخی های ایدئولوژی بنیادگرا قرار گیرند. این امر در کنار تعامالت استعمارگرمعرض جاذبه

های های بنیادگرای اسالمی بسوی قرائتغرب در جهان اسالم باعث می شود رهبران جنبش

های پنهانی سر ها در جهان عرب الیهسلبی و خاص از اسالم روی می آورند. در پی این خیزش

 تر پدیدار گشته است.آوردند که در واقع یک تهدید جدی امنیتی و در ظاهری به مراتب خشنبر

ها به واسطه تر شدن این شکافمذهبی در خاورمیانه و ژرف -های عمیق قومیوجود شکاف

جنگ قدرت کشورها در منطقه به همراه خالء امنیتی ایجاد شده، منطقه خاورمیانه را به بهشت 

 گروه های افراطی همانند داعش تبدیل کرده است.

 : نقشه متصرفات داعش در اوج قدرت1شکل

 
 (http://asriran.comمنبع: )

 ریشه ها درسوریه -4

ای برای رقابت قدرتبا رسیدن امواج بهار عربی به سوریه تحوالت سیاسی این کشور عرصه 

در  های خود را دنبال کنند.ای فراهم نمود تا در آن معادالت و رقابتای و فرا منطقههای منطقه

بین دو جریان متعارض، مقاومت و محافظه ای بحران سوریه به نوعی نتیجه رقابتمقیاس منطقه

کار می باشدکه با تداوم این بحران این کشور شاهد بی ثباتی گسترده و فرو غلطیدن در بحرانی 

همین امر باعث گردید نیروهایی نظیر داعش فرصت یابند تا مناطقی را  عمیق و پیچیده است.

انی که حوادث سوریه در اوایلش بود م. زم2011در پاییز برای حضور و بسط نفوذ خود بیابند.

را برای « ابو محمد الجوالنی» ابوبکر بغدادی سرکرده دولت اسالمی عراق شخصی سوری به نام
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گروه 2012ای در سوریه، برای سقوط نظام این کشور به آنجا فرستاد و تا اواخر سالتاسیس شاخه

های مسلح در سوریه بانفوذترین گروهترین و به یکی از منظم« جبهه نصره»جوالنی موسوم به 

م. ابوبکر بغدادی بصورت یکطرفه اتحاد دولت اسالمی عراق 2013تبدیل شد. در ماه آوریل سال

و جبهه نصره را اعالم و نام این گروه جدید را دولت اسالمی در عراق و شام اعالم کرد، اما ابو 

ا ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده بیعت محمد الجوالنی سرکرده جبهه نصره این اتحاد را رد و ب

کرد. از آن زمان به بعد ابوبکر بغدادی شروع به ارسال هزاران جنگجوی خود تحت عنوان دولت 

(. داعش در آغاز درمناطق شرقی 57:1393اسالمی عراق و شام)داعش(به سوریه کرد)حیدری، 

های ام سوریه آن مناطق را به گروهسوریه که هم مرز با عراق بودند شروع به فعالیت کرد که نظ

مختلف سوری واگذار کرده بود، اما در عین حال این مناطق بسیار دور از خط مقدم مبارزات 

واقع شده بودند وگروه های مخالف سوری در این مناطق حضور چشمگیر نظامی نداشتند و در 

ده بودند که به این ترتیب این بیشتر موارد برای مبارزه با نظام سوریه در مناطق دیگری متمرکز ش

گیری این مناطق مناطق برای حضور داعش بسیار مطلوب و ایده آل بود. دولت سوریه نیز بازپس

پنداشت که عملیات و مبازه داعش علیه اپوزیسیون سوری را در الویت های خود قرار نداد و می

داعش باعث عدم  هر دو طرف را تضعیف خواهد کرد، همچنین عدم وجود خط مقدم علیه

درگیری بین داعش و نظام سوریه شد و نیروهای داعش به سرعت توانستند دیگر مخالفان مسلح 

در سوریه را که کمتر با جنگ و سالح آشنایی داشتند عقب برانند. سیطره بر شهر رقه آغاز 

وانایی نمایی داعش در استقرار حکومت جدید بود، به این ترتیب این تفعالیت گسترده و قدرت

برای داعش فراهم شد تا به اشغال مناطق و استخدام جنگجویان محلی و خارجی بپردازد. عدم 

بسیاری از مردم سوریه را تشویق کرد تا صرف نظر از ایدئولوژی این  همچنینمقابله با داعش 

ت گروه و به دنبال یافتن امنیت به مناطق تحت اشغال داعش مهاجرت کنند و این امر باعث تقوی

داعش از نظر نیروی انسانی شد. این وقایع در زمانی رخ داد که اپوزیسیون سوری به دلیل عدم 

های سیاسی و همچنین نبود یک راهبرد نظامی صحیح با از هم گسیختگی شدیدی مواجه توافق

های ارتش های مهمات ارتش آزاد سوریه توسط داعش وسپس تصرف پادگانبود. با تصرف انبار

های مدرن و به روز شد که این مهمات در موصل، داعش موفق به دستیابی به سالحعراق در 

 های مخالف نظام شد.سوریه باعث برتری داعش نسبت به سایر دیگر گروه

 نتیجه
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که  هاییباشیم و کشوردو کشور عراق و سوریه که امروزه شاهد تاخت و تاز داعش در آنها می

ز جمله اباشند، اشتراکات فراوانی دارند ودی،تونس و...( میگرایان)عربستان سعخاستگاه افراط

ند. بود های مستبد، تمامیت خواه و ارتجاعیاینکه این کشورها به مدت چند دهه شاهد حکومت

شدند که منجر به گرایش بسیاری از این گرایان شدیدا سرکوب میدر این کشورها اسالم

ه دلیل بگرایی های پنهان از افراطاطی شد. این الیهگرایان به تفکرات سلفی جهادی و افراسالم

با آغاز  های مردم قادر به تحرکات چندانی نبودند.های حاکم و عدم همراهی تودهسرکوب نظام

ست آن ت شکها برای رهایی خود از یوغ و بند استبداد و در نهایبهار عربی و سعی و تالش ملت

ویت آمیز و تقهای مسالمتنظامهای دیکتاتوری به روشکه منجر به یاس و ناامیدی از سرنگونی 

یزی هایی همچون داعش شد، که تغییر وضعیت موجود را جز با جنگ وخون رگروه ایدئولوژی

انست. های این گروه دگیری ریشهتوان منجر به شکلدیدند. این مجموعه عوامل داخلی را مینمی

ای مرکزی و عراق و سوریه موجب ضعف دولتههای خارجی در های قدرتعالوه بر آن دخالت

 تفاده ازا اسناکارآمد بودن آنها را فراهم کرد که موجب تسریع رشد این گروه شد. گروه داعش ب

یم فرصت موجود به گسترش خود و تصرف شهرهای ملیونی و منابع آنها همانند موصل با ن

شد دو رت و ه دست زد، که به تقویملیارد دالر در بانک مرکزیش و منابع غنی نفت عراق و سوری

 روهیچندان این گروه منجر شد، بگونه ای که در تاریخ معاصر این نخستین بار است که گ

 ف کند.ملیون نفر تصر6میتواند سرزمینی را به اندازه کشور بریطانیا با جمعیتی بیش از 

 

 

 منابع
 لبیت.اقم: داراالعالم لمدرسه اهل «. داعش؛ دولت اسالمی عراق و شام(. »1393ابراهیم نژاد، محمد. )

ی؛ عوامل و بیداری اسالمی وتغییر رژیم های عرب(. »1391آدمی، علی ومهدی یزدان پناه وعادل جهان خواه. )

 .79تا  59. صص55فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره«. هازمینه

 در«. سازیآمریکا وگروه های سنی عراق؛ الزامات امنیت (. »1387اسدی، علی اکبر. )

http://www.csr.ir/departments.aspx?abtid=06&&depid=44&semid=1372 

 بیروت: بیسان للنشر والتوزیع.«. خفایا و اسرار داعش(. »2015حماده، نضال. )

نامه.  ماهنامه هویت«. وپیش بینی سال1393رویکردها ومالحظات در سال  داعش؛(. »1393حیدری، شقایق. )

 .65تا  57. صص12شماره

http://www.csr.ir/departments.aspx?abtid=06&&depid=44&semid=1372
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فصلنامه «. گروهک تروریستی داعش؛ برایند تنازعات و ناامنی های منطقه ای(. » 1393مصطفی. ) ساوه درودی،

 .108تا  89. صص45امنیت پژوهی. شماره

شست پژوهی افق؛ن گروه پژوهشی آمریکا«. راهبرد مقابله آمریکا با آن پدیده داعش و(. »1393سلیمانی، علیرضا. )

 .18تا  1علمی. صص

 .روزنامه ایران«. بنیادگرایی و روایتی معقول از چپ اسالمی(. »26/5/1381شریعتی، سارا. )شنبه

 بیروت: دارالساقی.«. الدوله االسالمیه(. »2015عطوان، عبدالباری. )

 بیروت: دارالساقی.«. القاعده التنظیم السری(. »2007عطوان، عبدالباری. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داعش بر معادالت سیاسی خاورمیانه راتیتأث
 

 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1حمزه صفوی

 تهران دانشگاه اروپا مطالعات ارشد کارشناسی آموخته دانش علی محمد خاکسار،

                                                                                                                                             
1 . email: safavi@ut.ac.ir 
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 چکیده

درت قوالت این مقاله درصدد بررسی تأثیرات ظهور داعش در سوریه و عراق بر معادالت سیاسی و تح

داده و ی خاورمیانه رویدر خاورمیانه است. هدف نشان دادن تحوالتی است که با ظهور داعش در منطقه

معادالت رو سؤال اصلی آن است که داعش چه تأثیراتی برشناخت چگونگی این تحوالت است. ازاین

شده هگرایی نوکالسیک استفادسیاسی خاورمیانه گذاشته است؟برای پاسخ به این پرسش از نظریه واقع

دهد ظهور داعش در خاورمیانه موجب پیامدهای جدی شده است. های این مقاله نشان میاست. بررسی

این  ها برایت. روسحضور بیشتر روسیه برای جلوگیری از سقوط دولت بشار اسد یکی از این پیامدهاس

شور کط دو حضور روی متحدان خود مانند جمهوری اسالمی ایران تکیه کردند و این موجب نزدیکی رواب

هایی مانند ها قومیتهراسی در خاورمیانه و جهان است. در کنار اینشد. پیامد دیگر داعش افزایش اسالم

از  تری اند و خواهان استقالل یا سهم بیشهاز خأل قدرت استفاده کرد کرد های سوریه، عراق و ترکیه 

ی مقاومت در مقابل رژیم قدرت برای خود هستند. داعش عالوه بر این مسائل موجب تضعیف جبهه

رفتن برای  در حال هدر شد روز برای مقابله با این رژیم تقویت میصهیونیستی شد و نیرویی که روزبه

رایی . از سویی دیگر بحران داعش موجب افزایش واگسرکوب یک جنگ داخلی داخل جهان اسالم است

له این مقا ست.دردر جهان اسالم و خاور میانه همچنین تاثیرات منفی بر اقتصاد و توسعه در منطقه شده ا

اند راه وتحلیل شود تا بتوسعی بر آن است دریک چارچوب تحلیلی مهمترین اثرات بر منطقه داعش تجزیه

 ش و متغیر وابستهمتغیر ثابت این پژوهش داعتر کند.شنی خاورمیانه روآینده بینی تحوالترا برای پیش

 آن تحوالت قدرت در منطقه خاور میانه در نظر گرفته شده است.

 عراق؛ هیسور؛ انهیمرخاوداعش؛  :کلیدی واژگان

 

 

 مقدمه

خأل ی گذشته ی آمریکا و متحدان آن به خاورمیانه در طی دههسپتامبر و حمله 11پس از 

های افراطی شد. در میان کشورهایی از گیری زمینه برای گروهقدرت ایجادشده موجب شکل

قطر و دیگر کشورهای عربی برای گسترش اسالم وهابی در جهت افزایش  منطقه مانند عربستان،

نفوذ خود خاورمیانه در مقابل محور مقاومت که ایران طالییه دار آن است، تالش خود را برای 

گروه تروریستی داعش صورت دادند. داعش که خشونت را روش خود برای ایجاد ترس تجهیز 

ی حامیان غربی این های شدید در جبههکنند قرارداد موجب مخالفتدر مناطقی که مقاومت می
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افکار  های وحشتناک خبرنگاران کشورهای غربی،با نشان دادن اعدام کشورهای عربی فراهم آورد.

اخلی این کشورها توانست برداشت دولتمردان غربی را وادار به رویارویی با عمومی و ساختار د

هرحال دارای این گروه تروریستی کند. اما در این میان داعش به هر سرانجامی که برسد به

شود این است که تأثیرات داعش بر خاورمیانه بوده است. سؤالی که در اینجا مطرح می تأثیراتی بر

شود تأثیرات داعش بر ترین موضوعاتی که مطرح میه است؟ یکی از مهمخاورمیانه چه بود

 خاورمیانه تأثیراتی داشته است. داعش بر مسائل اقتصادی و روابط سیاسی در خاورمیانه است.

اهمیت و ضرورت بررسی این تأثیرات این است که فهم مسائل منطقه خاورمیانه با توجه به 

هایی که در جهت تواند در اتخاذ مواضع و استراتژیشده است میکه کشور در این منطقه واقعاین

اند ها است عبارتهایی که این مقاله درصدد پاسخگویی به آنپرسش منافع ملی کشور مفید باشد.

اند یک از کشورها حامی داعش بودهکدام خاورمیانه چیست؟ کیتیژئوپلی از: تأثیر داعش بر آینده

های مذهبی چه خطراتی برای قدرت موجود در عراق و سوریه اقلیت و هدف آن چیست؟ با خأل

که داعش یک گروه این مقاله با فرض این اند؟تمامیت ارضی کشورهای منطقه ایجاد کرده

ی آن هیچ ارتباطی به اسالم راستین ندارند به بررسی و پاسخگویی تروریستی است و اندیشه

ابتدا چارچوب نظری بحث تبیین خواهد شد. پس از بر این اساس  سؤاالت فوق پرداخته است.

سپس تأثیر  خواهد شد. چارچوب نظری به تأثیر داعش برافزایش اختالفات مذهبی پرداخته

ازآن به بررسی مسائلی شود. پسی خاورمیانه بررسی میداعش برافزایش خشونت در منطقه

جمهوری اسالمی ایران و روسیه نزدیک شدن  ای،ازجمله تأثیر داعش بر گسترش اختالفات فرقه

ی مقاومت اسالمی مقابل رژیم صهیونیستی و گسترش تضعیف جبهه در مسائل منطقه،

 هراسی براثر ظهور داعش پرداخته خواهد شد.اسالم

 چهارچوب نظری -1

این نظریه که به دلیل پذیرش  گرایی نوکالسیک است.کاررفته در این مقاله واقعی بهنظریه

الملل و اهمیت خودیاری و تالش برای بقا در چنین آنارشی بودن نظام بیناصولی هم چون 

 کینوکالس انیگراکه واقعآنبه علت شود گرا محسوب میهای مکتب واقعیکی از شاخه نظامی

موضوعاتی اما  نامندیها را کالسیک ماند، آنکردهقبول رئالیسم کالسیک را  یهانشیاز ب بعضی

با رئالیسم  نقطه اصلی تمایزبر مقوله آنارشی  دی، و تأکالمللنیسیاست ب 1سطح تحلیل مانند

                                                                                                                                             
1 Level of analysis 
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در سطح تحلیل از سطح خرد یعنی دولت ملِی رئالیسم  هاکینوکالس یعنی ،کالسیک هست

 (58: 1385زاده، یفس) روندیم کالسیک فراتر

 مانندعناصری نیز و ها سطح تحلیل واحدها و بازیگران در تحلیل سیاست خارجی دولت

اعتقادات و  گریدعبارتباشند. بهحائز اهمیت می همنخبگان  یشناختساختار دولت و روان

 گذاردیم ریشدت بر رابطه میان قدرت نسبی و سیاست خارجی تأثسازان به میباورهای تصم

 (ROSE,1998: 152). ییگراو واقع ییگرانوواقع بینتمایزات  نیتریدیکلاز  این مورد 

در  هاکینوکالسیی، از دیدگاه گرانوواقعهمین جهت است که در مقایسه با  . بهاست کینوکالس

 هاآنی هامیتصمصاحبان قدرت بر  کیدئولوژیاتحلیل مواردی که افکار و عقاید دینی و 

نگرش و نظارت رهبران دینی،  درواقع افکار، ی بیشتری کرد.استفاده توانیماست  رگذاریتأث

فهم نوعی قابلکنند بههایی که بر اساس باورهای دینی عمل میمذهبی و دولتهمچنین گروهای 

با نظرات نوکالسیک است زیرا این رهبران بر اساس برداشت خاص خود از دین رفتار سیاسی 

 توان در چند بند خالصه کرد:گرایان نوکالسیک را میهای واقعنگرش کنند.می

 ستای برای کسب قدرت بیشتر دائمنزاع  عنوانبهآن بر قدرت و تعریف سیاست  دیتأک -1

 ین کندماهیت آن را در جهت صلح یا جنگ تعی تواندیمنگاه مثبت یا منفی به آنارشی  -2

 هاآند ی رهبران، افکار و عقایشناختروانبه  المللنیبدر کنار سطح تحلیل سیستمی ساختار  -3

 سیاسی توجه دارند واحدهای داخلی در هاتیمحدودو وضعیت ساختارها و 

و  درت نسبی استق: متغیر مستقل که همان معتقدندبه دومتغیر  المللنیبدر تحلیل روابط  -4

 رانطرفدا ت.و افکار و احساسات رهبران اس هادولتمتغیر میانجی که شامل ساختارهای داخلی 

 طوربهه نجی است انساختار بر کارگزار از طریق متغیرهای می ریتأثیی نوکالسیک معتقدند گراواقع

 مستقیم

سنتی  انیگراواقعی اول حفظ امنیت خویش است اما برخالف وهلهی کشورها در دغدغه -5

: 1386،زاده ریهستند )مشبه فکر افزایش قدرت خود نیز  هادولت معتقدند عالوه بر حفظ امینت،

129- 136) 

 ی مقاومتفشار بر جبهه -2

یی توازن نیز منجر شود ضربه به جاجابهین پیامد ظهور داعش که به ترمهماولین و شاید 

یی نوکالسیک یکی از خصوصیات گراواقعی مقاومت است. مطابق نظریات اندیشمندان جبهه
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 درواقعیش قدرت است. افزا الملل در کنار حفظ امنیت برای خود،ینبی عرصهبازیگران 

 ین ملل بپردازند.بکنند بعد از حفظ بقا به افزایش نفوذ خود در عرصه یمواحدهای سیاسی سعی 

اینکه برداشت رهبران کشورها از رصد شرایط پیرامونی خود و از سطح قدرت خود چطور  حال

کند که به سمت حفظ بقا پیش بروند یا درصدد افزایش نفوذ باشند؛ چون با توجه یمباشد تعیین 

ی به دهشکلگیرندگان اصلی و جامعه در یمتصمو ادراکات  هااشتبردبه نقش میانجی دولت، 

ای از قدرت و یزهآمی یهپاگیری بر یمتصمسو و ی اسالمی ایران از یکجمهورسیاست خارجی 

 متفاوتالمللی ینبسیاست خارجی در شرایط مختلف داخلی و  رفتار منافع ملی از سوی دیگر،

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بسته به ساختار و  رو الگوی رفتاریینازاخواهد بود. 

المللی بین موازنه قوا، موازنه منافع و گسترش نفوذ ینبیط سیاست داخلی و شرا قدرت دولت،

ی خود در امنطقهجمهوری اسالمی برای افزایش و ارتقای نقش  تالش ی در نوسان است.امنطقه

ی امنطقهی سیاست گسترش نفوذ انمونهبال سوریه و اکنون در ق افغانستان اثر تحوالت عراق،

ایران،  ازجملهی از کشورهای منطقه خاورمیانه برخ( 290 – 286: 1390فیروزآبادی، ) است.

و تا حدودی عراق )پس از صدام( به دنبال مقاومت در برابر گسترش رژیم  لبنان سوریه،

ین چند ا تحقق آزادی فلسطین هستند. برای تالشمتحده در خاورمیانه و در یاالتا صهیونیستی و

ین محور مقاومت با پیروزی انقالب اسالمی در ا شوند.یمنامیده  1محور مقاومت درمجموعکشور 

در لبنان و مقاومت آن در  اهللحزبو سپس ایجاد و تقویت نیروی مقاومت  1979ایران در سال 

 کرده است بارزترتر و یرسمی گذشته این محور مقاومت را هاسالهای رژیم طی مقابل یورش

(usi p.org.) 

هایی که در یمن اتفاق افتاده است عده ای یمن را نیز جزو این یامقبا توجه به  اخیرا

شود به یمین محور که سوریه یکی از کشورهای مهم آن محسوب ا کنند.یمگروهدسته بندی 

ی مهم در این محور احلقهیه سور است. مهمجهت مقاومت در برابر حضور آمریکا برای روسیه 

ثباتی و حتی تجزیه یبی کشورهای محور مقاومت نیز دچار یهبقاست و اگر از دست برود ممکن 

ی منطقهی وهابی و تکفیری در هاگروهر چه تعداد ه (al-monitor.com/pulse) .شوند

به یی را هاچالشگسترش یابد برای محور مقاومت  هاآنخاورمیانه افزایش یابد و قدرت نظامی 

، 2011تکفیری از سال  یگر یگونه که در نمودار شماره یک آمده است، سلفآن میاورد. وجود

                                                                                                                                             
1 Axis of Resistance 

http://www.usip.org)اخیرا
http://www.usip.org)اخیرا
http://www.al-monitor.com/pulse))
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تهدید برای حفظ جبهه  نیتربزرگو این  داشته است یاسابقهیهای قبل، رشد بنسبت به سال

 است. مقاومت

 (2013 -1988های تکفیری )نمودار شماره یک: روند افزایش ایجاد گروه

 
  

Source: Jones, Seth.G(2014),A Persistent Threat: The Evolution of al Qa’ida 

and Other Salafi Jihadists, http://www.rand.org/giving/contribute.html. 

 

 

 زیر است: صورتبهی مقاومت جبههی تکفیری برای هاگروهی گسترش امدهایپ

 محور مقاومت() نیفلسطشکاف در جبهه حامیان  -3-1

است که « جبهه گسترده حامیان فلسطین»نخستین پیامد بسیار مهم داعش، ایجاد شکاف میان 

گری داعش، پس از ایجاد جنبش بیداری اسالمی محقق شود. جریان تکفیری رفتیانتظار م

ها و نشانگر غلبه دشمن درون دینی مسلمانان بر دشمن خارجی است. چنین وضعیتی از خواسته

های مختلفی را اهداف اصلی غرب علیه جهان اسالم است. جهان غرب از دوره پسااستعمار، طرح

ها ها اجرا کرده است اما این طرحادینه شدن بحران میان مسلمانبرای تجزیه مجدد اسالم و نه

ها داشته و در برخی موارد، نتیجه آن معکوس بوده و به اتحاد های بسیار زیادی برای آنهزینه
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های تکفیری با تبدیل دشمن برون دینی به دشمن درون دینی، ها منجر شده است. گروهمسلمان

دشمنان »بندی دشمنان خود به ها با تقسیم. تکفیریاندیدهالش طلبجهان اسالم را از درون به چ

، شیعیان و اهل تسنن غیر تکفیری را دشمنان نزدیک خود معرفی کرده و «دشمنان نزدیک»و « دور

جنبش بیداری اسالمی،  یریگ. پس از شکلدانندیها را ماموریت نخست خود ماز بین بردن آن

ری علیه دشمنان نزدیک نیز شدت گرفت. نمودار زیر به خوبی های تکفیروند اقدامات گروه

های اخیر نشان ها علیه دشمنان درون دینی را طی سالمیزان و روند عملیات تکفیری

توانستند یا محوریت مبازره با رژیم یمهایی که یسنیعنی شعیان و ( 1394 )پورحسن،. دهدمی

جنگ داخلی دچار شکاف و چنددستگی شده و  صهیونیستی به یکدیگر متحد شونداکنون به علت

 .اندکردهدنیای اسالم یعنی مبارزه را دشمن بیرونی را فراموش  ترمهمهدف 

 ناکام و تضعیف حاکمیت عراق دولتبدیل سوریه به ت -3-2

. دولت ناکام، دولتی است 1«دولت ناکام»به  سوریه ، تبدیل کشوردومین پیامد ظهور داعش

هایی، . چنین دولتمردم خود را نداردحفظ امنیت و برآوردن نیازهای  تواناییاست که 

هایی را برای بازیگران خارجی مداخله جو و نیز کنشگران خارج از حکومت چه فرصت

تا  سازندیطلب فراهم مطلبان قدرتبنیادگرایان مذهبی، چه شهروندان ناراضی و چه فرصت

-5: 1394،ناصر پور)قبضه کنند.  زیآمز ابزارهای خشونتا یریگبکوشند دستگاه دولتی را با بهره

های تکفیری، ایجاد نظام سیاسی موردنظر خویش است که از آن از اهداف مهم گروه یکی( 10

 دکردن کنند. شرط تشکیل چنین واحد سیاسی، نابودیاد می« امارت اسالمی»تحت عنوان 

در عراق وضیعت حاکیمت به وخامتی نیست که در سوریه  در خاورمیانه است. فعلیهای ولتد

این کشور بر اثر کاهش قدرت دولت مرکزی و مشغول شدن آن به جنگ با  در شاهد آن هستیم.

 .اندافتهی قومی به ویژه اقلیم کردستان قدرت بیشتری یهاتیاقل گروه تروریستی داعش،

ر این میان از جدایی طلبی و قدرت طلبی ایاالت متحده نیز د هاآنی غربی و در راس هاقدرت

کردها حمایت کرده و با این موضع خود اوضاع یکپارچگی حاکمیت در عراق را پیچیده تر 

 )2016Jul  ,Bolton(اند کرده

 جزیه خاورمیانهت -3-3

                                                                                                                                             
1 Failed state 
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بلکه ازنظر جغرافیایی نیز  شودیتنها باعث انشقاق فکری در جهان اسالم منه ایی،گر یریتکف

رژیم ویژه در خاورمیانه و محیط امنیتی بستر مساعدی را برای تجزیه کشورهای اسالمی به

هنگامی که یک گروه  )www.informationclearinghouse.infoکند. )فراهم می صهیونیستی

سالم تمام مسلمانان غیر از خود را کافر تلقی کند در واقع تمامی کشوهای از داخل جهان ا

این وضعیت هرچه این گروه قدرت بیشتری پیدا کند امنیت و  در .داندیماسالمی را دشمن خود 

 تهدید از دو جهت است؛ نیا .شودیمتمامیت ارضی کشورهای اسالمی با خطر بیشتری مواجه 

تمامیت کشورهای اسالمی را  ماً یمستقکه با اقدامات نظامی خود  از سوی خود این گروه نخست

ی خاورمیانه که منطقهی مرکزی در هادولتی دوم با تضعیف قدرت وهلهو در  کشدیمبه چالش 

ی قومی هاتیاقلی گوناگونی تشکیل شده است موجب استقالل طلبی و جدایی طلبی هاتیقوماز 

. اگر این وضعیت حاک شود کشورهای خاورمیانه پس از یک جنگ فرسایشی طوالنی با شودیم

موضوعی  قاًیدقو این  شوندیمی قومی به کشورهای کوچک تقسیم هاتیاقلگروهای تکفیری و 

مواجه شدن با کشورهای کوچک با  رایز به امنیت رژیم صهیونیستی کمک کند. تواندیم است که

تجزیه  نیا احت تر از مواجهه با کشورهای بزرگ و قدرت مند است.مواضع مختلف بسیار ر

گرایی اگر در یکی از کشورهای خاورمیانه مانند عراق و سوریه شروع شود ممکن است به سایر 

 کشورهای خاورمیانه سرایت کند زیرا بسیاری از این کشورها دارای اقلیت قومی مشابه هستند.

 ی فرهنگی،هاشهیرو ایران ساکن و دارای  هیترک ،عراق وریه،کرد ها که در چهار کشور س مانند

 ی و زبانی شبیه به یکدیگر هستند.نژاد

ی حفاظتی برای رژیم ترین پیامدهای داعش در خاورمیانه ایجاد الیهدرمجموع یکی از مهم

است  داشتهاین رژیم نیز تاکنون واکنش زیادی به ظهور داعش و اقدامات آن ن صهیونیستی است.

ی جدید بین کشورهای اسالمی موجب فرسایش نیروی زیرا درهرصورت گشوده شدن یک جبهه

تواند موجب ضعف این کشورها در برخورد با رژیم های داخلی و عقیدتی میمسلمانان در جنگ

ه افروزی در منطقرژیم صهیونیستی بر پایه بحران و جنگ اساس و موجودیت صهیونیستی شود.

ردن ای و درگیری شیعه و سنی، سرگرم کدامن زدن به جنگ طایفه استواراست؛ بنابراین ایجاد

توان ازجمله کشورهای اسالمی به مشکالت داخلی خود و تجزیه کشورهای اسالمی را می

 (109: 1394نجات،) بی کرد.های این رژیم برای منطقه ارزیاها و برنامهطرح

 نزدیک شده ایران و روسیه به یکدیگر -3

http://www.informationclearinghouse.info/
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ی خاورمیانه، نزدیک شدن منطقهدر  ی تروریستیهاگروهیامدهای ظهور و گسترش پیکی از 

ایران و روسیه به علت داشتن اهداف مشترک در حفظ تمامیت ارضی کشورهای این منطقه و 

یکی ایران و روسیه نزد ی خاورمیانه است.کشورهای یهتجزیا  هادولتجلوگیری از سقوط 

متحده توانسته یاالتای خاورمیانه، هاحکومتاست که طی چند سال گذشته با سقوط  علتینابه

نگرانی  ی حساس خاورمیانه افزایش دهد.منطقهحضور نظامی خود را به بهانه حفظ امینت 

 المللیینب روندیک به -لیبی تجربه به توجه با یژهوبه –و روسیه، تبدیل این روند  ایران مشترک

 مواضع مشترک دو کشور در مورد وضعیت فعلی سوریه ینمونه. بارزترین (1390 )کالجی، ..است

 است.

ی خاورمیانه مناسب منطقهنظامی را برای حفظ وضع موجود در  یینهگزروسیه در حال حاضر 

اه پیش بهترین ر زیراایی است، گر درواقعهای مهم یاستراتژید بر قدرت نظامی یکی از تأکبیند. یم

 هاییی)که در آن سایر کشورها مقاصد و توانا یروی کشورها برای بقا در نظامی آنارش

ت اس رصدددروسیه خود را افزایش دهند. نظامی تجاوزکارانه دارند( این است که دائماً قدرت 

یان گراواقع نظامی حضور خود را حفظ کند. باقدرتبرای حفظ جایگاه خود در خاورمیانه 

 همیشه المللینظام باست و ن یدائمای یدهآنارشی پد یان معتقدندگراواقعنوکالسیک مانند سایر 

نی اختاری دیگر یعسبه یک متغیر  بایستینیست؛ بنابراین م گونهیناست، اما جنگ ا یرشآنا

 یمختلف دوقطبی، چندقطب که به سه شکل-توزیع قدرت میان کشورهای عمده در یک نظام 

 ابدر حال حاضر  .هم توجه کرد -شوندیرشایمر تقسیم میغیرمتوازن ازنظر م یمتوازن و چندقطب

است و در حال پیش رفتن به سمت  شدهخارجی دوقطبالملل از حالت ینبظام فروپاشی شوروی ن

را رت توزیع قد نوع یزترینترانگتنش چندقطبی نامتوازن  یها. نظامی نامتوازن است.چندقطبنظام 

رد جنگ ها در آن نظام وابالقوه علیه دیگر قدرت هایی، معموالً به این دلیل که هژموندارند

 (137 – 73: 1386،ادهز یر)مش .ها همواره طوالنی هستند.جنگ. این شوندیم

یی گراواقعیافته است. طبق نظریه یشافزا روزروزبهروسیه با ایران  ارتباط ی اخیر،هاسالطی 

یر زیادی بر واکنش کشورها در نظام تأثمتغیر میانجی  عنوانبهی رهبران هابرداشتنوکالسیک 

گیرندگان جمهوری اسالمی ایران یمتصمی رهبران و هابرداشتمورد ایران نیز  در الملل دارد.ینب

ی رهبران از هابرداشت نقش مهمی در چگونگی واکنش آن به ساختار ظریف قدرت دارد.

یژه برداشت و برآورد وبه گذارد.یمیر تأثها و مقدورات مادی نیز بر سیاست خارجی ایران ییتوانا

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 دهد.یمیر قرار تأثی منافع، سیاست خارجی را تحت و موازنهتهاجم  –دفاع ی موازنهرهبران از 

ایران پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی  ی نمونه، برداشت جمهوری اسالمیبرا

ی روسیه و سوبهیه و آمریکا باعث گرایش آن روس یری نظام چندقطبی حول چین،گشکلمبنی بر 

 (288: 1390یروزآبادی،)ف ت.چین برای موازنه سازی اس

ظهور  با اشتراک نظر در سیاست خارجی دو کشور نسبت به خصوصبهارتباط ایران و روسیه  

ی استفاده از پایگاه نظامی همدان اجازهی از این همکاری نمونه داعش به اوج خود رسیده است.

این اقدام در طول برای هواپیماهای روسی است که قصد بمباران داعش را داشته باشند که 

 ,LITOVKIN,August).  سابقه استیبی پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران هاسال

ترین نقطه اشتراک ایران و روسیه در شرایط فعلی خاورمیانه در مورد چگونگی حل مهم2016( 

در  ایران ، کاماًل در راستای منافعسوریهنظامی تقویت مواضع  چالش سوریه است.

 (195 – 175: 1392منصوری،) .قرار دارد رژیم صهیونیستیدر قبال تهدیدهای  سوریه تقویت

دالیل اشتراک و نزدیکی مواضع را نیز باید یکی از  سوریه منافع اقتصادی گسترده دو کشور در

تهران به شمار آورد. در شرایطی -اشتراکات مسکو دو طرف در موضوع روسیه دانست.

هاست تحت تحریم اقتصادی غرب قرار دارد، پیوندهای اقتصادی این کشور سال سوریه که

نقش داشته است. آخرین  سوریه و روسیه بیش از هر کشوری در رشد و توسعه اقتصادی ایرانبا

به وابسته  های تکفیرییستنگرانی از به قدرت رسیدن تروردر خاورمیانه و روسیه  ایران اشتراک

وهابی  رویکردهای سلفی و یی کههااست. روسیه چالش سوریه سلفی و وهابی در هاییانجر

نیز  ایران و ایجاد کردند را تجربه کرده استچچن، اینگوش و داغستان  یژهوشمالی به قفقاز در

عالوه بر نگرانی  به همین دالیل،. مطلع است یخوبضد شیعی این جریانات به یریگاز جهت

سلفی و  یهاگروه یابیو روسیه از قدرت ایران ،یانگرانسبت به حاکمیت رویکردهای غرب

ر چه بیشتر مواضع که این امر نیز بر نزدیکی ه کنندیشدیداً احساس خطر م سوریه وهابی نیز در

 (1390 کالجی،) .بوده است یرگذاردو کشور بسیار تأث

ی است؛ جایی که امنطقهی و فرا امنطقهی هاقدرتسوریه مرکز ثقل تقابل  هامروز درمجموع

یم رژ متحده،یاالتاسو تالش برای حفظ و افزایش قدرت از دو سو در جریان است. در یک

یونیستی و برخی کشورهای عربی قرار دارد که فتح سوریه را گامی در جهت اهداف صه

یک کشور دارای منافع متقابل و برخوردار از  عنوانبهیک خود و تنزل قدرت روسیه استراتژ

http://rbth.com/author/Nikolai%20Litovkin
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
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و برخی از کشوها  لبنان یران عراق،ا بیند و در طرف دیگر روسیه،یی میهماورد جوهای پتانسیل

وجه حاضر نیست با از دست دادن یکی از یچهبهمانند چین قرار دارد که  انددهواردشیراً اخکه 

 175: 1392منصوری،) المللی خود باشد.اش شاهد کاهش قدرت بینایهای منطقهآخرین پایگاه

 تالش بحث سوریه همکاری ایران و روسیه دارای سه مرحله بوده است: مرحله اول؛ ( در195 –

برای  متقابلی هاطرفمتقاعد کردمن  مرحله دوم؛ مرحله برای ممانعت از سقوط رژیم بشار اسد.

ی دهشکلاست شامل  ترمهمسوم که از همه  مرحله طرف مذاکره است.یک عنوانبهپذیرش اسد 

ین تأماین دو کشور بتوانند در مرحله سوم نیز در ضمن  اگر به دولت جدید در سوریه است.

اگر در این مرحله و در مرحله  اما ی به وجود خواهد آمد.امنطقهو کشور و هم در شرایط تومان د

تمامی دستاوردهای گذشته نیز با خطر  قطعاًنوع نگاه به آینده بین ایران و روسیه شکافی ایجاد 

یستی دولت آینده سوریه جزو موضوعاتی است که تاکنون بین ایران و چ مواجه خواهد شد.

یه الزامی برای حفظ رژیم بشار اسد در روس اره آن تفاهم کاملی صورت نگرفته است.روسیه درب

 (1394آنتوشین، ) ید دارد.تأکایران بر طی شدن دوره قانونی دولت اسد  امانظر گرفته نشده است

 ی در خاورمیانههراساسالمرسانه و گسترش  -4

های مختلف سیاسی در گروهیکی از ابزارهای گسترش افکار و جذب نیرو و عضو برای 

وسلفیسم نمورد گسترش افکار  در های مجازی است.دوران ما تبلیغات اینترنتی و استفاده از شبکه

 ها نقش مهمی را درآن های اجتماعی و اینترنتی نقش بسیار مهمی ایجاد کردند.و داعش نیز رسانه

نمایند ش و جبهه النصر ایفا میهای افراطی نظیر داعها )مخارج( گروهآموزش و تأمین هزینه

 (8 -7:ی بسیار بهره برده است.های مجازی در عضوگیری استفادهها داعش از شبکهعالوه بر این

2014(BARRETT, 
شناختی رهبران کشورها موثراند. رسانه یکی از ابزارهایی است که روی ایستاهای ذهنی و روان

گرایان نوکالسیک معتقدند باید به ست که واقععوامل شناختی و عاطفی رهبران جزو عناصری ا

ساختارهای ذهنی رهبران جزو عناصر نظریه  المللی توجه کرد.ها در تحلیل مسائل بینآن

المللی گرایی کالسیک معتقدند ساختارهای بیناندیشمندان نوواقع گرایی نوکالسیک است.واقع

ا متغیر میانجی یعنی عوامل ذهنی و عاطفی هگذارد. آنطور مستقیم بر کارگزارها تأثیر نمیبه

رهبران نیز معتقد هستند. به همین علت است که حوادث یکسان ممکن است بر رهبران 

ها لزوماً مشابه یکدیگر نباشد. در مورد داعش کشورهای مختلفت اثر متفاوتی بگذارد و واکنش آن

را تا زمانی که تصویر سربریدن بررسی است زیو جنایات آن در خاورمیانه نیز همین نظر قابل
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آمریکا سعی  )www.theguardian.com( خبرنگار آمریکایی توسط داعش منتشرنشده بود

کرد فقط به وضعیت خاورمیانه با ظهور داعش بپردازد و اقدامی برای جلوگیری از گسترش آن می

ود. اما زمانی که متحده و رژیم صهیونیستی بانجام ندهد زیرا داعش در راستای منافع ایاالت

داعش اشتباه استراتژیک کرد و تصویر سربریدن خبرنگار آمریکایی را در رسانه پخش کرد دیگر 

آمریکا نتوانست حضور داعش را در منطقه برای افکار عمومی و دولتمردان منتقد سکوت ایالت 

 متحده توجیه کند.

 اندازه میدان جنگ در موفقیتشان اهمیت دارد.ای بهرهبران داعش معتقدند میدان نبرد رسانه 

ها تا ترغیب های متنوعی از سربریدن انسانبرنامه« الحیات»شبکه تلویزیونی این گروه بانام 

 :1393سازد و پخش )بخشی و بهاری،جوانان جهت پیوستن به این گروه با انحای مختلف می

شود. بینی میشپی 000/20تعداد جنگجوهای خارجی در عراق را  2015تا فوریه ( 147-148

 )Bouzis,2015:7دالیل این موفقیت، موفقیت در میدان جنگ حضور مؤثر در اینترنت است. )

 اند.شدههای اجتماعی جذبدرواقع این افراد از طریق تبلیغات داعش در فضای اینترنتی و شبکه

 رسانه های تروریستی پیش از خود، توانایی استفاده از اینترنت وعش با گروههای دااز تفاوت

ستی ای داعش پیچیده و چیزی دور از انتظار از جانب یک سازمان تروریاستراتژی رسانه است.

کند تا تبلیغاتی چندبعدی در راستای مثال از یک سری ابزار آنالین استفاده میعنواناست. به

 (Saltman & Winter,2014:9)وز منتشر کند. عواطف افراد دلس

ود، خهای افراطی اسالمی مانند داعش در نشان دادن جنایات درواقع توانایی گسترده گروه

ه تمام های غربی از این موقعیت برای نسبت دادن این عقاید بموجب افزایش سو استفاده رسانه

های منتشرشده علیه اسالم و برها و کتابرغم خ. علیشده استهای اسالمیمسلمانان و تمام فرقه

 مسلمانان، چالش اصلی امروزی به دست آوردن اطالعات دقیق، صحیح و تأییدشده است.

(MEŠIĆ,n.d:1- 3)  ی ها نشان دادن چهره خشن از همهها و گسترش آنی این رسانهنتیجه

 مسلمانان و اسالم واقعی است.

ای و تخریب چهره ی رسانهدرمجموع، اسالم واقعی و مسلمانان معتدل از دو جهت در حمله 

های افراطی اسالمی تصویری های غربی که با نشان دادن گروهطرف توسط رسانههستند. ازیک

های طرف دیگر توسط گروه کنند وعنوان اسالم ناب به جهانیان مخابره میخشن از اسالم به
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نسبت دادن آن به اسالم واقعی دقیقاً در  خشن و با نشان دادن تصاویر غیرانسانی واسالمی که 

 کنندهای غربی یعنی خشن نشان دادن دین اسالم حرکت میجهت هدف رسانه

 ییگرافرقهظهور داعش و افزایش  -5

ی هاهیرنظرا از سایر  کینوکالسیی گراواقعگفته شد یکی از پارامترهایی که نظریه  کهچنانآن

ی سیاسی، هاگروه ازجملهی و فرو دولتی فرو ملتأکید آن بر عوامل  گرداندیمیی متمایز گراواقع

 از آثار . بر این اساس در این بخش بر یکی دیگرهستی مذهبی و اجتماعات قومیتی هافرقه

 .است هشدپرداخته ی مذهبی در منطقه خاورمیانههارقابتیی و گرافرقهظهور داعش یعنی افزایش 

 وروز خاورمیانه ی وضعیت امروشنبهاختالف و تفرقه، بحثی است که  یی درگرافرقهکارکرد 

 و، سوریه خشونت، کشورهای اسالمی مانند عراق کهیدرحال .کندیمکشورهای اسالمی را تشریح 

کشورهای اسالمی در  وضوحبهی گوناگون هافرقهافغانستان را فراگرفته است، عداوت میان 

ار کشت وسراسر جهان را در مقابل یکدیگر قرار داده است. مناقشات سنی و شیعه که به قتل 

ه و ورای ی در خاورمیانافرقهی، جنگ داخلی و درگیری ثباتیبانجامیده است، موجب گسترش 

ریشه ( 3139 ،یی)مظاهری و موال .اندازدیمآن گردیده و این امر صلح، ثبات و امنیت را به خطر 

های جریان .گرددظاهر روایات و آیات بازمیهای تکفیری، به ظاهرگرایی و اکتفا کردن بهجریان

ی ای رو به فزوناند. تکفیر پدیدهتکفیری غالباً از دل جریان ظاهرگرایی ظهور و بروز پیداکرده

 (Ozyurek,2009:104- 110)یابد است که در صورت عدم کنترل و مهار، امکان رشد می

عنوان نوسلفیسم( که موجب افزایش اختالفات مذهبی در ترین خصوصیت داعش )بهدرواقع مهم

شود بخش عظیمی از مسلمانان را کافر و خاورمیانه شد همین تکفیر است که موجب می

 ی قتل بداند.شایسته

ناهمگون در مقایسه با سایر جوامع  ابدییمیی گسترش گرافرقهواضح است که در شرایطی که 

 نیتربزرگجوامع، بیشتر در معرض خطر تجزیه و عدم اجماع قرار دارند. در حوزه داخلی عراق، 

چالش عدم تجانس ساختار فرهنگی در سه طیف اعراب سنی، شیعیان و کردها و دخالت 

اختالفات سیاسی  ها وای در دامن زدن به این اختالفات بود. چالشهای منطقه و فرا منطقهقدرت

عواملی بود  نیترمهمهای سیاسی عراق و فقدان انسجام و وفاق سیاسی در این کشور از بین گروه

ای گردید. جامعه های قومی ـ فرقههای درونی و همچنین افزایش منازعهکه باعث گسترش تنش

تقیم اعمال مس 2004عراق پس از سقوط صدام، فاقد حکومت مرکزی قوی بوده و تا سال 
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ها انتقال قدرت به عراقی باوجودو  2004حکمرانی در اختیار نیروهای ائتالف بود. پس از 

 کارای ایجاد شد که در غیاب حمایت عمومی و در شرایط ناتوانی از انجام حکومت شکننده

عراق  دارشهیرهای قومی ـ زبانی و مذهبی مملو از تعارض چندپارهی عمومی در جامعه هاژهیو

 (158: 1393ایزدی،) به تحقق حکمرانی خوب و کارآمد در عراق نبوده است. قادر

توان نادیده گرفت. ایدئولوژی نقش ایدئولوژی متصلب داعش را در اقدامات وحشیانه آن نمی

سلفی از اسالم که در عربستان سعودی پای گرفته، نزدیکی -این گروه تروریستی به قرائت وهابی

یک خود عنوان دشمن درجهمعتقدان به این مکتب یهودیان یا مسیحیان را به بسیاری دارد.

ها ندارند را در صف اول های افراطی آنها سایر مسلمانانی که اعتقادی به آموزهبینند، بلکه آننمی

دهند. در این میان شیعیان بیش از سایر مسلمانان مورد عناد تعریف خود از دشمن قرار می

تازگی به اسالم مشرّف ای از افراد نیز بهتعداد قابل توجه (Fulle, 2014:17)د. انقرارگرفته

دانند گام و پیرو اسالم حقیقی میکسانی که خود پیش درواقع (Barret,2014: 15- 20) اندشده

خواهد مذهب شیعه را از میان ببرد و داعش میاند. خود هنوز به شناخت عمیقی از اسالم نرسیده

 &ریزی کند. )گرایانه از دستور شریعت پایهاسالمی بر طبق تعبیری اصول یک دولت

ESFANDIARY,2015:2 (TABATABAI 
یان شیع قدرت کاهش پی در عراق در ها شاهد آن هستیم که عربستانگراییدرنتیجه این فرقه

خاک  به سلفی ندروت نیروهای شدن سرازیر است. بوده رادیکال هایگروه تقویت راه از ویژهبه

 سمت به عربستان حکومت از نیروها این توجه نخست، :دارد فوایدی هاسعودی برای عراق

 تضعیف عراق در اصطالح نامطلوب شیعیبه دولت دوم، شود؛می منحرف عراق هدفی یعنی

 از پیش آورد کشور آن برای تواندمی آینده عراق که از خطرهایی رهایی برای عربستان شود؛می

و  کندمی برداریبهره خوبیبه رادیکال طلبهای خشونتگروه یعنی دسترس، در ابزار ترینمهم

هایی مانند داعش، اعتقادات گروه (73: 1394)عمادی، .نیست عراق در امنیت برقراری خواهان

اغماضی با اعتقادات اهل تسنن صورت غیرقابلتنها با اعتقادات شیعه در تعارض است، بلکه بهنه

که هم بزرگان اهل تسنن و هم سران داعش نسبت به یکدیگر اعالم نحویقض دارد، بهنیز تنا

ها موجب بنابراین این گروه( 116: 1394نجات،) اندموضع و حتی برائت و جهاد هم کرده

 اند.چنددستگی میان خود اهل سنت نیز شده

اختالفات مذهبی گرایی و توان گفت که درنتیجه ظهور داعش و افزایش فرقهدرمجموع می
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ناشی از آن، سرنوشت قدرت در عراق، سوریه، بحرین و یمن در کشاکش قدرت و رقابت میان 

گرایی نیز تعمیق اختالفات ی این فرقهجوامع سنی و شیعه مشخص خواهد گردید که نتیجه

یی گراکه نظریه واقعچنانمذهبی و ایجاد حائل امینتی برای رژیم صهیونیستی است. درواقع آن

های منطقه گوید صرف اتکای به مجموعه امنیتی منطقه و موازنه قدرت میان دولتنوکالسیک می

ها و تواند از عهده تبیین اثرات ظهور داعش بر منطقه برآید؛ بلکه شکافوجه نمیهیچبه

های اجتماعی داخل کشورهای منطقه و در رأس آن جماعات مذهبی شیعه و سنی و قشربندی

تواند در ها وجود دارد عامل بسیار مهمی است که میلفی که از هر یک از این فرقهتفاسیر مخت

کنار عوامل سطح دولتی و ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک کشورها که در بخش بعد بدان 

 شده، نقش اساسی در تبیین رخدادها و آینده منطقه خاورمیانه داشته باشد.پرداخته

 ی خاورمیانهای منطقههافزایش اختالفات بین قدرت -6

ه علی خاورمیانفکه چرا در شرایط  شده استدر این بخش سعی بر توضیح این موضوع گذاشته

گرایی نوکالسیک که نظریه واقعچنانای نیستیم؟ در این راستا آنهای منطقهشاهد ظهور ائتالف

 )یعنی ایران،ای به بررسی اهداف و رفتارهای سیاست خارجی سه قدرت منطقه بیان داشته،

تواند آینده ژئوپلیتیک ها، میعربستان و ترکیه( که نتیجه رویارویی یا همکاری احتمالی آن

 شده است.خاورمیانه را رقم بزند پرداخته

های معارض از تقویت پایگاه داعش در عراق و سوریه و همچنین گسترش نفوذ سایر گروه

خاورمیانه ترتیب داده که  یکیتیژئوپلاحت سیاسی و گرایان گرفته تا کردها وضعیتی را در ساسالم

 پرداز نوکالسیک،بر هم زننده توازن قدرت در منطقه است. طبق نظر جان میرشایمر نظریه

دهند و در صورت برتری یکی های شدن را به رقبای خود نمیی هژمونیگاه اجازهکشورها هیچ

کننده، این روند را متوقف عنوان تعدیلقدرت جهانی به از طرفین برای کسب جایگاه هژمونیک،

ای یعنی خواهد کرد. امروزه ظهور داعش در خاورمیانه تعدیل قوا میان سه کشور مطرح منطقه

توان در تغییرات ی این توازن را میایران، ترکیه، و عربستان را بر هم زده است. نمود اولیه

گرایی نوکالسیک تأثیر ساختارهای های نظریه واقعمؤلفهیکی از  ژئوپلیتیک منطقه مشاهده کرد.

با ظهور  های داخلی و دیدگاه متفاوت رهبران به موضوعات یکسان است؛محدودیت داخلی،

قومی و 1ملی  های فروپایگاه داعش و تضعیف دولت مرکزی سوریه و عراق در چند سال اخیر،

                                                                                                                                             
افراطی قرار دارند. به طور مثال  یهاانیها هستند که پشت این جرفروملی شروع شد؛ اما متاسفانه امروز دولت یهاافراط و فرقه گرایی در خاورمیانه با گروه در واقع 1

 (.3/4/1393کند )برزگر، یها نقش اساسی ایفا مو عربستان سعودی نیز علی رغم ادعاهای ظاهری در حمایت از آن شودیلجستیک داعش، از طریق ترکیه تأمین م
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الملل در این ت و ورود کشورهای منطقه و بینیافته اسگیری دولتمردان افزایشمذهبی در تصمیم

در قالب بازی با حاصل جمع صفر  داده از سوی این کنشگران،سبب شده تحوالت روی تحوالت،

ابتدا این نکته را ایران و عربستان در مورد (. 116-115: 1394تفسیر شود )صالحی و مرادی نیاز،

و  «ثقل جغرافیایی» ازلحاظنطقه هستند که هم دو بازیگر کلیدی در مباید گفت که این دو کشور، 

جغرافیایی این دو  ازلحاظ. پردازندمیبه ایفای نقش جدی در منطقه « اصول هویتی» ازلحاظهم 

عربستان،  جزیرهشبه، فارسخلیج هایسیستمامنیتی در زیر  -کشور همزمان بر مسائل سیاسی

خود  هایارزشاصول و  بااتصالهویتی  ازلحاظهستند.  تأثیرگذارشامات و شمال آفریقا و مصر 

ایدئولوژیک شیعی و سنی به ایفای نقش  هایجریانهدایت  خصوصبه ایمنطقهبه مسائل 

 (.1392 ،. )برزگرپردازندمی

دوم قرن  و تا پیش از تحوالت بیداری اسالمی در نخستین سال دهه 2001سپتامبر  11پس از 

بت با ای در خاورمیانه، در رقات در خصوص الگوی نظم منطقهانداز متفاوبیست و یکم، دو چشم

فی ندار آن بود و بر که جمهوری اسالمی ایران پیشتاز و پرچم یکدیگر بودند. نظم انقالبی

در برابر نظم  پذیری و بسترسازی برای تسهیل دخالت خارجی، موازنه سازیجویی و سلطهسلطه

های ه آموزهدار آن بود و نظم سلفی که عربستان بر پایرچمانقالبی که جمهوری اسالمی پیشتاز و پ

داری آن را بر عهده داشت و محتوای آن را پذیرش سیاسی و پرچم –وهابیت، مرجعیت فکری 

 .(1394،72عمادی،)داد. ل میهای خارجی در منطقه تشکیسلطه و دخالت قدرت

 ایموازنه ایجاد در آنان خواست از یمن، نشان و بحرین سوریه، عراق، در هاسعودی اقدامات

میانه  گرایاناسالم هاتازه اخوانی نظم کردن مهار و خاورمیانه در هایمنطق قدیم جدید و نظم میان

 نظم شدن نهادینه خواهان همواره عربستان، .رودمی شمار به در مصر و ترکیه و نظم انقالبی ایران

 کشورهایی پشتیبانی از راه این و در بوده خود مرکزیت با اسالم جهان حتی و در خاورمیانه سلفی

 جریان هایاز هژمونی نیز کشور دو این زیرا است برخوردار اردن و عربی متحده امارات همچون

 سوریه در رژیم تغییر همچنین 1394،74)عمادی، .هراسند در سخت خاورمیانه در اخوانی و شیعی

 روابط ازنظر که لبنان در خود پیمانانهم با فارسخلیج هایدولت پیوند تقویت به تواندمی

کنند.  کمک دارند، قرار اسد بشار و لبنان اهللحزب مقابل در نظامی و سیاسی اقتصادی،

موازات فرسایشی شدن بحران سوریه، عربستان به ماهیت همیشگی به. (1394،165)نیاکویی،
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گردد. سیاست ات پشت پرده برمیسیاست خارجی خود یعنی عمل سیاسی محتاطانه و حرک

محتاطانه و بازیگردانی در  -خارجی عربستان سعودی که همواره به دو تاکتیک سیاست منفعالنه

صحنه مشهور بود، در بحران سوریه از این حالت فاصله گرفت و برای اینکه ابتکار عمل را پشت

بشار اسد به دست گیرد، های عربی و واژگون نمودن حکومت در دو حوزه یعنی مهار انقالب

ای، از ( و اقدامات گسترده15 -13: 1393کوهکن و تجری،) ای را آغاز کرد.بازی آشکار و فعاالنه

عربی در  -حمایت مالی و معنوی از شورشیان القاعده گرفته تا مشارکت فعال در محور غربی

درنهایت تالش  جهت متقاعد کردن دیگر کشورها برای حمایت از مخالفان حکومت سوریه، و

در جدول زیر ( 2-1: 1393کوهکن و تجری،)وقفه برای حمله به این کشور انجام داده است. بی

 توان به طور خالصه اختالفات ایران و عربستان در مورد معادالت منطقه را مشاهده کرد.می

هماننطور که در جدول مشخص است بعضی از اختالفات با یکدیگر مرتبط هستند و برخی 

 ممکن است علت و معلول یکدیگر باشند.

 های اخیرختالفات ایران و عربستان در مورد معادالت منطقه در سالا -جدول یک
 موضع عربستان موضع ایران موضوع

 مخالف اسد و تجهیز کننده مخالفان از نظر مالی حامی اسد سوریه

 بحرین در سرکوب معترضانکمک کننده به رژیم  مخالف خشونت با شهروندان بحرینی بحرین

مرسی/  حامی انتخاب -امی برکناری مبارکح مصر

 مخالف حضور مجدد نظامیان در قدرت

مخالف برکناری مبارک/حامی مرسی در ابتدای کار/ موافق 

 نظامیان بعد از برکناری مرسی

موافق به قدرت رسیدن مالکی به عنوان  عراق

 نخست وزیر عراق

مخالف به قدرت رسیدن مالکی و فشارهای سیاسی و 

 مالی برای تجهز مخالفان هایکمک

 حمایت مالی و تسلیحاتی از آن اقدامات عملی برای نابودی آن گروه داعش

 (1392مهر  10بازیابی شده در  /World/diplomacy/315497http://www.khabaronline.ir/detail)منبع: 

 نظم و جهانی امنیتی نظم میان گسل بستر در ای ومنطقه نیروهای موازنه در تغییر این موازاتبه

 .آن را توانمی که گرفت ای شکلمنطقه نظم الگوی ٔ  درزمینه ایتازه اندازچشم رفتهرفته سلفی،

 در توانرا می و یکم بیست سده نخست دهه در قطر و ترکیه ایمنطقه اخِوانی نامید. بازی نظم

اسالمی  دموکراسی ایگونه از نشان ظاهر در این رویکرد، .داد توضیح انداز چشم همین چارچوب

 بایستنمی آن چارچوب در که خارجی داشت سیاست در جوییستیزه از پرهیز و داخل در

 رویکرد این .فراتر رود لفظی تنش از آن با برخورد و شود رژیم صهیونیستی امنیتی متوجه تهدیدی

 رو،ازاین و بود همسو نیز سپتامبر 11 از پس در خاورمیانه امریکا ایمنطقه پروژه با ایتااندازه

http://www.khabaronline.ir/detail/315497/World/diplomacy
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( 72: 1394)عمادی، .گماشت همت به آن دهیجهت برای تالش و آن تقویت به متحدهایاالت

 و مهم بسیار بازیگری به کمالیستی، سنت از چشمگیر جهت تغییر یک با گذشته دهه طی در آنکارا

گاه راستا با امریکا و ترکیه  (Taspinar, 2012: 127) است. شدهتبدیل خاورمیانه منطقه در فعال

 14)وب سایت پایگاه گفتمانی تحلیلی امید،. کندیگاه مخالف خواست آن کشور عمل م

(. این کشور قبل از بروز شورش در سوریه روابط خوبی با دولت اسد برقرار 1391اردیبهشت 

که اسد را ناتوان از مقابله با در ادامه هنگامی کرده بود و با ایران و روسیه نیز روابط خوبی داشت.

با روسیه ازاینجا اختالفات ترکیه  داعش دید از وی روی برگرداند و خواستار کنار رفتن اسد شد.

یه پس آنکه غرب به مخالفت علنی با داعش ترک و ایران در مورد موضوع سوریه آغاز شد.

کودتای  پس . ),Cagaptay & Kendall 2015(پرداخت به صف مخالفین داعش پیوست.

ناموفق در ترکیه و انتقادات کشورهای اروپایی به برخورد شدید دولت ترکیه با کودتاچیان و 

ترکیه سمت و سوی سیاست  مجدداً الفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا،افزایش فضای مخ

خارجی خود را از غرب به سمت افزایش جهت گیری به سمت روسیه برگرداندمثالی درگیر از 

توان به رفتار ترکیه در قبال داعش اشاره کرد. ترکیه در یمعدم ثبات در سیاست خارجی ترکیه 

انی نداشت و بنا به اعتقاد عده ای با داعش مباداالت نفتی نیز داشت ابتدا با داعش مخالفت چند

ادامه  در ولی در ادامه با مخالفت شرکای غربی خود با داعش ترکیه به مخالفت با داعش پیوست.

 های داعش در داخل خاک ترکیه این تضاد به اوج خود رسیده است.یگذاربا بمب 

)2016,Lusher( 
 ترس گراییده بود. تیرگی به مالکی اقدامات از بعد بغداد در مرکزی دولت با ترکیه روابط البته

 خطر تواندمی هاسنی و هاترک نفوذ کاهش برای مالکی تالش که بوده این به معطوف هاترک

که موجب برتری ایران در این  بیاورد به همراه را و شیعه گرایی گراییفرقه از نوعی بازگشت

 کامل استقالل دست آمدن به با همراه عراق اضمحالل به منجر منطقه و از طرفی قدرت کردها

 از متأثر و راستا همین در .-Larrabee and Nader, 2013: 12) 13) شود عراق شمال در کردها

از  .نمود درک عراق در منازعات گیریشکل از بعد را ترکیه رویکرد توانمی گذشته فرایندهای

 عنوانبه ایران ایمنطقه موازنه یعنی مشترک اهداف باوجود را عربستان و ترکیه آنچه سوی دیگر

 داده قرار هم درروی روی عراق و سوریه داخلی منازعات و عربی بهار تحوالت در رقیب دو

http://www.independent.co.uk/author/adam-lusher


 1395آبان  25و  24ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         مجموعه مقاالت همایش بحرانهای   

٨72 

 

 .است کنونی گذار دوره در خویش موردحمایت اسالمی ایدئولوژی گسترش سر بر رقابت است،

 (167 :1394)نیاکویی،

 است، دموکراتیک و شدهانتخاب دولتی که توسعه و عدالت حزب که است این واقعی موضوع

 آن در که را قانونی حکومت یک راستا همین در .گیردبرمی در باهم را اسالم و دموکراسی

 Duran) توسعه با همراه و دارند برتری حکومت رأس در نظامی نخبگان بر غیرنظامی اشخاص

and Yilmaz, 2013:152) است. گذاشته نمایش به است، اقتصادی 

متحد اصلی عربستان سعودی در جنگ سوریه  عنوانبه ابتدادر این مثلث راهبردی، ترکیه در  

 دندکرمیظاهر شد. ریاض و آنکارا، هر دو از شورشیان ضد حکومت سوریه، حمایت 

(www.irdiplomacy.ir( رژیم به سمت آشتی با روسیه و نیز سازش با  تازگیبهترکیه  حالبااین

مایه ناکامی و  در این میان آنچه (www.intihkab.ir) .حرکت کرده است صهیونیستی

 کدامهیچسرخوردگی بیشتر ریاض شده، آشکارتر شدن این موضوع است که ترکیه و مصر 

سعودی روی مسئله نفوذ فزاینده ایران در سراسر خاورمیانه حساسیت نشان عربستان همچون 

 . )ww.intihkab.irw(.و توجه چندانی به این مسئله ندارند دهندنمی

کیه چه ای یعنی ایران، عربستان و تردرمجموع در این بخش نشان داده شد که سه قدرت منطقه

هایی را در راستای نیل به اهداف سیاست خارجی خود در از ظهور داعش چه سیاست

نظریه  گرایی نوکالسیک بهره گرفته شد که بر اساس آن،اند. برای این کار از نظریه واقعگرفتهپیش

گیری ائتالف در منطقه باشد در توضیح عدم شکلگرایی میموازنه قدرت که موردحمایت نوواقع

که نشان داده شد صرف چنانگرایی نوکالسیک و آنخاورمیانه هست چراکه بر اساس نظریه واقع

کند بلکه عوامل سطح ها کفایت نمیگیری ائتالفدر نظر گرفتن محاسبه قدرت نسبی در شکل

ای های منطقهکه هر یک از قدرتو ازآنجایی واحد نیز از اهمیت خاص خود برخوردارند

گیری توان انتظار شکلخاورمیانه از نظام سیاسی و ایدئولوژیک خاص خود برخوردار هست نمی

 ائتالف پایداری را میان کشورهای منطقه داشت

 

 از خاورمیانه در خاورمیانه بحران مهاجرین، -7

یه والتز بحث سطح تحلیل است. طرفداران مکتب نظریک با نوکالسیه نظری هاتفاوتیکی از 

الملل از ساختار داخلی کشورها غافل شده ینبید بر ساختار نظام تأکنو کالسیک معتقدند والتز با 

http://www.irdiplomacy.ir/
http://www.intihkab.ir/
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است. واقع گریان نوکالسیک معتقدند باید در کنار عوامل سطح نظام به عواملی مانند عقاید و 

 طوربهبر کارگزار  یر ساختارتأثتوجه کرد. همچنین معتقدند  بران و ساختار داخلیعواطف ره

است.  هاواسطهیرهای میانجی و متغیر از طریق تأثواسطه نیست بلکه گاهی این یبمستقیم و 

 هاآنبینند که درون ینمی بیلیارد هاتوپیان نوکالسیک واحدهای سیاسی را مانند گراواقع

ویژه کشورهای منطقه به جالب این است کهی نکته (Taliaferro,2009: 7) . اهمیت باشدیب

در بحث مهاجرین باید توجه داشت  کشورهای عربی تمایلی به پذیرفتن مهاجرین سوری ندارند.

ی ذهنی دولتمردان است که پذیرش یا عدم پذیرش مهاجرین را تعیین انگارهکه این برداشت و 

سوری در خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است زیرا تناقضی در آن دیده بحث مهاجرین کند. یم

بیشتر  مذهبی و عدم وجود امنیت در این منطقه است. ها قومی،شود که ناشی از ناهمگونیمی

کنند از مناطق مهاجرین سوری که عربستان و سایر کشورهای عربی را برای مهاجرت انتخاب می

به  جایی که در مدت اخیر عربستان آن را بمباران کرده است.درواقع  سنی نشین سوریه هستند

گذار داعش در قالب مهاجرین سوری وارد این کشورها همین علت احتمال اینکه عناصر بمب

شوند زیاد است. این موجب شده است باآنکه عربستان ازلحاظ دینی خود را مرجعیت عالم اهل 

 با پذیرد.د اما مهاجرین سوری را در خود نمیدانتسنن و کشوری قدرتمند در خاورمیانه می

ی اخیر در خاورمیانه در حال روی دادن است گوناگونی قومی و مذهبی و هاسالحوادثی که در 

ین خطر برای ثبات نقشه کشورهای تربزرگتواند یمیی جمعیت مهاجرین سوری و عراق جاجابه

 )gulfmigration.eu(خاورمیانه و روابط کشورها است. 

در همین راستا اکنون ترکیه و لبنان بیشترین تعداد مهاجرین سوری در خاورمیانه دارند ولی 

های مختلفی مانند کردها مثال ترکیه دارای قومیتعنوانبه ها نیز مشکالت خاص خود را دارند.آن

ارد که ها در ترکیه این احتمال را برای دولت ترکیه نیز دردسرهایی به دنبال دحضور سوری است.

های عربستان است. ترکیه به علت داشتن اقلیت کردنشین ها متفاوت با دغدغهالبته نوع این چالش

از جانب کردهای سوریه و عراق است و این  کیتیژئوپل در جنوب کشور خود دارای ضعف

همیشه کابوس دولت آنکاراست که کردهای این کشور بتوانند از هرج مرج منطقه استفاده کنند و 

لبنان دارای  ی دیگری است.دار کنند. در لبنان اوضاع به گونهمامیت ارضی این کشور را خدشهت

 اگرچه مسلمانان سنی و مسحیان. مسلمانان شیعه، سه نوع جمعیت متفاوت به لحاظ مذهبی است.

درصد  47شود و حدود ترین گروه مذهبی این کشور محسوب میجمعیت شیعیان در لبنان بزرگ
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دهند درصد از جمعیت لبنان را تشکیل می 24ها نیز اما سنی شود.جمعیت کشور شامل میکل 

(www.theguardian.com( های شود لبنان در صورت پذیرش تعداد زیاد سوریموجب می که

جمعیت  ) www.bloomberg.com(اهل تسنن ممکن است دچار برهم خوردن این توازن شود.

اشی از شده است که نطور غیرمتوازنی پخشمهاجرین سوری در کشورهای خاورمیانه به

ی سوریه در قبال پذیرش آوارگان هم دین خود گوناگونی مواضع کشورهای اسالمی همسایه

سوری به ترکیه  2،724،937مارس حدود  3همسایه شمالی سوریه یعنی ترکیه، تا تاریخ  است.

ایم دتصمیمی که دولت ترکیه گرفته است مهاجرین سوری حق اقامت  طبق .اندکردهمهاجرت 

در جدول  )http://data.unhcr.org)آید یمبه عمل  هاآنهای موقتی از یتحماندارند و فقط 

 شماره دو تعداد مهاجرین سوری به هریک از کشورهای خاورمیانه آمده است.

 عداد مهاجرین سوری در هر یک از کشورهای خاورمیانهت -جدول دو
 منبع تعداد مهاجرین سوری کشور مقصدنام 

 (unhcr.org) 2724937 ترکیه

 (unhcr.org) 1500000 لبنان

 (jordantimes.com) 1265000 اردن

 (gulfmigration.eu) 420000 عربستان

 (data.unhcr.org) 249395 عراق

 (uae-embassy.org) 242000 امارات متحده

 (uae-embassy.org) 15000 کویت

 (data.unhcr.org) 117702 مصر

 (telegraph.co.uk) 40000 قطر

 (un.am) 17000 ارمنستان

 

رفت در کشورهای خاورمیانه درمجموع مهاجرین سوری کمتر ازآنچه انتظارش را می

ی مذهبی، تواند دالیل گوناگون مانند موضوعات تضادهاموردپذیرش قرار گرفتند. این امر نیز می

های داخلی کشورها، نگرانی رهبران کشورهای خاورمیانه به مهاجرین سوری قومیتتحریک 

ی اهمیت دهندهها نشانگذار و غیره داشته باشد که مجموع اینهای بمبعنوان تروریستبه

 ها است.لتیعنی همان دو ها بر کارگزارساختارهای درونی کشورها و تأثیرات آن

 داعش و اقتصاد خاورمیانه -8

http://www.theguardian.com/
http://www.bloomberg.com/
http://data.unhcr.org/
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دولت برای  کنند جنگ و نیروی نظامی است.از مسایلی که واقع گرایان بر آن تاکید مییکی 

افزایش قدرت خود باید نیروی نظامی خود را افزایش دهند. کشورهایی که نیروی نظامی قوی 

آنچه در ( 137 73: 1386مشیرزاده ) داشته باشند در جنگ موفقیت بیشتری بدست می اورند.

 ی نظامی در این منطقه است.ی اهمیت قوهدر حال رخ دادن است نشان دهنده ی امروزخاورمیانه

های مسلح شدند اکنون ی نظامی ضعیفی داشتندو به سرعت گرفتار تروریستکشورهایی که قوه

ی نظامی که واقع گرایان بر در حال تحمل بیشترین لطمات اقتصادی هستند. در واقع ارجعیت قوه

یکی دیگر از عواملی که توسط نظریه واقع گرایی  دهد.نجا خود را نشان میآن تاکید دارند در ای

های داخلی کشورها در راستای نیل به نئوکالسیک مورد توجه قرار گرفته اهمیت بسیج توانمندی

ها در راستای توسعه توان به اهمیت بسیج توانمندیباشد در همین راستا میاهداف خود می

د. در این بخش قصد داریم نشان دهیم که ظهور داعش چگونه روند اقتصادی کشور اشاره کر

بازتولید قدرت از طریق تداوم توسعه اقتصادی و همگرایی تجاری را با چالش مواجه ساخته 

به  را در منطقه به دنبال داشته باشد. 1های فروپاشیدهتواند حتی ظهور دولتاست، چالشی که می

های ناشی میلیون دالر بودجه برای بازسازی خسارت 420کشور های عراقی دولت این گفته مقام

های این کشور کافی از جنگ با داعش اختصاص داده اما این مبلغ برای بازسازی تمام بخش

های وارده تنها کاهش صادرات نفتی و همچنین خسارت 2014نیست. طبق اعالم دولت طی سال 

اگرچه صحنه اصلی  .دالر هزینه دربر داشته استمیلیارد  18های صنعت نفت عراق، به زیرساخت

جنگ با داعش سوریه و عراق است، اما حمالت این گروه در تونس، کویت، عربستان، مصر، لیبی 

های خارجی در و یمن اقتصاد این کشورها را با بحران مواجه کرده و مانع ادامه سرمایه گذاری

یان کشورهای منطقه نیز دچار آسیب جدی شده ها شده است. عالوه بر این، تبادالت تجاری مآن

های نظامی در منطقه به شدت افزایش پیدا کند. به این موارد موضوع و همچنین باعث شده هزینه

اند اند و به کشورهای همسایه پناه بردهمیلیون نفر آواره سوری که از این کشور گریخته 4بیش از 

ناامنی ناشی از درگیری با داعش و اقدامات طبق گزارش بانک جهانی  را هم اضافه کنید.

های خارجی از این کشورها تروریستی این گروه در دیگر کشورهای عربی باعث فرار سرمایه

شده است. عالوه بر این، کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری نیز به اقتصاد این کشورها 

هزار نفر در سوریه کشته داده  250سازمان ملل متحد برآورد کرده است که ضربه زده است. 

                                                                                                                                             
1 failed state 
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نفر در فقر زندگی  3نفر  4دهه عقب افتاده است و از هر  4است. و توسعه سوریه حداقل 

اثرات سوء ظهور داعش تنها فرایند تولید وتوسعه  ),2016Gower & Politowski :4(کنند. می

داعش از طریق ایجاد  اقتصادی کشورها را با مانع روبرو نکرده است بلکه اثرات منطقه ای ظهور

و شدیداً منفی  مانع برای توسعه تجارت و همگرایی تجاری میان کشورهای منطقه بسیار عمیق

، اما با بودمیان عراق، ترکیه، سوریه، لبنان و اردن با سرعت خوبی در حال رشد  تجارت باشد.می

ورش گروه داعش شدیداً کند گردید. در جدول شماره سه تاثیر شظهور داعش این سرعت رشد 

 اند.بیشترین لطمه را دیده سوریه و عراق کشورهای خاورمیانه آورده شده است.

 ثار جنگ بر کشورهای خاورمیانهآ-جدول سه
 ترکیه مصر اردن لبنان عراق سوریه 

 0/5- 0/1- 1/4- 10/6- 16/1- 14/0- اثر جنگ بر سرانه مستقیم

 0/0 0/0 0/0 0/1- 12/6- 6/3- تاثیر بر تولیدات

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1- 5/4- هاتخریب سرمایه

 0/0 0/0 0/0 0/1- 0/2- 0/1- های تجارتتشدید هزینه

 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 15/4- اثر تحریم تجارت سوریه

 0/4 6/0 1/0 6/0 2/8 7/5- تاثیر پناهندگان بر نیروی کار

 0/9- 16/4- 2/5- 16/4- 6/1- 20/8 اثرات جمعیتی پناهندگان

(Source:lanchovichina & livanic,2015:13) 

 

ده شده آور در جدول شماره سه ارقام مربوط به اثر جنگ بر درامد سرانه مستقیم این کشورها

کشور  شود تحریم اقتصادی سوریه فشار فراوانی را بر اقتصاد اینآن چنان که مشاهده می است.

های تجاری متحمل های فعالیتنتیجه افزایش هزینهوارد کرده، عراق زیانی بیش از سایرین در 

ر عراق های سوریه از میان رفته است وتولید کاال دحجم قابل توجهی از سرمایه گذاری گردد،می

عش رود و حضور دابیست درصد از صادرات اردن به عراق می تقریباً به شدت آسیب دیده است.

ید کرده دولت اردن را تهد رسماًه داعش ود، چراکتواند منجر به بروز خشونت شدر مرز اردن می

 کندتواند اردن را مجبور کند تا منابع درآمد خود را روانه ارتش است. این می

()www.farsnews.com 
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ا با رعکس از بناهای تاریخی سوریه  1450یک تیم از کارشناسان باستان شناسی آمریکا 

جه این . نتیبحران داخلی این کشور مقایسه کردندتصاویر هوایی گرفته شده از آن پس از تشدید 

سوریه  های تاریخی و آثار باستانیتحقیقات نشان داد یک چهارم از خسارات وارد شده به سایت

تحت  اند. نیمی از تخریب آثار باستانی در مناطقدر جریان جنگ داخلی این کشور تخریب شده

 .(www.yjc.ir) تسلط داعش بوقوع پیوسته است

یی از هاشبخی دو، تولید ناخالص داخلی کشور سوریه بعد و قبل از اشغال شمارهنمودار  در

شود روند نزولی یمکه مالحظه  همانطور ی تروریستی مشخص است.هاگروهاین کشور به دست 

 ی حیاتی اینهاشبخها و اشغال یستتروررشد ناخالص داخلی در این کشور با قدرت گرفتن 

 .ها نزولی تر شده استیشگاهپاالی نفت و هاچاهکشور مانند 

 (2006–2015) یهسورناخالص داخلی درصد رشد -نمودار دو

 
)data-conomye-https://www.quandl.comcollectionsiraqiraq :Source( 

وانی را های انسانی، اجتماعی و اقتصادی فرادر مجموع جنگ و به دنبال آن ظهور داعش هزینه

 وسعهبر کشورهای منطقه تحمیل نموده و با متوقف سازی فرایند همگرایی تجاری، آینده ت

 ) 18Daragahi December ,2014(اقتصادی این کشورها را به مخاطره افکنده است 

 گیرینتیجه -9

ی این منظور برا له سعی شد چگونگی تاثیر داعش بر معادالت خاورمیانه تبیین شود.در این مقا

به  توانیمثبت این تئوری م یهااز جمله مولفه از نظریه واقع گرایی نوکالسیک استفاده شد.

کاربردی بودن آن در تحلیل سیاست خارجی کشورها اشاره نمود. زیرا برخالف تئوری 

دیگری همچون ساختار دولت و  یهادر کنار تحلیل ساختاری به مولفه ییگراو نوواقع ییگراواقع
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از نگاهی  دبای المللنیت بستحلیل سیا در معتقدند .نیز تکیه دارد المللینفهم رهبران از نظام ب

به عوامل ذهنی و غیر د ساختاری بای عناصر. اما این نگاه در کنارکردجامع و سیستمی استفاده 

( اینکه رهبران 129 :1386)مشیرزاده،رهبران را نیز دربر گیرد. یهاختاری همچون برداشتسا

تاثیر  هاآنکشورهای مختلف چه برداشتی از داعش و پیامدهای آن داشته باشند بر عکس العمل 

توانند مانند کردند داعش را میویژه عربستان تصور میرغم اینکه کشورهای عربی بهعلی.گذاردیم

ی تحت نفوذ مقاومت دربیاورند و از نفوذ ایران در این مناطق ی خود در منطقهاهلل نمایندهحزب

ی زود موجب بکاهند اما داعش با جنایات فراوان که دامن خبرنگاران غربی را هم گرفت خیل

مردان غربی را در مورد خود تغییر بسیج شدن افکار عمومی غربی ضد خود شد و برداشت دولت

ها متوجه شدند داعش قابلیت حمایت شدن توسط غرب و اعراب و در عوض اجرای آن داد.

شوند. شدت ناراضی میاین کشور بههای حامیان خود را ندارد زیرا افکار عمومی داخلیخواسته

عالوه بر  ی مقاومت شد.اعش موجب نزدیکی ایران و روسیه و حمایت بیشتر روسیه از جبههد

توانست جهت رویارویی با این موجب فشار آمدن بر کشورهای این جبهه شد زیرا نیرویی که می

اکنون در حال تحلیل رفتن در جنگ با داعش است. در کنار رژیم صهیونیستی استفاده شود هم

ویژه ایران، ترکیه و عربستان شد و ای بهجب افزایش اختالفات بین کشورهای منطقهاین داعش مو

این کشورها در حمایت یا مخالفت با داعش دچار اختالفاتی شدند. در این بین ترکیه چندین بار 

بخاطر  جهت گیری خود را تغییر داد و در نهایت به علت آنکه حمایتی را که از سوی غرب 

ها انتظار داشت مشاهده نکرد سعی کرد خود را به روسیه نزدیک های آناستهمسو شدن با سی

کند.البته کودتای نافرجام و اختالفات غرب با ترکیه به علت برخورد شدید با کودتاچیان نیز بر 

این تغییر جهت گیری تاثیر گذاشت.یکی دیگر از تاثیرات داعش افزایش فرقه گرایی در خاورمیانه 

یافته ای و دینی در میان شیعه و سنی با توجه به شیعه ستیزی داعش افزایشفرقه است. اختالفات

است. در کنار این در بین خود اهل سنت هم بر اثر حمیات یا مخالفت با داعش دودستگی ایجاد 

های قومی های اقلیتی خأل قدرت را برای گسترش خواستهشده است.همچنین داعش زمینه

کنند اما سوریه، ترکیه و ایران زندگی می دها در چند کشور ازجمله عراق،کر مانند کردها شدند.

گیری خأل قدرت عراق و سوریه موجب افزایش قدرت کردها در این کشور شد و احتمال شکل

هایی شد و ترکیه نیز دچار ناآرامی کشوری بانام کردستان افزایش یافت تا جایی که جنوب ترکیه

گذارد ترین تاثیری که داعش بر خاورمیانه میا پاسخ داد. در مجموع مهمهشدت به این ناآرامیبه

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46063#_ftn42
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های مختلف در ی اخیر با اجرای برنامهی این کشورها است که در چند دههضربه به روند توسعه

های های جنگ بسیار زیاد است.این هزینهتالش برای بهبود روند سازندگی خود بودند.هزینه

ادی،رونق صنعت و کاهش بیکاری و فقر در کشورهای خاورمیانه شود توانست صرفرشد اقتصمی

ی ولی در حال حاضرشاهد تحلیل رفتن منابع مالی این کشورها و عقب افتادن انها از روند توسعه

 اقتصادی و صنعتی هستیم.

 منابع:
 داعش(.) اسالمی شام و عراق.هابی دولت و -بررسی ایدیولوژی گروه تکفیری"(.1393) ی.بهار ،بهنام یخ احمد.ش بخشی، -

اعتدال و »گزارش کامل نشست "کندهای افراطی، امنیت ملی را تهدید میجنبه ژئوپلیتیک جریان"(.1393برزگر، کیهان. ) -

 افراط؛ ایران در منطقه

ی فصلنامهسپتامبر  11های منازعه ایران و آمریکا بعد از حوادث یشهر: بررسی هانقشتضاد "(. 1385) برزگر، کیهان. -

 170تا  145از  39، شماره 1385راهبرد، بهار 

ته از سایت دیپلماسی برگرف«. ایدئولوژیک یهایریارگی بر ژئواستراتژیک منافع ترجیح لزوم (. »1/5/1392برزگر، کیهان. ) -

 ایرانی

. بازیابی شده در تاریخ: 26فصلنامه شماره  موسسه ندا. ."اسالمی داعش و ژئوپلیتیک مقاومت "(1394) .ناصر پورحسن، -

  /311900http://nedains.com/fa/newsاز سایت به نشانی 19/6/1395

 انتشارات :نتهرا ."راهکارهای مواجه و هاشاخصه چیستی، :داعش شناسی جریان" ، (1393) مصطفی. شیرازی، رنجبر -

 المللی بین فرهنگی مطالعات مرکز سخنوران،

ات راهبردی سال فصلنامه مطاع ."خاورمیانه در هایمنطق نوین نظم تکوین و اسالمی بیداری"(.1390) صالحی، حمید -

 شماره اول پانزدهم.

ی لنامهفص ."(2014تا  2011) بحران سوریه و سیاست منطقه ای عربستان"(.1393) سعید. تجری، علیرضا، کوهکن. -

 128 -113صص  93پاییز  10شماره  سال سوم، های راهبردی سیاست،پژوهش

 تهران: ."از نقطه صفر موازنه گرایی متقارن در سیاست خارجی ترکیه؛ عبور ".(1393) .فاطمه ،نکولعل آزاد ؛متقی، ابراهیم -

 ،انتشارات صداقت

گسترش تنش و گذار از موازنه گرایی راهبردی ترکیه در  " (.1395) .امیر ،رمضانی ؛فاطمه  ،آزادنکولعل ؛ ابراهیممتقی، -

  136-105، صفحه  33، شماره 9دوره  .فصلنامه مطالعات  روابط بین الملل"خاورمیانه

های سیاسی وهش، فصلنامه پژ"پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپلیتیک خاورمیانه"(.1394ج. ) ف. و صالحی، نیاز،رادی م  -

 127-103 صص ،1سال پنجم، شماره  جهان اسالم،

، مجمع "وه داعشنقش فرقه گرایی در عقب ماندگی تمدنی مسلمانان )مطالعه موردی گر "(.1394)مظاهری، م. موالیی، ا. -

 تقریب مذاهب اسالمیجهانی 

 سمت :، تهران"روابط بین الملل هاینظریهتحول در "(.1386) .مشیر زاده، حمیرا  -

ی در سیاست خارجی جهان اسالم/ دیگری بنیادگرا و اسطوره آرمان امریکای "(.1392) مشیرزاده، حمیرا؛ صلواتی، فاطمه. -

 104تا  73ز . ا17شماره  -سال پنجم، 1392بهار  ی روابط خارجی،فصلنامه علوم سیاسی، "امریکا

http://fararu.com/fa/news/195664/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://nedains.com/fa/news/311900/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://nedains.com/fa/news/311900
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=550679&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=555294&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=555294&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=555295&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/issue_112680_112681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+33%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-296.html
http://prb.iauctb.ac.ir/issue_112680_112681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+33%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-296.html
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 اسنفد های علوم انسانی،پژهش یفصلنامه "بررسی مواضع و اهداف روسیه در سوریه "(.1392) ینمحمدحسمنصوری،  -

 .195تا  175از  31شماره  –، سال پنجم 1392

 "هاها و فرصتچالش گروهک تروریستی داعش و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران؛ "(.1394) نجات، سید علی. -

 سیاست فصلنامه

 /http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage :ثابت شماره آدرس 6 -119 تا 103 از

راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران  "(.1395.)محمدرضا  ،صارمی ،سیده راضیه  ،موسوی ، علیسید  ،نجات -

 179-137حه ، صف1395، تابستان 33، شماره 9دوره .فصلنامه مطلعات روابط بین الملل."در قبال بحران یمن

 ."هاها و فرصتچالش گروهک تروریستی داعش و امنیت ملی ملی جمهوری اسالمی ایران؛"(1394) سید علی. نجات، -

 119-103صص  .6شماره  .1394تابستان  ی سیاست.فصلنامه

 نشر میزان تهران: ."اصول روابط بین الملل "(.1384) فرهاد. قاسمی، -

 خاورمیانه امنیتی جموعهم - 2015 بر عراق و سوریه داخلی منازعات تأثیر"(.1394) اصغر. ستوده، علی نیاکویی، سیدامیر؛ -

 4 شماره 1394 زمستان ،15 شماره چهارم، سال سیاست، راهبردی هایپژوهش فصلنامه ."

 منابع التین:
- Bouzis, Kathleen. (2015).” Countering the Islamic State: U.S. Counterterrorism Measures”, 38:10, 885-

897, DOI: 10.1080/1057610X.2015. 1046302.To link to this article: 

http://dx.doi.org/10.1080/1057610X.2015.1046302 
 

- Lanchovichina, Elena, Ivanic, Maros. (2015).” Economic Effects of Syrian war and the spread of the 

Islamic state on the levant. The world Bank Group.10th Defence and Seucurity Economics 
Workshop.Carleton University, Ottawa, Canada.6thNovenmer 2015. 

- MEŠIĆ, Mirza ) .n.d.(  "The Perception of Islam and Muslims in the Media and the Responsibility of 

European Muslims Towards the Media." mirza.mesic@zg.t-com.hr 
- Ozyurek,Esra. (2009).” Comparative Studies in Society and History”, 

Published by: Cambridge University Press Vol. 51, No. 1 (Jan., 2009), pp. 91-116 

-  Taliaferro, Jeffrey  .)2009(  neoclassical realism, the state, and forein policy, cambrige university press, 

p7 

-  ROSE, GIDEON; NEOCLASSICAL REALISM AND THEORIS OF POLICY, WORLD POLITICS, 
VOLUME 51,1998, P152. 

- Taspinar, Omer. (2012). “Turkey’s Strategic Vision and Syria”. The Washington Quarterly.Vol.35. N.3 

pp. 127-140. 
- Yılmaz , Gülsen .2013"Bilingual Language Development among the First Generation Turkish 

Immigrants in the Netherlands. 

http://www.let.rug.nl/languageattrition/Papers/Yilmaz%20dissertation%202013.pdf 

 منابع اینترنتی:
- http://www.usip.org/events/challenging-the-axis-resistance-syria-iran-and-the-strategic-balance-in-the-

middle-east 

- http://www.entekhab.ir/fa/news/279249/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9% 

January 7, 2014 Thomas L. Friedman 

- http://mobile.nytimes.com/2014/01/08/opinion/friedman-not-just-about-us.html?_r=0 

مدعیان سلفی گری و داعش "(.1393شفایی، خدیجه. )اسفند  -  
http: //baharnews.ir/vdcjyhex.uqemvzsffu.htmlhttp://www.daesh.ir 

ناصر پورحسن. )1394 مرداد(."داعش و ژئوپلیتیک مقاومت اسالمی" موسسه تحقیقات و پژوهشهای علمی سیاسی ندا  -

 http://nedains.com/fa/news/311900فصلنامه شماره 26

- http://www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20the%20Middle%20E

ast.pd 
 حوزه اندیشی هم کرسی دهمین

http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=527232&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=555292&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=555292&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=555293&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=555293&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/issue_112680_112681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+33%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-296.html
mailto:mirza.mesic@zg.t-com.hr
http://www.let.rug.nl/languageattrition/Papers/Yilmaz%20dissertation%202013.pdf
http://www.usip.org/events/challenging-the-axis-resistance-syria-iran-and-the-strategic-balance-in-the-middle-east
http://www.usip.org/events/challenging-the-axis-resistance-syria-iran-and-the-strategic-balance-in-the-middle-east
http://nedains.com/fa/news/311900/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://nedains.com/fa/news/311900/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://nedains.com/fa/news/311900
http://nedains.com/fa/news/311900
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 :اوراسیا و روسیه

 در خاورمیانه ایران و روسیه مناسبات

 :سخنران

. برگرفته از:الکسی دکتر  

- httpwww.iras.irimagesdocsfiles000001nf00001057-1.pdf 
- httpwww.magiran.comppdfnppdf2387p0238724580191.pdf :94احمدیان روزنامه شرق بهمن    

برگرفته از:"درباره سوریه قابل رفع نیستاختالف ایران و ترکیه "(.1391موسوی، میرمحمود. )  

- http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1899843AA.html 

- Fuller, Graham. (2014)” Why does ISIS hate Shi’a”. http://grahamefuller.c 

"حوالت سوریهتاهداف و منافع مشترک ایران و روسیه درصحنه  "(.1390گر کالجی، ولی. )کوزه  

  مرکز بین المللی مطالعات صلح.-IPSCبرگرفته از:
-  http://peace-ipsc.org/fa/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-

%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%  

A Note on Syrian Refugees in the Gulf: Attempting to Assess Data and Policies. (2015) 
- from:http://gulfmigration.eu/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_11.pdf 

- NIKOLAI, LITOVKIN. (2016).” Why does Russia need a military base in Iran?” August 18, 2016  
- http://rbth.com/defence/2016/08/18/why-does-russia-need-a-military-base-in-iran_622089 

-  "Saudi Arabia denies not giving Syrians sanctuary"http://www.aljazeera.com/news/2015/09/saudi-

arabia-denies-giving-syrians-sanctuary-150912050746572.html 

- Abu-Nasr, Donna (4 September 2015). "Syria's Refugees Feel More Welcome in Europe Than in the 

Gulf" http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-04/syria-s-refugees-feel-more-welcome-in-

europe- 

- UNHCR Syria Regional Refugee Response -Turkey".UNHCR Syria Regional Refugee Response. 

Retrieved 2016-03-10http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224han-in-the-gulf 

- "Iran's Red Crescent Sends 150 Tons of Aids to Syrian Refugees". Retrieved 26 

April 2014.http://research.omicsgroup.org/index.php/Refugees_of_the_Syrian_Civil_War 

- "Increasing Vulnerability Among Syrian Refugees".Shelter Working Group-Lebanon. March 25, 2016. 

Retrieved May 14,2016. http://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-increasing-vulnerability-among-syrian-

refugees-march-2016 

- "UNHCR Syria Regional Refugee Response/ Iraq". UNHCR. 31 December 2015. Retrieved 17 

January 2016https://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=103 

- "Kuwait extends residency permits for Syrians". UNHCR. 2 September 2015. Retrieved 10 

September 2015 http://www.wow.com/wiki/Syrians_in_Kuwait 
- UAE home to 242,000 Syrians.http://www.khaleejtimes.com/nation/government/uae-home-to-242000-

syrians 

 

- Gulf Labour Markets and Migration 2015 A Note on Syrian Refugees in the Gulf: Attempting to Assess 

Data and Policies http://gulfmigration.eu/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_11.pdf 

- )UNHCR), United Nations High Commissioner for Refugees."UNHCR Syria Regional Refugee 

Response". UNHCR Syria Regional Refugee Response. Retrieved 2016-02-21. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 

-  (UNHCR), United Nations High Commissioner for Refugees."UNHCR Syria Regional Refugee 

Response". UNHCR Syria Regional Refugee Response. Retrieved 2016-02-21. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=8 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1899843AA.html
http://peace-ipsc.org/fa/author/admin/
http://peace-ipsc.org/fa/author/admin/
http://peace-ipsc.org/fa/author/admin/
http://rbth.com/defence/2016/08/18/why-does-russia-need-a-military-base-in-iran_622089
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/saudi-arabia-denies-giving-syrians-sanctuary-150912050746572.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-04/syria-s-refugees-feel-more-welcome-in-europe-than-in-the-gulf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-04/syria-s-refugees-feel-more-welcome-in-europe-than-in-the-gulf
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 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجنددکتر عمران راستی، 

 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجنددکتر وحید کیانی، 

 

 چکیده
دمت در خ ژئوپلیتیک به لحاظ کارکردی ماهیت های مختلفی در طول یک صد سال اخیر داشته است، گاه

طوط خی نیز بندیهای جهانی را موجب گردیده و زمانجنگ و گاه در خدمت صلح بوده و گاهی نیز منطقه 

یهای م بندمنطقه گرایی های اقتصادی را در عرصه روابط بین الملل ترسیم نموده است. امروزه تقسی

 س از جنگالت پگوناگونی ازنظر ژئوپلتیسین ها در جهان وجود دارد که در بسیاری از آنها تغییر و تحو

تغییرات عث وهای رادیکال همچون القاعده و داعش بعد از جنگ سرد باآمدن نیربا  .سرد دیده می شود

 هد کهشان دژئوپلیتیکی در منطقه جنوب غرب آسیا شده است. از اینرو پژوهش حاضر در تالش است تا ن

مچون یکی هآیا اهداف این گروهها باعث این تغییرات ژئوپلیتیکی شده یا اینکه مؤلفه های ژئوپلیت

 ه ای شدهمنطق ن منطقه باعث جذب نیروهای رادیکال و همچنین قدرتهای منطقه ای و فراژئوکالچر، در ای

 که باعث تغییرات اساسی ژئوپلیتیکی در حال حاضر شده است.

 ژئوپلیتیک، ژئوکالچر، بنیادگرایی، جنوب غرب آسیا، عراق، سوریه، داعش کلید واژه ها:

 مقدمه -1

ه ویژه پس از تحوالت خیزش عربی نقش بسزایی در یکی از جریانهایی که در سالهای اخیر و ب

سیاست های منطقه جنوب غرب آسیا ایفا کرده و هرروز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه 

افزوده می شود، جریانهای افراط گرای اسالمی است. تازه ترین تحوالت گروههای افراط گرا به 

دولت اسالمی »ونه های بارز آن در غالب بازمی گردد که نم« خیزش عربی»رویدادهای موسوم به 

در سوریه نمود « جبهه النصره»در عراق و « داعش»معروف به « دولت خالفت اسالمی»یا « عراق

مسلماً داعش نه اولین گروه رادیکالی است که ادعای خالفت اسالمی دارد و نه قطعاً  .یافته اند

زیادی بر افکار جهانی گذاشته است؛ ها خواهد بود، ولی اعمال این گروه تأثیر آخرین آن

شود، ها انجام میای که توسط آنگرایانهگیری این گروه و اعمال افراطکه چرایی شکلطوریبه

توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان را به خود جلب کرده است. در پاسخ به چرایی 

اهی وجود دارد که هر های علمی و دانشگگیری این پدیده رویکردهای مختلفی در محیطشکل

گروهی از پژوهشگران معتقدند به دلیل وجود  نوعی درصدد پاسخگویی به آن هستند.یک به

دهند و همچنین خأل قدرت درستی وظایف یک دولت ملی را انجام نمیهای شکننده که بهدولت
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های است که گروه –به دلیل عدم تمایل امریکا به مداخله و ایفای نقش هژمونیک  –در منطقه 

های یابند. ازنظر این گروه، موج بهار عربی که در مقابل دولتافراطی فرصت ظهور و بروز می

یزدان فام، ) شودگیری داعش محسوب میگرفته نیز از عوامل مؤثر بر شکلاستبدادی شکل

1:1393.) 

 اندبارتآن ع مهم تحوالت متأخرترین که است مبارزه دائمی صحنه حال و گذشته در خاورمیانه

 و عراق لخاورمیانه، اشغا بر خود سلطه ایجاد و کامل سیطره برای امریکا آشکار گرایش: از

 و ومتمقا سالح خلع و لبنان از سوریه نیروهای خروج جهت 1559 قطعنامه صدور افغانستان،

 و حریری ورتر از پس 1595 قطعنامه موجببه یابحقیقت کمیته تشکیل فلسطینی، نیروهای

 جنگ و ثباتیبی ایجاد و اشغال و به سوریه غرب و ناتو و امریکا شدید فشار سوریه کردن متهم

 برای تالش ،مقاومت محور از کردن آن خارج و دولت اسد تغییر برای تالش و سوریه در ایفرقه

 (.3:1391رجبی، ) کشورها این در جنگ داخلی آغاز و سوریه و عراق تجزیه

 مبانی نظری -1-1

فروپاشی شوروی سابق  طور مشخص، بعد از طی چند ســال اخیر و به جنوب غرب آسیا  منطقه

طور مستقیم یا غیرمستقیم  هایی مواجه شده که آثار آن به با چالشها و ناامنی و پایان جنگ سرد

خواهی قدرتهای  ویژه مردم منطقه به جای مانده اســت. زیاده هــا و به ملت در حافظۀ عمومی

 های سیاســی و مذهبی اســالم گیری از جمود فکری برخی از فرقه با بهره گ در منطقه کهبزر

مهمترین موضوعاتی است که افزون بر تشدید تنازعات سیاسی، تنازعات  گرا همراه شده، یکی از

رسیدن به نقطۀ کانونی دالیل بروز  پژوهش است. دغدغه و مسئلۀ این مذهبی را نیز شدت داده

عراق است.  دو کشور سوریه و ویژه و به جنوب غرب آسیا یابی آن در منطقۀ ریشه ناامنی و

آن و ازجمله ایران  ای تداوم ناامنی در کشورهای همجوار گونه ، به این دو کشور تداوم ناامنی در

رو  باشد. ازاین تواند پیامدهای امنیتی ناخوشایندی را برای نظام ج.ا.ایران در پی داشته بوده و می

است.  ی است که ذهنها را به خود مشغول ساختهله اچگونگی برخورد با این موضوع خود مسا

در بازی  هاای بوده و از نقش مهم آن کشوری تأثیرگذار در معادالت منطقه دو عراقسوریه و

. با توجه به عصر حاضر و نا آرامی هایی که در جهان قدرتهای بزرگ نباید غافل ماند سیاسی بین

به خصوص در منطقه جنوب غرب آسیا بر سر قدرت و عقاید بوجود آمده است، مباحث این 

فصل در مورد تاریخچه و نظریاتی که ریشه در این نا آرامی ها دارد مورد بحث قرار می دهد و با 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

٨٨7 

 

باعث تغییرات ژئوپلیتیکی در این منطقه  آمدن گروه داعش و ادعای خالفت اسالمی در جهان

بخصوص در دو کشور عراق و سوریه شده است. که هدف اصلی این فصل ریشه یابی و نظریاتی 

 مبتنی بر مولفه تاثیرگذار ژئوکالچر بوده که منجر به کشمکش و ناآرامی در این منطقه شده است. 

 روش تحقیق -2-1

روهای د نیالعه جنوب غرب آسیا با تأکید بر وروتحلیلی به مط_این تحقیق با رویکردی توصیفی

دگاهی ا دیرادیکال ازجمله داعش و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک منطقه و دو کشور عراق و سوریه ب

 نماید.ژئوپلیتیکی بررسی می

 
 نطقه مورد مطالعه.موقعیت م -1نقشه 

 بنیادگرایی -2

ده، اساس و پایه است)هی وود، به معنای شالو fundamentumکلمه بنیادگرایی مشتق از کلمه 

است که به معنای بازگشت به اصول و « االصولیه»( معادل این واژه در زبان عربی 495، 1379

مبانی می باشد. این واژه که مفهومی غربی است، برای نخستین بار در اوایل قرن بیستم و در 

، پروتستان های 1910-1915مباحث درون مذهبی پروتستان در آمریکا رواج یافت. بین سال های 

کردند که در آنها بر حقیقت نص کتاب « مبانی»کلیسای انجیلی مبادرت به انتشار جزواتی با عنوان 

ابدی و خطاناپذیری -مقدس در برابر تفسیرهای جدید تاکید شده بود. فرقه مزبور با ایمان به الهی

رستگار از غیر رستگار و برگزیده  به مبانی کالمی خاص پایبند و خواهان تمیز دقیق« متن انجیل»

(. پروتستان های انجیلی، استدالل می کردند که 159، 2004از غیر برگزیده بودند)الموصللی، 

تاویالت غلط و نادرستی از متن انجیل ارائه شده که باید آنها را زدود و در مقابل، تفسیری 

ن مهمترین هدف مسیحیت، فقط درست از آن به دست داد. نجات روح و رستگاری انسان به عنوا

از رهگذر تاویل لفظی انجیل تحقق پذیر است و تا زمانی که این تفسیر ارایه نشود و در اختیار 
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پیروان قرار نگیرد؛ نمی توان به رستگاری بشر امیدوار بود. پس تفسیرهای کنونی و رایج قادر به 

 تامین رستگاری برای بشر نیستند.

یک اتولیحیون انجیلی، نضج گرفتن حرکت محافظه کارانه کلیسای کظهور و رشد سریع فرقه مس

م به اسال رم بویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیدایش جنبش های اسالمی در دنیای

رشد حرکت های احیاگرانه ای نظیر شینتو در ژاپن و  ومیالدی  1970-80خصوص در دهه 

ا ر« ردنغیر مذهبی ک»، موجبات تردید در نظریه سیک در هند در دهه های پایانی قرن بیستم

ن ر دیبفراهم آورد. نظریه ای که اعتقاد داشت به موازات رشد نوسازی و صنعتی شدن، عقل 

 وهند پیروز می شود؛ ارزش های معنوی به مرور زمان جای خود را به ارزش های مادی می د

نار (. شواهد در گوشه و ک498، 1379دین به عرصه خصوصی زندگی رانده می شود)هی وود، 

 جهان نشان می دهند که جنبش های دینی در حال رشد هستند و دین از توانمندی خاصی

عی به جتماابرخوردار است؛ به ویژه که احیای دینی در شکل بنیادگرایانه اش، خصلتی سیاسی و 

طعیات اساس ق( و تالش دارد جامعه یا بخش هایی از آن را بر 129، 1381خود گرفته)وایت، 

 .دینی بازسازسی کند این جریان ها اغلب نسبت به وضع موجود اظهار نگرانی می کنند

 بنیادگرایی اسالمی -1-2

پشت  ی رارادیکالیسم اسالمی با سابقه ای نزدیک به صد سال و ماهیتی اعتراضی مراحل مختلف

اسیس تو  1930سر گذاشته است. اولین مرحله شکل گیری رادیکالیسم اسالمی به اواسط دهه 

ی این یراناخوان المسلمین باز می گردد که رویکردی میانه رو داشت. فدائیان اسالم نمونه ا

یری کل گشاواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه میالدی هستند. مرحله دوم در روند  گروهها در

شود.  مربوط می 1960این گروه ها سازماندهی به وسیله تشکیالت مسلحانه است که به دهه 

انستان مهم پایه گذاری شد و القاعده افغ 1990رادیکالیسم در سومین مرحله شکل گیری از دهه 

رز این گروه ها (. ویژگی با4-3: 1393در این مقطع می باشد)نجف زاد،  ترین گروه رادیکال

 وما نظاما لزوجود الگویی فرا قومی و فرا محلی میان آنهاست. به عبارت دیگر، هدف مبارزه آنه

سیع دولتی محلی نیست. همچنین ساختار چند ملیتی و چند فرهنگی آنها نشان از گستره و

همواره  ست واجود یک دشمن برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار مناسبات آنها دارد. تداوم و

 (.8در صدد تعریف دشمن جدیدی برای خود هستند)همان، 

 ژئوپلیتیک -3
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میالدی واژه ژئوپلیتیک را با تأثیر از آموزه 1899سوئدی در سال  1برای اولین بار رودلف کیلن

از نظر علمی دریادار آلفرد تایر (. 207: 1379)حافظ نیا، های راتزل وارد ادبیات علوم جغرافیا کرد

عنوان پدر ژئوپلیتیک شناخته می شود و بدین ترتیب ظهور این سنت بایستی در بوستون  ماهان به

: 1379)مویر، »تأثیر نیروی دریایی بر تاریخ»با انتشار تحقیق این دریادار با عنوان  و1890به سال 

ک یاد کرد هر چند که وی از اصطالح ژئوپلیتیک استفاده در علم ژئوپلیتی نقطه عطفی(. 366و365

از آن زمان تاکنون از علم ژئوپلیتیک تعاریف و  .به وجود آمد سال بعد توسط کیلن 9نکرد و 

جامعه جهانی و دخالت فاکتورهای  برداشتهای مختلفی با توجه به شرایط حاکم بر فضای

عنوان شاخه ای از  است. ژئوپلیتیک بهجغرافیایی و غیر جغرافیایی در تحلیل قدرت شده 

ارتباط بین  جغرافیای سیاسی به آن بخش از معرفت بشر اطالق می شود که به معلومات ناشی از

 (.9: 1385جغرافیا و سیاست مربوط می شود)حافظ نیا، 

 ژئوکالچر -1-3

رافیایی ط جغژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرآیند پیچیده ای از تعامالت قدرت، فرهنگ و محی

 یری،گاست که طی آن فرهنگ ها همچون سایر پدیده های نظام اجتماعی همواره در حال شکل 

عبارت  . بهتکامل، آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین اند

 ورهنگی میان بازیگران متنوع فضایی قدرت ف-ژئوکالچر ترکیبی از فرایندهای مکانیدیگر 

 نقش بیشماری است که در الیه های مختلف اجتماعی و عرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به

ه وم است کمدا آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی با یکدیگر بسر می برند. و بر اثر همین تعامل

بیانگر  هانیجانداز فرهنگی ویژه ای خلق می شود. از این رو ساختار ژئوکالچر  در هر زمان چشم

فضایی قدرت -موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل های مکانی

 (.94: 1383فرهنگی اند که در طول و بموازات یکدیگر حرکت می کنند)حیدری، 

 ون(ینگتهانت)ساموئل هاتمدننظریه برخورد  -

م توسط ساموئل پی هانتینگتون مدیر موسسه استراتژیک 1993ها در سال نظریه برخورد تمدن

های تحقیقاتی موسسه مزبور الین در دانشگاه هاروارد ارائه شد. این نظریه محصول یکی از پروژه

باشد. هانتینگتون در این رابطه می« محیط متحول امنیتی و عالئق ملی امریکا»تحت عنوان 

و  یمنبع اساسی برخورد در دنیای جدید، مسائل ایدئولوژ»نویسد که فرضیه من این است که: می

                                                                                                                                             
1. Rudolf kjellen 
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کننده برای زد وخورد و ایجاد تقسیمات بزرگ بین بشر، اقتصادی نخواهد بود، بلکه منبع تعیین

های ملی به عنوان قدرتمندترین عامل در امور جهانی باقی عامل فرهنگ خواهد بود. دولت

د ماند. ولی زد و خوردهای اساسی در سیاست های جهانی بین ملت ها و گروه های خواهن

صاحب تمدن بروز خواهند کرد. برخورد تمدن ها بر سیاست های جهانی غلبه خواهد کرد. 

 :Huntington, 1993« )خطوط گسل بین تمدن ها در آینده خطوط درگیری و جنگ خواهد بود

هانتینگتون، عالیترین سطح گروه بندی بشر و گسترده ترین سطوح هویت از دیدگاه 1تمدن ).22

فرهنگی انسانی است که وی را از سایر گونه های جانوری جدا می سازد. تمدن معموال هم با 

میان مردم مانند زبان، تاریخ، دین، آداب و رسوم و موسسات مختلف 2عناصر عینی مشترک

هویتی که مردم به صورت ذهنی از خودشان ارائه می تعریف می شود؛ و هم از طریق تعیین 

نمایند. معیارهای هانتینگتون برای تمایز تمدن ها از یکدیگر تاریخ، زبان، فرهنگ، آداب و سنن، و 

به طور فزاینده ای اهمیت پیدا  3از همه مهمتر دین می باشد. به نظر وی در آینده، هویت تمدنی

به وسیله کنش متقابل بین هفت و یا هشت تمدن اصلی خواهد کرد و جهان در مقیاس وسیعی 

شکل خواهد گرفت. این تمدنها عبارتند از: تمدن غربی، کنفوسیوسی، ژاپنی، اسالمی، هندو، 

وی با ). Huntington, 1993, pp.24-25اسالوی، امریکای التین و احتماال افریقایی)-ارتدوکس

جهانی در  4فرهنگی-قدرت فراملی بلوک های ژئواعتقادی که مبنی بر نظر آینده جهان دارد، بر 

 ). ,p.1998tuathail & others ,7جهانی تاکید می کند) 5اقتصادی-مقابل ژئو

 : تقسیمات جهان بر اساس نظریه هانتینگتون)برخورد تمدن ها(2نقشه شماره 

                                                                                                                                             
1. civilization 
2. Common Objective Elements 
3. Civilization Identity 
4. Geo - Cultural 
5. Geo - Economical 
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 )Major civilizations according to Huntington)منبع (2نقشه شماره)

 ژئوپلیتیکی جهان)کوهن( نظریه سیستم -

 که سیستم این در. است شده ارائه آمریکایی معاصر جغرافیدان 1کوهن بی سائل توسط نظریه این

 ژئواستراتژیکی قلمروهای قرارداد مراتبی سلسله یکپارچگی و شدن تخصصی اولیه مراحل در

 پیوندها سری یک بوسیله سیستم این. دهند می شکل را خود درونی قدرت مراکز روابط دوگانه،

 .کند می حفظ را خود یکپارچگی متحرک و دهنده موازنه های مکانیزم و

 زیر اجزای شامل است، شده ارائه کوهن سوی از که جهان ژئوپلیتیکی سیستم فضایی ساختار

 .2است

 بری تراتژیکژئواس قلمرو دو شامل و داشته قرار سطح باالترین در که ژئواستراتژیک مناطق: الف

 نقل و حمل و ارتتج بر متکی که دریایی یا بحری ژئواستراتژیک قلمرو -1. شود می بحری و

 این. اردد اختیار در نیز را جهانی تجارت درصد 70 و داشته گرا برون سرشتی و بوده دریایی

 :است زیر ژئوپلیتیکی مناطق دارای قلمرو

 (مرکزی و جنوبی غربی،)اروپا   -1/1

                                                                                                                                             
1. Saul b cohen 

( ارائه کرده بود. ولی پس از جنگ 1964و1973« )جغرافیا و سیاست در جهان تقسیم شده». کوهن ساختار نظریه ژئوپلیتیکی خود را در دوره جنگ سرد و در مقاله  2

 ).dikshit, 1995,129آن اصالحاتی را به عمل آورد) سرد در
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 (نفتا حوزه) شمالی آمریکای  -2/1

 جنوبی آمریکای  -3/1

 کارائیب حوزه  -4/1

 ...( و کره استرالیا، ژاپن،)ساحلی  آسیای حوزه  -5/1

 صحرا جنوب آفریقای  -6/1

 شتیسر و کند می تطبیق( شوروی و چین) اوراسیا بر که بری، ژئواستراتژیک قلمرو  -2

 ستهب آن سیستم و دهد می اختصاص خود بر را جهانی تجارت درصد 10 حدود و درونگراداشته

 :است زیر شرح به ژئوپلیتیک منطقه دو دارای قلمرو این. است تر

 (مغولستان و چین) آسیا رقش -2(                   روسیه) هارتلند قلمرو - 1

 دو به ائلق جهان ژئوپلیتیکی ساختار درباره خود پیشین نظریه در کوهن: شکننده کمربندهای: ب

 به مناطق نای. بود استوایی آفریقای و آسیا شرق جنوب خاورمیانه، یعنی شکننده کمربند سه یا

 شبیه رو ینا از. شد می شناخته آنها بین رقابت فرآیندهای وجود و ها قدرت نفوذ کانون عنوان

 .(dikshit,1995:129)رسیدند می نظر به سورسکی هوایی قدرت نظریه در تصمیم منطقه

 اسیا شرق جنوب منطقه دو و دانسته شکننده ای منطقه را خاورمیانه تنها سرد جنگ از پس کوهن

 او نظر از نهخاورمیا شکننده کمربند. داند می بحری ژئواستراتژیک قلمرو جزو را آفریقا جنوب و

 ویس از جهانی های قدرت رقابت و سو یک از ای منطقه درون قدرت های قطب رقابت گرفتار

 دهه در مثال. کنند می ایفا موثری نقش جهانی قدرت موازنه در آن کشورهای و باشد، می دیگر

 موازنه قشن قطبی، دو جهان و سرد جنگ دوره اواخر در بیطرفی اتخاذ دلیل به ایران کشور 1980

 فزایشا و جهانی قدرت موازنه در دگرگونی و شوروی فروپاشی از پس. کرد می بازی را دهنده

 نقش از هترکی کشور قدرت، نظام از جدیدی الگوی گیری شکل و الملل بین نظام در آمریکا نقش

 .(cohen,1994:35)شد برخوردار بعد به 1990 دهه در ای دهنده توازن و برجسته

 وقلمر دو بین ارتباط کننده تسهیل که هستند کشورهایی: گذرگاهی مناطق و کشورها: ج

. مرکزی کایآمری و شرقی اروپای منطقه نظیر. باشند می ژئوپلیتیکی منطقه دو یا ژئواستراتژیک

 .دارند عهده به را ای برجسته نقش سیستم و تکامل انسجام و پیوستگی در مناطق این

 قلمروهای در و کند می تطبیق هند قاره شبه بر منطقه این: مستقل ژئوپلیتیکی منطقه: د

 تجارت درصد 10 تا 8 حدود و داشته دوگانه حالت منطقه این. گیرد نمی جای ژئواستراتژیک
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 برای ارتقاء حال در که است هند منطقه این برجسته قطب. دهد می اختصاص خود به را جهانی

 ).lbid:28)باشد می جهان ژئواستراتژیک قلمرو سومین به شدن تبدیل

 تعریف منطقه -4

یوند پ ملو عوا های مشابه در جغرافیای سیاسی به یک فضای جغرافیایی که از یک سلسله پدیده

 ظر محیطندهنده آن محیط برخوردار باشد، هم از نظر فیزیکی و هم از  تشکیل ی اجزای دهنده

یک  منطقه در جغرافیا هنگامی قابل تشخیص است که از شود. یک انسانی، منطقه گفته می

ی زاه اجکطوری  مناطق، متمایز باشد به جغرافیایی یکپارچه برخوردار بوده و از دیگر شخصیت

فیای در جغرا(. 195: 1381)مجتهدزاده، ار و قابل تشخیص و شناسایی باشدآشک آن به خوبی

ل سرزمینی، شکل نمادی، شک شکل)ای  چهارمرحله سیاسی هر فضای جغرافیایی که فرایند

ور و پ احمدی)کند قابلیت اطالق منطقه را کسب می سر گذارد پشت (شده نهادی و شکل تثبیت

 (.55: 1389، قادری حاجت

 منطقه یا ناحیه ژئوپلیتیکی  -1-4

یا  ومتجانس از حیث ساختاری  منطقه ژئوپلیتیکی بر پایه یک منطقه یا فضای جغرافیایی

طقه باردار شدن سیاسی من یابی منطقه ژئوپلیتیکی مستلزم گیرد. هویت کارکردی شکل می

رکردی و کا عناصر ساختاری جغرافیایی متجانس و عناصر مربوط به آن است. به عبارتی دیگر اگر

سی عد سیاناقص یا کامل از ب به صورت یک منطقه جغرافیایی به صورت انفرادی یا اجتماعی یا

 می منطقه ژئوپلیتیکی در آفرین شود منطقه جغرافیایی تغییر ماهیت داده و بصورت نقش

ری و اختاهای س ویژگی باردار شدن سیاسی منطقه یعنی اینکه(. 111: 1385)حافظ نیا، آید

ه بی در مختلف سع کنند، و بازیگران کارکردی منطقه حائز مزیت بوده و ارزش رقابت پیدا می

اشند. ب ود میاهداف خ از دستیابی بدانها در جهت نیل به کردن رقبا آوردن آنها و یا محروم دست

 :منطقه ژئوپلیتیکی از پنج ویژگی به شرح زیر بر خوردار است

 سرزمینیزیربنای جغرافیایی/  -

 موقعیت جغرافیایی -

 اهمیت اقتصادی -

 رقابت برای کنترل و نفوذ -

 پیشینه تاریخی -
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 (.59: 1389، احمدی پور و قادری حاجت)

م عنوان شده است، ولی این امکان وجود دارد که از  1900گر چه به طور قطع واژه خاورمیانه از 

نیز از این  1ت خارجه بریتانیااواسط قرن نوزدهم در اداره امور مربوط به هندوستان در وزار

(. اصطالح خاورمیانه را اول بار در c.r.koppes,1976:95-98) اصطالح استفاده شده است

م مورخ دریایی امریکایی آلفرد ماهان به کار برده است و منظور وی تشریح منطقه اطراف 1902

نزدیک به حساب می  خلیج)فارس( بود که چون از قاره اروپا به آن نگریسته می شد، نه خاور

آمد و نه خاور دور. ماهان اثرات جغرافیایی نفوذ روسیه در ایران و نقشه آلمان برای ساختن یک 

خط آهن به بغداد را مورد بحث قرار می داد. گر چه امروز به طور معمول منظور از خاورمیانه 

اروپاییان و امریکایی  منطقه ای می باشد که از نظر وسعت به مراتب وسیع تر است از آنچه برای

ها در طول جنگ جهانی دوم روشن شد، و آن زمانی بود که مقر انگلیسی ها و متفقین در قاهره 

معروف به مقر خاورمیانه، بخش های وسیعی از شمال و شرق افریقا، ایران، ترکیه و کلیه 

ر ذهن کشورهای عربی شرق کانال سوئز را تحت پوشش داشت. عامل دیگری که منطقه را د

عموم حک می کرد، اهمیت منطقه از نظر نفت بود که بیش از یک چهارم تولیدات نفتی جهان و 

 درصد ذخایر شناخته شده را در بر داشت. 60بیش از 

 ( حوزه جغرافیایی جنوب غرب آسیا در موقعیت جهانی3نقشه شماره)

 
 سوریه -2-4

                                                                                                                                             
1. India office 
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هان از جهشتاد و هفتمین کشور کیلومتر مربع،  185180جمهوری عربی سوریه با مساحتی حدود 

ه نظر وسعت محسوب می شود. این کشور در جنوب غرب آسیا و ساحل شرقی دریای مدیتران

ردن، از و ا واقع گردیده و از شمال با ترکیه، از شرق با عراق و از جنوب با رژیم صهیونیستی

از  د وقرار دار غرب با لبنان و دریای مدیترانه هم مرز است. سوریه در منطقه خاورمیانه

 (.1-3: 1387 سوریه،)کشورهای مهم این منطقه به حساب می آید

 مرزهای مشترک این کشور با کشورهای هم جوار به شرح ذیل می باشد:
 درصد کل مرزهای سوریه 35 کیلومتر 845 ترکیه

 درصد کل مرزهای سوریه 7/24 کیلومتر 596 عراق

 مرزهای سوریهدرصد کل  8/14 کیلومتر 359 لبنان

 درصد کل مرزهای سوریه 8/14 کیلومتر 356 اردن

 درصد کل مرزهای سوریه 1/3 کیلومتر 74 رژیم صهیونیستی

 درصد کل مرزهای سوریه 7تا  6 کیلومتر 183 ساحل دریای مدیترانه

یار ی بسزندگی روزمره مردم سوریه بیشتر متاثر از سنت ها، با قدمت چندین قرن و ارزش ها

ه انجام کاری ریشه دارد و کمتر متاثر از سیاست های دولت است. شیوه رفتار مردم با یکدیگر، ک

 ریشه در ت کهمی دهند و خانه هایی که در آنها زندگی می کنند، نشانگر شیوه هایی از زندگی اس

یه ر پابقرن های گذشته دارد. اعمال مذهبی، زندگی خانوادگی و نقش زنان در اجتماع اغلب 

نند که کمی  باورهای سنتی قرار دارد. مردم سوریه بیشتر در جوامعی و به همراه افرادی زندگی

شور کدارای پیشینه، زبان و باورهای مذهبی مشترک هستند. مثال بدوی ها در بخش جنوبی 

 سیحیمزندگی چادرنشینی دارند یا در روستاهای کوچک زندگی می کنند و بعضی از گروههای 

 ن آرامی، زبان عیسی سخن می گویند.هنوز به زبا

با آنکه مردم سوریه در زندگی روزمره شدیدا بر سنت ها متکی اند، اما دگرگونی هایی نیز در 

کشور رخ می دهد. با ورود اطالعات بیشتر به سوریه از طریق تلویزیون و اینترنت و برخی 

شوند. اثراتی از روز آمدی در  روزنامه ها و مجالت خارجی، مردم با دیدگاه های جدید آشنا می

حوزه هایی همچون سبک لباس پوشیدن وجود دارد و می توان در خانه های مردم سوریه وسایل 
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الکترونیکی را به همراه صنایع دستی سنتی و گالبتون دوزی ها دید. در کشوری که هزاران سال 

خت سوریه خانه هایی که در سابقه تمدن دارد، سنت و تجدد اغلب با هم می آمیزد. در دمشق پایت

دوران حکومت عثمانی ساخته شده اند، نقش جدیدی می یابند و از آنها به عنوان رستوران و 

کافی شاپ استفاده می کنند. در بازارها یا سوق ها، مردم گوشت تازه را با کاالهای دیگر پایاپای 

مه می دهند. اما در منطقه ای معامله می کنند و مانند قرن های گذشته به تولید این محصول ادا

 (.78-77: 1385دیگر از شهر خیابان ها با اتومبیل های آخرین مدل مسدود شده اند)دوئرتی، 

 نفر می باشد.  336/457/22، 2013جمعیت سوریه در سال 

 درصد 9.7درصد، کردها، ارمنی و دیگران  90.3قومیت: عرب 

 می باشد. 2012ر در دال 000/000/600/107کل تولید ناخالص داخلی: 

درصد، مسیحی و  16درصد، دیگر مسلمانان)شامل علوی و دروزی(  74دین ومذهب: سنی 

  ).www.worldatlas.comدرصد) 10یهودی و دیگران 

 ( جغرافیای طبیعی و انسانی کشور سوریه4نقشه شماره)

 
 عراق -3-4

http://www.worldatlas.com/
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ر پناطق مدالیل مختلف ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی جزو منطقه خاورمیانه به 

منطقه  منازعه جهان به حساب می آید. ویژگی دیگر این منطقه ساختاربندی جمعیتی آن است.

رخوردار د، بخاورمیانه از پراکندگی جمعیتی باالیی که شامل پراکندگی قومی و مذهبی هم می شو

شور عراق در این منطقه واقع شده است که همواره در منطقه از ک(. 71-84: 1389است)قاسمی، 

ین کشور اند. اهمیت زیادی برخوردار بوده تا جایی که برخی این کشور را قلب خاورمیانه می دان

از  توریبه دلیل بافت اجتماعی خاص و حضور گروههای قومی فرقه ای مختلف، به مثابه مینیا

ر قالب ده ها آید. از یک سو عدم پیشرفت فرایند ادغام این گروکل منطقه خاورمیانه به نظر می 

ن می نشا ملتی واحد و در واقع عدم شکل گیری هویت ملی، ابعاد منازعه آمیز جامعه عراق را

افع د مندهد و از سوی دیگر، این مساله باعث تاثیرپذیری جامعه عراق از همسایگان و ایجا

رها کشو شورهای همسایه شده تا حدی که رقابت های اینمشترک بین اکثر گروه های عراقی و ک

 (.1-2: 1387را در قبال تحوالت عراق بعد از صدام، تشدید کرده است)واعظی، 

 جغرافیای طبیعی -

به معنی محلی بیابانی  است و) erg(یا ارگ  )Irkیا  Irqجمع کلمه عرق) ) Irakیا Iraqعراق)

 طورشود. کلمه عراق در لغت به معنی ساحل دریا بههای بزرگ شن دیده میاست که در آن توده

به معنی صخره و ساحل هم  درازا و بستر رودخانه از ابتدای جریان تا ریزش به دریا، معنی شده و

آمده است. عراق کشوری است در خاورمیانه در جنوب غرب آسیا که از جنوب با عربستان 

ا ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. سعودی و کویت از غرب با اردن و سوریه از شرق ب

فرات که منشأ  فارس دارد و دو رود مشهور دجله وعراق از جنوب مرز آبی کوچکی با خلیج

طول تاریخ کهن این کشورند از شمال به  النهرین( دررودان)بینهای باستانی ساکن میانتمدن

زمینی عراق جمعا  ت. طول مرزباستانی بغداد اس جنوب آن روان هستند. پایتخت عراق شهر

 240کیلومتر با اردن، کویت 181کیلومتر آن با ایران،  1458کیلومتر است که از این مقدار  3650

کیلومتر است.  352کیلومتر، با ترکیه  605کیلومتر، با سوریه  814کیلومتر، با عربستان سعودی 

کمترین ساحل را با کشور عراق از جنوب از طریق خلیج فارس با آب های آزاد ارتباط دارد و 

کیلومتر می باشد. رودخانه دویرج به  58این آبها داراست. طول مرز دریایی این کشور در مجموع 

کیلومتر یکی از مرزهای آبی بین ایران و عراق است و قسمتی از مرز مشترک ایران  2/5طول تنها 
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هم مرز با جمهوری کیلومتر تنها رودخانه  86و عراق را تشکیل می دهد. اروندرود به طول 

 (.20-21: 1392اسالمی ایران است که قابیلت کشتیرانی دارد)دهقانی پور، 

 اطالعات کلی جمعیتی عراق -

 نفر می باشد.  481/858/31،  2013جمعیت عراق در سال 

 ر...درصد یا بیشت 5درصد، ترکمن و آشوری  20تا  15درصد، کرد:  80تا  75قومیت: عرب 

 می باشد.  2012دالر در سال  000/000/400/155: کل تولید ناخالص ملی

 3درصد(، مسیحی و دیگران  37تا  32درصد، سنی  65تا  60درصد)شیعه  97دین: مسلمان 

  ).www.worldatlas.comدرصد .)

 موقعیت جغرافیایی -

بی واقع مربع مساحت در آسیای جنوب غر کیلومتر 317/438عراق کشور همسایه غربی ایران با 

 رکیبشده و پایتخت آن شهر بغداد است. قلمرو عراق کنونی از قرن شانزدهم به بعد در ت

نگ جحکومت عثمانی قرار داشت و از کشورهای عربی جدید التاسیسی است که پس از خاتمه 

ابق یت سترکیب سه والجهانی اول و فروپاشی امپراتور عثمانی و در قالب حکومتی سلطنتی از 

با پایان  1958تشکیل شده است. در سال « موصل»و « بصره»، «بغداد»حکومت عثمانی به نامهای 

ه ال بدادن به حکومت سلطنتی، در این قلمرو حکومت جمهوری برقرار شد. کشور عراق از شم

رب ز مغو اترکیه، از شرق به ایران، از جنوب به راس خلیج فارس و کویت و عربستان سعودی 

ز کی ایبه پادشاهی اردن و از شمال غرب به جمهوری سوریه محدود می شود. عراق به عنوان 

اشتن ار دکشورهای مهم خاورمیانه، دارای اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی است. این کشور به جهت قر

 وامعجه جدر یکی از مهمترین موقعیت های جغرافیایی جهان، در مقاطع مختلف زمانی، مورد تو

 واسی جهانی و به ویژه قدرتهای بزرگ بوده است. بدون تردید عوامل جغرافیایی در دیپلم

ر کشو استراتژی جنگی موثر است و به وسیله آن می توان پیش بینی کرد که آیا سرزمین یک

ود. باهد میدان تاخت و تاز قرار خواهد گرفت یا به عنوان یک سرزمین حایل مورد احترام خو

 وجهت موقعیت جغرافیایی خاص خود، توجه دیگران را به خود جلب کرده  کشور عراق به

قتدر، ند)مباعث به وجود آمدن حوادثی شده است که نظریه طرفداران ژئوپلیتیک را تایید می ک

1370 :75.) 

 

http://www.worldatlas.com/
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 ( جغرافیای طبیعی و انسانی کشور عراق5نقشه شماره شماره)

 
 1970بنیادگرایی اسالمی و تحوالت آن بعد از  -5

که درآن ارتش های متحد عرب از اسرائیل شکست خوردند، سال احیای اسالم  1967جنگ 

سیاسی محسوب می شود. در واقع شکست در این جنگ تجلی همه ضعف ها، مشکالت، بی 

در نتیجه یأس و ناامیدی در عمده کشورهای اسالمی بویژه کشورهای عرب  عدالتی ها و

چنین از زاویه ای دیگر ناکامی راه حل های غیر مذهبی مطرح خاورمیانه بود. شکست مزبور هم

شده از سوی مکاتب مختلف دوره پسا استعماری در این کشورها، به ویژه پان عربیسم ناصر و 

سوسیالیسم، را رقم زد. در نتیجه اسالم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی از سوی جنبش های 

به بعد احیاگران  1970فت. بدین ترتیب از دهه اصالح طلب و تحول گرا مورد توجه قرار گر

مذهبی و به طور کل جنبش های اسالمی تبدیل به نیروی اصلی در عرصه سیاست کشورهای 

یعنی انقالب اسالمی ایران و تجاوز شوروی به  1979مسلمان شدند. دو حادثه مهم در سال 

اخت. حوادث مزبور تأثیری عمده در افغانستان موج جدید اسالم گرایی را در خاورمیانه به راه اند

ایجاد بیش از یکصد جنبش اسالمی معاصر در خاورمیانه، آسیا، افریقا، قفقاز، بالکان و همچنین 

به بعد روند افراطی شدن بنیادگرایی اسالمی نیز آغاز شد. از این  1970اروپا داشت. از اواخر دهۀ 

ونت آمیز و تروریسم برای از بین بردن پس گروه های بنیادگرای افراطی به سمت اقدامات خش

رژیم های فاسد در کشورهای اسالمی روی آوردند. در مصر گروه های خشونت طلب و نظامی 

گرای منشعب از جنبش نسبتاً میانه رو اخوان المسلمین دهه مزبور شروع به حمالت خشونت بار 
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 1981وقت آن کشور، در اکتبر علیه مقامات دولتی نمودند که اوج آن ترور سادات، رئیس جمهور 

شورشیان  1979نوامبر  20بود. در عربستان نیز گروه های نظامی گرای اسالمی ظهور کردند. در 

مسلح اسالم گرا به رهبری جهیمان العتیبه، کنترل سرزمین های اطراف مکه و مدینه را بدست 

تصرف کردند و خواستار  گرفتند. یک ماه بعد، یک هزار اسالم گرای نظامی مسجد بزرگ مکه را

آزادسازی کشور از دست پادشاهی سعودی شدند. از جمله اهداف آنها برقراری یک دولت واقعی 

 1970اسالمی، ریشه کنی نفوذ فرهنگ غربی و جلوگیری از صدور نفت به آمریکا بود. در دهۀ 

ستان که در سال باز تحول مهم دیگر در تاریخ جنبش اسالم گرا رخ داد، جنگ شوروی علیه افغان

شروع شد هزاران داوطلب جنگجو را از سراسر جهان اسالم به جهاد علیه شوروی و کمک  1979

نیز گفته می شد در جریان جنگ « اعراب افغان»به مجاهدین افغان کشاند. این داوطلبان که به آنها 

له ای مهم در مزبور تجربه نظامی فراوان کسب کردند؛ جنگ های چریکی آنها علیه روس ها مرح

توسعه راهبردی سلفی های انقالبی محسوب می شد. جنگ مزبور در واقع به بین المللی جنبش 

اسالم گرا و تمایل هرچه بیشتر آن به سمت خشونت انجامید. بسیاری از داوطلبان که در پایان 

 ( به وطن خود بازگشتند گروه های بنیاد گرای موجود در کشورهای خود را به1989جنگ )

اسالم گرایی در  تجربه .(p.  25 ,2002 ,Rubinsسمت افراطی شدن هر چه بیشتر پیش بردند)

 به خوبی نشان از روند افراطی شدن اسالم گرایی دارد. 1990مصر، سودان و الجزایر در دهۀ 

ست. هر ده ادرباره تبدیل رقابتهای هویتی به تضادهای ژئوپلیتیکی رویکردهای مختلفی ارائه ش

ورد نظر فتهای مای خاورمیانه را براساس رهیا پردازان تالش دارند تا تحوالت منطقه نظریهیک از 

در آسیای  توان پیدایش گروههای تکفیری را می .خود تحلیل و آینده سیاسی را پیشبینی نمایند

حت ی، قفقاز و شرق مدیترانه مشاهده نمود. گروههای تکفیری تزجنوب غربی، آسیای مرک

یبی و لمن، یلوژیک، سیاسی و امنیتی عربستان، محور اصلی بحرانهای سوریه، عراق، حمایت ایدئو

اعده، ن، القتوان نقش گروههای تکفیری همانند طالبا شوند. در این ارتباط می لبنان محسوب می

 سیه شدن تحوالت سیازجبهه النصره، داعش و دولت خالفت اسالمی را در روند رادیکالی

 .(65: 1377)دکمجیان، بحران امنیتی مشاهده نمودخاورمیانه و گسترش 

آمیز میان برخی  مدتهاست منطقه استراتژیک خاورمیانه صحنه آشوب و برخوردهای خشونت

سوریه و عراق و مخالفان آنها که البته حمایت کشورهای غربی را نیز به همراه دارند  دولتها نظیر

یی فعالیتها و اقدامات گروههای بنیادگرای بروز چنین خشونتها باشد. یکی از دالیل عمده می
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به ارزشهای اصیل دینی باعث گرایش  البته بنیادگرایی یا بازگشت .باشد سلفی در سطح منطقه می

آمیز نیستند  بنیادگرا در پی اقدامات تروریستی و خشونت به خشونت نیست و لذا تمام گروههای

اندیشه های سلفی تکفیری و بعضا ً تحت  بر بلکه گروههای خاصی نظیر القاعده و داعش با تکیه

منطقه باعث ایجاد  بعضی از کشورهای عرب حمایت کشورهای غربی و خصوصا امریکا و

 شوند. اکثر این گروههای تکفیری با نام اسالمی و به بهانه احیای اسالمی می ناآرامی و آشوب

 (.2: 1393)رحیمی، باشند راستین، درصدد براندازی دولتهای ناهمسو و با هژمون جهانی می

 بحران قومی-شکاف فرهنگی -6

فرهنگی مربوط به  فرهنگی و هویتی امروز در ثقل مباحث قرار گرفته است، شکاف شکاف

گیرد،  شود که حول این مهم شکاف و جنبش شکل می چند نژادی می کشورهای چند قومی و

 های قومی می شود. ها و رنجش سرچشمه نارضایتی زیرا تسلط یک نژاد یا قوم به دستگاه دولتی

تبع آن در  سطح امورسیاسی و به عدم امکان مشارکت سیاسی به دالیل نژادی و تبعیض نژادی در

بنابراین  .امور اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز پیدایش جنبش های اقلیت های ملی بوده است

وجب بروز کشمکش های نژادهای تحت سلطه با توسل به نظریه حقوق طبیعی و برابری انسانها م

اقلیتهای ملی دارای اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی هستند و بسته به میزان  می شوند. سیاسی

درجات مختلف به خود سازمان می دهند. پیدایش سوسیالیزم نوین  جویی قوم مرکزی به سلطه

 است. همبستگی قومی گروههای ملی شده نیز به یاری آن شتافته و موجب تقویت احساس

پس  گردد. جداگانه می تفاوت در سطح توسعه اقتصادی گروههای قومی هم موجب تداوم هویت

 احساس وجود یک هویت مشترک و احساس یگانگی با آن جمعی گیری کنش پیش شرط شکل

شوند.  هویت است نتیجتاً باید گفت نژاد، قومیت و ملیت از بنیان اولیه هویت بخش محسوب می

که  ملی و قومی تمایل به جدا شدن از کشور اصلی را ندارند خصوصاً هنگامی ایطبعاً هم اقلیته

دارای تجربیات مشترکی نیز باشند اما سیاست دولت مرکزی  قرن ها با هم زندگی کرده باشند و

سیاست دولت مرکزی نسبت به گروههای  .که دردست قومی خاص است تعیین کننده خواهد بود

 در درون فرهنگ و حل آنها هویت فرهنگی آنها و یا جذب وملی ممکن است درجهت حفظ 

 .معروف شده است «نژاد پرستی جدید»قومیت مرکزی باشد. مدل جذب و همانند سازی که به

تر نژادپرستی جدید بر مبنای این فرض قرار ندارد که یک نژاد بر  برخالف برداشتهای قدیمی

شود و فرهنگ  اوت فرهنگی مهم محسوب میبیولوژیک دارد بلکه در اینجا تف دیگران برتری
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در عمل نژاد پرستی جدید به  را درخود حل کند. ها دارای قدرت حق دارد دیگر فرهنگ

بخشد. پس  مشروعیت می خشونت علیه گروههای قومی که متعلق به ملت اکثریت نیستند

های دسته جنبش(. 54و  53: 1385)چاوشین، چالشها و کشمکشها از این نقطه آغاز می گردد

 -اقوام از لحاظ اقتصادی جمعی به صورت بالقوه شامل عناصر عینـی ماننـد: نـابرابری بـین

جمعی قوم برای احیای هویت  اجتماعی و مشارکت سیاسی و متغیرهای ذهنی مانند: امیال

گردند. این  ایدئولوژیکی بین اقوام می اش، تمایزهـای منزلتـی و گروهی، نمادهای فرهنگـی

و نیاز به تعامل دو جانبه با حکومت را تصدیق  پذیرنـد تها مشروعیت منافع رقیب را میخواس

 جمعـی، شـرایطی را فـراهم مـی نارضایتی قومی دسـته کنـد ایـن امـر خـود، بـا افـزایش مـی

 .شود سازمانهای سیاسی قومی منجر می گیـری کننـد کـه بـه شـکل

 داعش -7

افغانســتان، گروه نظامی وابسته به این تشــکیالت با عنوان القاعده بعد از شکســت طالبان در 

گردد، در برخی کشورهای  الدن برمی توسط اسامه بن 1367حیات رســمی آن به سال  که

جمله عراق اعالم موجودیت نمود. این جریان که مدعی بود ماهیتی فراملیتی داشــته  اسالمی و از

را با تشــکیل گروهی به نام « ابومصعب زرقاوی»در عراق ( 1390:473افراخته،  )طباطبایی و

نماینده القاعده در عراق معرفی کرد. دو سال بعد؛ یعنی  2004در سال « جهاد جماعت توحید و»

فردی به  به رهبری« دولت اســالمی عــراق»میالدی یک گروه نظامی به نام  2006در اواخر سال 

اعالم موجودیت کرد و در کنار القاعده و جماعت توحید قرار ســامرا  نام ابوعمر بغدادی در

ها به محل اختفای وی  میالدی ابوعمر بغدادی در حملۀ آمریکایی 2010گرفت. در آوریل ســال 

وی قدرت را به دست گرفت و هم او بود که چهار سال بعد  کشته شد و ابوبکر بغدادی به جای

بوبکر بغدادی، ابراهیم بن عواد بن ابراهیم بدری و متولد نام واقعی ا. گذاری کرد داعش را پایه

سامراســت. وی اســامی و القاب دیگری مانند علی البدری  میالدی در شهر 1971ســال 

ای مذهبی دارای عقیدة ســلفی متولد  بغدادی در خانواده .السامرایی، ابودعا و دکتر ابراهیم دارد

عنوان روحانی،  بغداد است. بغدادی فعالیتهای خود را به یآموختۀ دانشگاه اسالم شــده و دانش

 با تبلیغ و آموزش شروع کرد و در ادامه یکی از نظریه مسجد امام احمد بن حنبل در سامرا از

یک مؤسسۀ جهادی کوچک در این منطقه به وجود  پردازان سلفیۀ جهادی در دیاله و سامرا شد و

ارتش اهل »شــد تا نخستین گروه موسوم به  نظامی باعثمندی وی به اقدامات  آورد. عالقه
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مشی  که با وی در اندیشه، خط -بنیادگرایی های را با همکاری برخی شخصیت« سنت و جماعت

ای را  و دیاله فعالیتهای نظامی و مسلحانه تشکیل داده و در بغداد، سامرا -و هدف همسو بودند

وی پس از چندی به همراه گروهش به  .ل دادعلیه شیعیان و دولت شیعی حاکم بر عراق شک

شــد. وابستگی او به تفکرات طالبانی و  شــورای مشــورتی مجاهدین )وابسته به القاعده( ملحق

اقدامات او در بسیج توده علیه حضور  القاعده در دوران حضور آمریکاییها در عراق و اظهارات و

 القاعده در عراق توســط آمریکایی فراد وابسته بهعنوان یکی از ا آمریکا در عراق باعث شد تا به

نگهداری فرماندهان القاعده در  ها دستگیر و به مدت چهار سال در اردوگاهی به نام بوکا )محل

با خروج آمریکا از عراق و آزادی از زندان، بغدادی مجدد فعالیت . جنوب عراق( زندانی شود

از جمله توان سخنرانی و تسلط به فنون نظامی، شــخصیتی او  خود را از سر گرفت. ویژگیهای

عراق از جمله بعثیها، سلفیها، تکفیریها و عشایر مخالف دولت  باعث شد تا مخالفان دولت شیعی

مند بودند، در حمایت از بغدادی به گروه  علیه دولت حاکم عالقه شیعی عراق که به اقدام نظامی

ز با اســتفاده از این فرصت مبادرت به سازماندهی و بغدادی نی او )دولت اسالمی عراق( پیوسته

دولت عراق نمود. گسترش اقدامات نظامی وی در عراق باعث  نیروها و اجرای اقدام نظامی علیه

خوانده و برای هرگونه « تروریست»آمریکا رســماً بغدادی را ( 1390مهر )2011شد تا در اکتبر  

بغدادی با شــروع . میلیون دالر جایزه تعیین کند 10مد، بینجا اطالعاتی که به دستگیری یا مرگ او

دو ســال در  کار شد و به مدت دست به« یاری اهل ســنت در سوریه»بحران در سوریه با شعار 

شاخۀ  میالدی ادغام 2013کنار نیروهای مخالف نظام ســوری قرار گرفت. وی در آوریل سال 

 .دولت اسالمی عراق و شام )داعش( اعالم کرد»با اسم جبهۀ النصره با دولت اسالمی در عراق را 

که یک عراقی بود، با واکنش  دست گرفتن قدرت و درحالی خواهیهای بغدادی در به زیاده

عضو جبهۀ النصره و رهبری آن؛ یعنی ابومحمد جوالنی مواجه شد. وی با هرگونه  های سوری

 1.  افغانستان، به رهبری ظواهری مورد تأکید قراردادو بیعت با القاعده را در  ادغام مخالفت کرده

بغدادی تنها راهکار را بازگشت به عراق و ادامۀ اقدامات تکفیری  در پی باال گرفتن اختالفات،

در مناطق شرقی عراق و در  1392 زمســتان ســال خود در این کشور اعالم کرد و در اواخر

                                                                                                                                             
 .این اطالعات بیشتر برگرفته از وبگاههای اینترنتی است که نشانی برخی از آنها به شرح زیر است.  1

www.vahhabi2012.blogfa.com/post/142 

www.ajovan.blogfa.com/post-26.aspx 

www.takafsar.blogfa.com/tag 
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نظامی خود را در استانهای نینوا، االنبار و  اتمرزهای مشترک با سوریه مستقر شده و عملی

 .صالحالدین، علیه دولت شیعی عراق آغاز کرد

در پی نشست چندین گروه مسلحانه اعالم شد که  2006اکتبر  15تشکیل دولت اسالمی عراق در 

ابوعمر البغدادی به عنوان سرکرده این گروه  "حلف المطیبین"در چارچوب معاهده موسوم به 

تی پس از اعالم موجودیت، چندین عملیات مسلحانه در داخل عراق انجام داد. دوران تروریس

سرکردگی ابو عمر شاهد گسترش عملیات تروریستی همزمان و همانند حمله به بانک مرکزی، 

، نظامیان 2010آوریل  19وزارت دادگستری، یورش به زندانهای ابوغریب و الحوث بود. در 

عملیات نظامی در منطقه الثرثار منزلی را هدف قرار دادند که ابوعمر  آمریکایی و عراقی طی یک

البغدادی و ابو حمزه المهاجر در آن حضور داشتند. پس از درگیری های شدید میان دو طرف، 

این منزل هدف حمالت هوایی قرار گرفت و در نتیجه آن، هر دو سرکرده تروریست ها به 

وه تروریستی در بیانیه ای هالکت البغدادی و المهاجر را هالکت رسیدند. یک هفته بعد این گر

روز، مجلس شورای دولت اسالمی عراق تشکیل جلسه داد و  10رسما اعالم کرد و پس از حدود 

ابوبکر البغدادی را به عنوان جانشین ابوعمر البغدادی و ناصر الدین سلیمان را به عنو.ان وزیر 

با وجود تضعیف دولت اسالمی عراق در نتیجه حذف  ).afrasibi,2014:13جنگ انتخاب کرد)

امنیتی نیروهای آمریکایی و عراق و همچنین نارضایتی سنی ها از -رهبران و اقدامات نظامی

رویکرد خشونت آمیز گروههای تروریستی، بحران سوریه نقطه تحول جدی در احیای تشکیل 

ریه بود. چند ماه پس از اغاز بحران دولت اسالمی و افزایش نقش آفرینی القاعده در عراق و سو

گروه  2011سوریه تشکیل گروههای مسلح برای جنگ با ارتش سوریه آغاز شد، در اواخر سال 

موسوم به جبهه النصره به سرکردگی ابو محمدالجوالنی تشکیل شد و طولی نکشید که توانمندی 

منطقه ای به طور این گروه تروریستی با توجه به حمایت های گسترده برخی کشورهای 

چشمگیری افزایش یافت تا در طول چند ماه به یکی از مهمترین و قدرتمندترین گروههای مسلح 

در سوریه تبدیل شد این گروه همچنان به حمالت مسلحانه خود ادامه داد تا اینکه گزارش ها و 

برداشت و پس اطالعات از رابطه فکری و تشکیالتی این گروه با شاخه دولت اسالمی عراق پرده 

از آن، آمریکا این گروه را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد 

(AFRASIABI,2014:14.(  در یک پیام صوتی که از طریق شبکه موسوم به  2013آوریل  9در

شموخ االسالم پخش شد، ابوبکرالبغدادی اعالم کرد که جبهه النصره امتداد دولت اسالمی عراق 
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با ادغام جبهه النصره و دولت اسالمی عراق اعالم  "ت اسالمی عراق و شامدول"است و تشکیل 

شد، اما طولی نکشید که اختالفات مهمی بین ابوبکر البغدادی و ایمن الظواهری پدیدار شد. این 

گونه اختالفات باعث شد تا داعش خود را از القاعده مجزا کند و همچنین القاعده هر گونه 

را رد کرد. این انفصال و جدایی باعث بروز اختالفات بیشتر بین بغدادی وابستگی داعش به خود 

و ظواهری شد، به گونه ای که داعش ظواهری را به اهمال در اتخاذ رویکرد رادیکال در قبال 

شیعیان و جمهوری اسالمی ایران متهم کرد. بر این اساس داعش به عنوان گروهی رادیکال تر از 

دو حوزه عراق و سوریه به فعالیت پرداخت. داعش که با سایر  القاعده به صورت جدی در

گروههای مسلح در سوریه نیز مخالف است، حتی به جنگ در برابر گروههایی مانند جبهه النصره 

 و ارتش آزاد سوریه پرداخت. و االن به صورت یک گروه سازمان یافته عمل می کند.

 ـیرةم خداوند اســت و این احکام در سـاز نــگاه داعش زمین عرصۀ تحقق و اجرای احکا

است.  اینرو هرگونه اجتهادی بدعت و هر شفاعتی شرک پیامبر )ص( ضبط شده است. از ســلف

 می شمار تالش برای اصالت دادن به شــهروندان عدول از خداســاالری)تئوکراسی( به هرگونه

ها  تمدرن است. ختم معصیسکوالر و بدعت بشر  و گســترش گناهان معلول حکام رود. ظهور

 ورالدمعام امکانپذیر اســت. مخالفان داعش کافر و مهد حدود الهی در مأل فقط با اجرای

 ت سلف صالحمرارتهای امروز دنیا، بازگشت به موازین صدر اسالم و سن هســتند. راه رهایی از

 (.2: 1393)نصری، است

رود که اگر زمانی القاعده غیر ه به شمار میگری القاعدداعش درواقع نسل دوم تروریسم و افراطی

کنند. های مشابه، مسلمانان را نیز قربانی میداد، امروزه داعش و گروههدف قرار می مسلمانان را

دهد، انگلیس که در نشریه تایمز این کشور به چاپ رسیده نشان می های اطالعاتییکی از گزارش

های امریکا در منطقه، به ویژه در سوریه و مرتبط با ابوبکر البغدادی اساساً بازتولید سیاست

سیطره داعش بر مناطق  (.130: 1393های جاسوسی این کشور است )هوشی سادات، سازمان

ای از عراق و سوریه، تعجب بسیاری را در محافل سیاسی و امنیتی برانگیخته است. این گسترده

یابی داعش ترها و مولفه هایی در قدرتشود که چه بسموضوع باعث طرح این پرسش کلیدی می

توان به طیف وسیعی از عوامل اشاره کرد که در عراق و سوریه موثرند؟ در این راستا می

های ها و مشکالت درونی عراق و سپس مسائل، اختالفات و حمایتترین آنها با چالشعمده

در عراق و سوریه، اقدام به داعش پس از خالفت اسالمی  ای مرتبط است. ای و فرا منطقهمنطقه
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انتشار نقشه ای جهت دولت اسالمی مد نظر خود نموده و طی بیانیه ای اعالم نموده است که 

سال زمان الزم دارد تا سرزمین های  5جهت حصول به اهداف مشخص شده بر روی این نقشه، 

 مشخص شده را تسخیر و حکومت اسالمی را در آنها پیاده نماید. 

خاورمیانه، شمال افریقا، بخش های وسیعی از آسیا از جمله ایران و افغانستان و  در این نقشه

قرار گرفته اند.  "خالفت دولت اسالمی"بخش هایی از اروپا در قلمرو سرزمین های مورد نظر 

طبق این نقشه داعش می خواهد اسپانیا را که به مدت هفتصد سال در سده های میانه )تا سال 

و سرزمین های تحت خالفت اسالمی بود و همچنین کشور های حوزه میالدی( جز 1492

بالکان)شامل یونان، رومانی و بلغارستان( و شرق اروپا و اتریش را تصرف کند. داعش بر این 

عقیده می باشد که مرزهای کنونی بین کشورهای اسالمی که حاصل تجزیه امپراتوری عثمانی 

پیکو بین فرانسه و بریتانیاست و باید برچیده گردد و -است، نتیجه موافقت نامه منعقده سایکس

 (.6)نقشه شماره1مرزها به حالت پیش از جنگ جهانی اول باز گردد.

 ( حوزه جغرافیایی مورد نظر داعش6نقشه شماره)

 
از صاحب  پس از سقوط جهان دو قطبی، گسستی در نظام سیاسی جهانی پدید آمده است. برخی

چگونگی شکل  هـایی را دربـاره چگونـه پـر کـردن ایـن گسـست و ایـدهنظران بر آن شدند تا 

 بـه عبـارت دیگـر از فـردای(. 248: 1381)مجتهدزاده، دادن به نظام ژئوپلیتیک جهان پیش کشند

 نظـران در قالـب تئـوری و پـردازن و صـاحب فروپاشی نظام دو قطبی تا به امـروز، نظریـه

از  اند که هر کدام به نوعی به بخشی تبیین نظام سیاسی جهان بودهنظریات مختلف به دنبال 

یعنی  های دوره گذار ژئـوپلیتیکی اسـت. در ایـن دوره زمـانی، اند که از نشانه موضوع پرداخته

                                                                                                                                             
1. New magazine from the Islamic State of Iraq and alSham: al-Bina’ Magazine #1’,” Jihadology, March 2014 
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ژئوپلیتیکی  هـای معروف است ـ اندیـشه« مدرن ژئوپلیتیک پست»تاکنون ـ که به  1989از سال 

 «گری نظامی ژئواکونومی و اصالت اقتـصاد در برابـر» رسد ایده می اند که به نظر شکل گرفته

تئوریهای  ها بـه واقعیـت نزدیـک اسـت. حتـی در ادوارد لوتواک، بیش از دیگر تئوری

پایان »، «جهانی شدن» ،»نظـام تـک قطبـی چنـد قطبـی»، «نظام نـوین جهـانی»ژئوپلیتیکی، نظیر 

های ژئوپلیتیک عصر  اندیشه اقتـصادی بـه نـوعی در بطـن تمـامی، اقتصاد و مناسبات «تاریخ

(. در مورد بحران عراق منطقی که دولت 22: 1385)ویسی، پست مدرن، نمـود آشـکاری دارد

های منطقه بخصوص جمهوری اسالمی ایران تعقیب می کنند، همین محاسبه سود و زیان است 

اسالمی ایران جلوگیری از سقوط بغداد و هجوم  در حال حاضر مهمترین فاکتور امنیتی جمهوری

داعش به مرزهای ایران می باشد چرا که در غیر این صورت ایران موقعیت استراتژیک و تاثیر 

گذار خود را در منطقه برای مدت های طوالنی و یا شاید برای همیشه از دست بدهد. در حال 

ست. امریکایی ها هم این وحدت حاضر عربستان خواستار این حل بحران به صورت جدی نی

داخلی عراق را نمی خواهند ، ولی دوست هم ندارند تا دولت اسالمی عراق و شام منافع امریکا 

رابه لرزه درآورد زیرا قدرت چانه زنی خود را در منطقه از دست می دهد. روسها نیز در یک 

ه راه انداختند مراوده دارند و مرحله پایین تر، با بازار سیاهی که داعش در زمینه صادرات نفت ب

آنها هم به نوعی از کارت سوریه و عراق در این بحران استفاده می کنند. در نتیجه ، تغییر در 

چنین ساختاری که قدرت های بزرگ بر اساس ترجیحات ملی خود، ساز و کار موازنه قدرت را 

ضوع بحران عراق هر یک بر آن اعمال نموده اند، بسیار مشکل است. دولت های منطقه در مو

منافع متضاد خود را در کشور عراق دنبال می کنند و بر اساس اصل مطلوبیت گرایی برای هر یک 

از این قدرت ها ، همچنان عدم وحدت و حفظ موازنه بحران در عراق در زمینه بحران داعش 

 مطلوب است. 

 نتیجه گیری -8

فرصت آن به دو کشور عراق و سوریه با رشد گروه داعش در منطقه جنوب غرب آسیا و ورود 

 گروهاین مهیا کرد.  هابازیگران سیاسی گوناگون به عرصۀ تحوالت این کشور مناسبی برای ورود

 درگیریهای سـوریه، مـسیر تحـوالت را بـه سـمت عراق و با ورود به میدان سیاسـت رادیکال

چالشهای ژئوپلیتیکی در منطقه  آمیـز سـوق داد و بـه یکـی از مهـمتـرین مـسلحانه و خـشونت

 نیروهای حمایتهای مالی، نظامی و آموزشی کشورهای خارجی از آنها، پیوستنو جهان شد. 
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موجب افزایش قدرت آنها و در نتیجه  کارآزموده و مجرب از سراسـر جهـان بـه ایـن گـروههـا

این تی و ابزاری بودن ویژگیهای غیرمردمی، چندملی. شده است و عراق سوریه سبب تداوم بحـران

و همچنین به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی داخلی، ناگزیر از استمداد کشورهای همسود  گـروه

خارجی برای ایجاد تغییر در نقشه و توازن قدرت منطقه ای در خدمت منافع قدرت های منطقه 

برای نیل به اهداف ای و فرامنطقه ای از قبیل ترکیه، عربستان، اسرائیل و آمریکا شده است. تا 

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک گوناگون مثل  تضعیف جبهه مقاومت، جلوگیری از نفوذ روسیه در 

منطقه، حفط امنیت رژیم صهیونیستی و تضمین تداوم جریان انرژی به غرب از سوی این کشورها 

و در آن بیش از سال ادامه دارد  4جنگ در داخل سوریه بیش از  مورد استفاده ابزاری قرار گیرد.

صدهزار نفر کشته و در بحبوحه بحثهای بین المللی میلیونها نفر آواره شده اند. در منطقه جنوب 

غرب آسیا بحران های قومی و مذهبی، همواره امنیت این منطقه را تهدید کرده است و همواره 

های جنوب حقوق اقلیتها در این منطقه نقض شده است. اشتراکات قومی و مذهبی میان کشور

غرب آسیا موجب شده تا در صورت بروز بحران قومی در یک کشور، دیگر کشورها در خطر 

تسری آن بحران قرار بگیرند. با آغاز بحران در عراق و سوریه و ورود گروه داعش به آنجا شاهد 

 انواع هویت های قومی و مذهبی در این دو کشور و همسایگاه آنها بودیم به طور مثال با حمله

داعش به شمال سوریه و جنگ با مناطق کردنشین، نیروهای کردی هم در اقلیم کردستان و هم در 

ترکیه فعال شدند و به جبهه گیری در مقابل داعش پرداختند و با مقاومت آنها در دو شهر کوبانی 

ی و سنجار)شنگال( به یک بازیگر فعال در مقابل داعش قرار گرفت و این عوامل و همچنین عوامل

خطرناک مانند گروه داعش در منطقه همراه با بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای گواه از تغیرات 

 ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی در منطقه جنوب غرب آسیا دارد.
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 تحلیل ژئوپلیتیکی بحران راه ابریشم
 

 تهران دانشگاه علمی هیأت عضو و ، استادیار1خدیجه عالمی

 

 چکیده
 به و آمد دبوجو دریایی راههای کشف امکان دور، شرق با اروپا ملل آشنایی و مغوالن حمالت از پس

 مسیر از هانیج تجارت از بخشی آن از پس. گرفت شکل نیز ابریشم دریایی راه ابریشم، زمینی راه موازات

 شکل به کردند می یتفعال مسیرها این در که بازرگانانی میان رقابت. یافت انتقال دریایی راه به زمینی راه

 آنها رأس در و اروپایی دول میان این در. گرفت خود به نیز سیاسی های جنبه بلکه نماند؛ باقی تجاری

 در فعال کشورهای بر فشار اعمال با رو این از. بودند برخوردار ای فعاالنه عملکرد و سیاست از انگلستان

 تجارت حجم مدهع ابریشم دریایی راه برقراری با و کرده مسدود را مذکور مسیر ابریشم، زمینی راه مسیر

 سوئز انالک اندازی راه و احیاء با آمده، وجود به وضعیت و بحران. دادند اختصاص خود به را جهانی

 . شد آن زمینی راه جایگزین کامل طور به ابریشم دریایی راه که چنان یافت؛ تشدید

 مسأله ینا به ابریشم، زمینی راه تضعیف های زمینه و عوامل بررسی ضمن است صدد در نوشتار این

 سؤال به پاسخ در یابند؟ تسلط ابریشم دریایی راه در تجارت بر توانستند چگونه گران استعمار که بپردازد

 موفق سوئز انالک اندازی راه و احیاء با گران استعمار: که است شده پرداخته اصلی مدعای این به مذکور،

 .شدند ابریشم دریایی راه بر تسلط به

 کانال فظح در صهیونیستی اشغالگر رژیم نقش و فلسطین به یهودیان کوچ مسأله که نکته این بررسی

 ست.ا پژوهش این دستاوردهای جمله از است؛ بوده راستا همین در استعمار اهداف جمله از سوئز

 تیصهیونیس شغالگرا رژیم انگلستان، استعمار، سوئز، کانال ابریشم، دریایی و زمینی راه واژگان کلیدی:

 .مقدمه1

در طول تاریخ، تجارت بین المللی جاده ابریشم جایگاه و موقعیت ویژه ای داشته و مسیری 

مهم جهت مبادالت تجاری کشورهای آسیایی با اروپا بوده است. این مسیر به عنوان یک جاده 

ارتباطی و شبکه بزرگ حمل و نقل زمینی به شمار می آمد. این مسئله به عنوان نخستین کارکرد 

یشم بود که نه تنها شبکه راههای به هم پیوسته با اهداف بازرگانی در آسیا به شمار می جاده ابر

رفت بلکه خاور و باختر و جنوب آسیا، شما افریقا و اروپا را به هم پیوند می داد. تولید ابریشم 

                                                                                                                                             
1. Email: alemi1900@ut.ac.ir  
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 نیز از دیگر کارکردهای این جاده به شمار می آمد. این مسئله هنگامی اهمیت ویژه ای یافت که

نگرش حکومت هایی که در مسیر این جاده قرار داشتند به سمت و سوی بهره برداری اقتصادی 

از این کاالی گرانبها تغییر یافت. اگرچه به هنگام بروز جنگ ها و حمالت حکومت ها، خساراتی 

به برخی مسیرهای این جاده وارد می شد و در نتیجه به افول تجارت ابریشم می انجامید؛ با این 

مه حکومتهای بزرگ همواره در پی بدست گرفتن تجارت این کاال بودند و با یکدیگر به رقابت ه

برمی خاستند؛ چنان که در اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی خود نیز متأثر از این امر بودند. 

ران در این نوشتار به تحلیل ژئوپلیتیکی بحران راه ابریشم پرداخته شده است. مبحث مذکور از دو

پیش از حمالت مغول تا دوره حفر کانال سوئز و حضور رژیم اشغالگر صهیونیستی در آن منطقه 

پی گیری شده است. تاکنون مبحثی که بتواند مسئله بحران راه ابریشم و کانال سوئز و نقش 

ه حاکمیتها در این امر را تحلیل کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد، به طور مستقل انجام نیافت

است. این پژوهش، بر اساس منابع و مآخذ، تحقیقات و پژوهشها و به روش کتابخانه ای انجام 

 یافته است.

 .جغرافیای تاریخی جاده ابریشم2

جاده ابریشم نه یک جاده، بلکه شبکه راههای به هم پیوسته ای با اهداف بازرگانی است که 

جانگ »جاده ابریشم توسط  1(185: 1385سیان، آسیا، آفریقا و اروپا را به هم پیوند می داد. )اون

ق.م( امپراتور سلسله  87-141«  )تی-وو»اولین سفیر چین در ایران، که از طرف فغفور « چیان

در شمال غربی « آن-چانگ»هان به دربار شاه ایران گسیل شده بود افتتاح شد و از شهر قدیمی 

( مسیر اصلی این راه که 2: 1383د آبادی، چین در شرق، به شهر رم در غرب امتداد یافت. )محمو

طول شرقی امتداد  110تا ْ 10عرض شمالی و ْ  40و ْ 30بین ْنام دارد، « جاده ابریشم خشکی»

داشته است. راههای فرعی دیگری نیز از هند و جنوب ایران به آن می پیوست که به دلیل اهمیت 

، به آنها داده شده بود. این «راه ادویه»انند نوع کاالهایی که در آنها حمل می شد، نامهای دیگری م

عرض شمالی امتداد می یافتند. طول تقریبی راه زمینی ابریشم را هشت هزار  20راهها نیز تا ْ

                                                                                                                                             
1

 Silk«جادهابریشم»مبهقصدتوصیفمسیرتجارتازمغربزمیندرباستان،اصطالح1877.جغرافیادانآلمانیبهنام)فنریختوفنچین(درسال

roadچندانرانامگذاریکرد.زیراابریشمپربهاترینمنسوجاتوموردپسندترینکاالیتجارتیازچینبهمغربزمینمحسوبمیشد.اینموضوع

درجهانیونانورومبرایسرزمیناصلیکرمابریشم«Silkworm»(بهمعنایکرمابریشمSer-ازریشهیونانی)ِسر(Seres)مهمبودکهواژهِسرس

(1385:185یعنیچینعنوانمشخصگردید.اگرچهآگاهیواطالعاتیونانورومازخاوردورقطعاًنامشخصبود.)فرای،
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( به نوشتۀ بطلمیوس فاصلۀ بین شهر مَنِبج )هیراپولیس( در 14: 1376کیلومتر نوشته اند. )ثالثی، 

ایتخت قدیم چین، در حدود یازده هزار کیلومتر بوده شمال سوریه تا چانگ آن )چانگان، سرا( پ

( این شاهراه از کشور چین شروع می شد، از فالت ایران می 11: 1987است. )بطلمیوس، 

گذشت و پس از گذر از بین النهرین و شامات، به انطاکیه در کنار دریای مغرب )مدیترانه( می 

این جاده در مشرق، شهر چانگ ـ آن  ( نخستین شهر در ابتدای85: 1370پیوست. )پیرنیا، 

)نزدیک به شهر کنونی شیان( بود. پس از آن جاده در درة رود وِی امتداد می یافت. چینی ها 

می نامیدند و مأموران « شاهراه سلطنتی»بخشی از این راه را که بیشتر نقاط آن سنگفرش بود، 

اروانیان را فراهم می آوردند. )ثالثی، چینی با گرفتن عوارض از مسافران این راه، امنیت و رفاه ک

ز مسیر از شهرهای ساحلی شرق چین و جهت پیشگیری عبور از بیابان غاآ( با 21-22: 1376

های مرکزی چین، این مسیر به دو راه شمالی و جنوبی تقسیم می شد. مسیر شمالی که امروزه از 

سمت شمال غربی تغییر مسیر می داد و علیای رود وِی، به یاد می شود در « راه ابریشم»آن با نام 

پس از طی مسافتی طوالنی از دامنه های نان شان )کوهستان جنوبی، که دنبالۀ کوههای کونلون 

: 1376است(، به پادگان مرزی تونهوانگ )یکی از کانونهای فرهنگ بودایی( می رسید. )ثالثی، 

تاریم یکی از خشک ترین ( پس از آن در سمت مغرب شهر تونهوانگ، بیابانهای حوضۀ 23

سرزمینهای جهان قرار دارد. اطراف این بیابانها را از شمال کوهستان تین شان، از مغرب کوههای 

پامیر، از جنوب رشته کوههای کونلون و از مشرق کویر لوپ )نمک( محدود کرده است. در شهر 

از شمال حوضۀ آنشی )آنسی( راه دو شعبه می شد: یک راه به سوی شمال غربی می رفت و 

تاریم می گذشت، راه دیگر به سوی جنوب غربی امتداد می یافت و از جنوب این حوضه عبور 

مسیر یا راه جنوبی از گذرگاه میان رشته کوههای کونلون )که در اسطوره های چینی  می کرد.

راه پس ( امتداد این 17: 1376)ثالثی،  جایگاه ایزدان است( و از صحرای تاکالماکان رد می شد.

از گذشتن از پامیر شرقی، در آخرین بخش کوهستان پامیر که دو رود جیحون )آمودریا( و 

سیحون )سیردریا( از آن سرچشمه می گیرند، به منطقه ای می رسید که امروزه ترکستان غربی 

 نامیده می شود. در راه جنوبی حوضۀ تاریم نخستین منزلگاه، قلعۀ میران در کنار دریاچۀ لوپ نور

شان( و یارغَند )یارکند( می -( این جاده از شهرهای چِرچِن )شان32-31: 1376بود. )ثالثی، 

جادة  (34،30،29: 1376)ثالثی،  گذشت و پس از عبور از کاشغر به کوهستان پامیر می رسید.

( و عبور از آن، به 36: 1376شمالی پس از رسیدن به حوضۀ پهناور و پرآب شهر تورفان )ثالثی، 
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این جاده پس از گذر از دامنه ( 85: 1370)پیرنیا،  تین شان یا سرزمین هفت جویبار می رسید. کوه

های تین شان و پشت سر گذاشتن دروازة یشم )یومن گوان( و شهر لوالن )معروف به شهر 

میالدی، آن را از زیر شنهای صحرا  1898-1894مردگان، که اسون هدین در فاصلۀ سالهای 

صحرای شنی، به شهر پر آب کُرال می رسید )که در قرن سوم میالدی به دلیل کشف کرد( و یک 

بند آمدن آب، خالی از سکنه شد(. از آن پس جاده در شمال امتداد می یافت و پس از گذشتن از 

( از 17: 1376کوهستان پامیر به کاشغر می رسید که غربی ترین نقطۀ حوضۀ تاریم بود. )ثالثی، 

جنوبی به هم می پیوستند. پس از کاشغر مکانی به نام برج سنگی قرار داشت  کاشغر راه شمالی و

که محل تالقی کاروانهای تجاری چین با کاروانهایی بود که از طرف مغرب می آمدند. مکان آن را 

( شاخه ای از 85: 1370خُلْم )تاشقرغان( کنونی در ساحل علیای رود یارکند می دانند. )پیرنیا، 

غر و از راه کوهستانی پامیر به سوی بلخ می رفت. بلخ تقریباً در میانۀ جادة ابریشم جاده، از کاش

( راه دیگری نیز از طریق کوهستان، از 86: 1370قرار داشت و پایانۀ جادة بزرگ هند بود. )پیرنیا، 

کاشغر به فرغانه می رفت و از فرغانه به موازات خطی که از غرب به سوی فالت ایران کشیده 

-137: 1376شد، از شهرهای سمرقند و بخارا می گذشت و از آنجا به مرو می رسید. )ثالثی، می 

( شعبۀ دیگری از این راه به سوی شمال می پیچید و به کرانۀ شرقی دریای خزر متصل می 138

شد. سپس با قطع عرض دریای خزر، به باکو می رفت و در امتداد درة رود ارس ادامه می یافت 

از جنوب شرقی دریای سیاه به قسطنطنیه )استانبول( می رسید. راه دیگری نیز به  و با گذشتن

سوی شمال غربی می رفت و از شمال دریای خزر می گذشت تا به کرانۀ شمالی دریای سیاه 

( امتداد جاده از بلخ به سوی مرو و ناحیۀ جنوبی دریای خزر می آمد و 41: 1376برسد. )ثالثی، 

روازه )هکاتوم پولیس، پایتخت اشکانیان، نزدیک دامغان امروزی( را شهرهای طوس و صد د

پشت سر می گذاشت، سپس به ری می رسید و به سوی اکباتان )همدان کنونی( امتداد می یافت 

شاخه ای  (84: 1370و با قطع رشته کوه زاگرس به طرف بین النهرین و انطاکیه می رفت. )پیرنیا، 

ران به سمت جنوب و سرزمینهای پست بین النهرین )جایی که دجله از جادة ابریشم در مغرب ای

و فرات به هم نزدیک می شدند و شهرهای بزرگی مانند بابل، سلوکیه، تیسفون و بغداد به ترتیب 

( راه شاهی داریوش بزرگ در قرن 42: 1376در آنجا شکل گرفته بودند( امتداد می یافت. )ثالثی، 

را به ساردیس )سارد( در آسیای صغیر متصل می کرد، بخشی از  پنجم پیش از میالد، که شوش

راه ابریشم بود که از شوش به سمت شمال، کوهستان زاگرس را قطع می کرد و به اکباتان می 
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شاخۀ دیگر جادة ابریشم از اکباتان شروع می شد و به نینوا )موصل  (87: 1376رسید. )ثالثی، 

تیان در قرن اول و دوم میالدی( در جنوب آن بود، می رسید امروزی( که هاترا یا الحضر )دژ پار

: 1376و با گذر از حاشیۀ فالت آسیای صغیر )آناطولی(، به حلب و انطاکیه ختم می شد. )ثالثی، 

یک شعبۀ آن راه بیابانی شمال غرب به  ( در بین النهرین جاده به چند شاخه تقسیم می شد:45

( یک شاخۀ آن از شهر 42: 1376قۀ شامات بود. )ثالثی، سمت شهرهای حلب و انطاکیه در منط

دورا )ائوروپوس( در کرانۀ فرات آغاز می شد و به پالمیرا )شهر نخلها، در هزارة دوم پیش از 

شاخۀ دیگری از بابل شروع می شد و از بیابان می گذشت و به  میالد معروف به تَدْمُر( می رسید.

رار گرفتن در مسیر یک راه بیابانی، از طریق دهانۀ خلیج عقبه با شهر پِتْرا می رسید که عالوه بر ق

دریای سرخ نیز ارتباط داشت و با راه بزرگ ادویه که به شرق می رفت، پیوند می خورد. جاده از 

پترا به سوی ساحل مدیترانه، غزه، مصر )به ویژه اسکندریه( و به شهرهای صور، صیدا، جَُبیْل و 

( پترا کنار جادة عطریات نیز قرار داشت که از عربستان 44: 1376، )ثالثی بیروت می رفت.

جنوبی به شمال و از راه دمشق و قوس غربی داخلی هالل خصیب به حلب و انطاکیه کشیده می 

شعبۀ  شد. شهرهای حلب و انطاکیه نه تنها پایانۀ جادة ابریشم بلکه پایانۀ جادة عطریات نیز بودند.

می شد و قوس درونی رود دجله را می پیمود و از بسیاری شهرها مانند دیگر آن از بابل شروع 

راهی نیز از شهرهای باالی دجله و فرات به سمت  (45: 1376)ثالثی،  .آشور و نینوا عبور می کرد

: 1376پایین این رودخانه ها و بندرهای خلیج فارس، به راه دریایی ادویه می پیوست. )ثالثی، 

سیر اولیۀ جاده ابریشم قرار داشتند و باشکوفایی آن شکوفا و با سقوط آن ( شهرهایی که در م43

تنزل کردند و یا از بین رفتند، از مغرب به مشرق عبارت بودند از: در غرب آسیا: بابل، انطاکیه، 

تیسفون، پترا، پالمیرا، صور و صیدا؛ در فالت ایران: اکباتان و ری؛ در دشت خشک ترکستان: مرو، 

خارا، بلخ و تاشکند؛ در برآمدگیهای کوهستانی پامیر: کاشغر و یارکند؛ در بیابان حوضۀ سمرقند، ب

تاریم: ختن، شان ـ شان، کوچا، قره شهر، لوالن و تورفان؛ در چین: تونهوانگ، غارهای هزاربودا و 

پیش از کشف راههای بزرگ دریایی، ادامۀ جادة  پایتخت های باستانی چانگ ـ آن و لویانگ.

ابریشم از طرابوزان )از طریق دریای سیاه و دریای مدیترانه( به قسطنطنیه و روم می رفت. )ثالثی، 

1376 :48) 

 . کاالهای مبادالتی در جاده ابریشم3
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ابریشم نه تنها به عنوان مهم ترین کاال در امور تجاری بلکه جهت پرداخت وجه در چین به 

تا با دریافت هدایایی از قواره های ابریشم از دربار شمار می رفت. چادرنشینان تشویق می شدند 

چین، دست از تهاجم بردارند. هم چنین در برابر خدمات ویژه ای که توسط افراد برای دولت 

چین انجام می شد. پاداش آنان شامل هدایای ابریشمی بود. کشف کرم ابریشم و نتیجه یافتن 

پیش از میالد، توسط مدارک چینی مورد گواهی منسوجات از الیاف پیله های آن از هزاره سوم 

است. تمامی جریان پرورش کرم ابریشم رازی بود که برای چندین قرن حفظ شده بود و بیگانگان 

راجع به جریان آن )که چگونه کرمها از برگ توت تغذیه می شدند( و روش تهیه پارچه ابریشم نا 

و امپراطوری بیزانس به طور  شبه قارة هندیشم به آگاه بودند. داستان هایی راجع به معرفی کرم ابر

شبه جالب توجهی همطراز است. در هر دو مورد کرم ابریشم قاچاقی فرستاده شد. ارسال آن به 

به صورت پنهان کردن در درون لوازم زینتی شاهزاده مؤنث چینی، انجام شد. در حالی  قارة هند

به بیزانس منتقل کردند. اما تجارت ابریشم چین، که راهبان کرم ها را درون عصا پنهان کرده و 

بیش از تولید ابریشم در خارج از چین بوده است. لباس های ابریشمی در روم بسیار ارزشمند و 

پربها بود. چنان که از زمانی که افزایش تقاضا توسط ساکنان ثروتمند امپراطوری روم پیش آمد، 

پراطوری روم همزمان با ظهور کوشانیان بوده و این آغاز شد. اوایل ام« جاده ابریشم»شکوفایی 

دوره می تواند به عنوان آغاز واقعی جاده ابریشم از چین به امپراطوری روم به شمار آید. )فرای، 

ق.م پادشاه چین، داد و ستد با کشورهای مغرب چین را شخصًا 115از سال ( 186: 1385

ق.م، چینیها راه تجاری 115یا  105حدود سال  ( در598 /1: 1373سازماندهی می کرد. )مظاهری، 

و کاروانی غرب را در جستجوی فرآورده های کمیاب مغرب چین )مانند سنگ یشم سبز و سفید، 

سنگ الجورد، شیشه های رنگی و اسبهای نیرومند( گشودند و تا نیمۀ آسیا به پیش رفتند. )ثالثی، 

بیش از ده قطار و کمترین آن شش یا پنج  ( بیشترین تعداد کاروانها در هر سال12-13: 1376

. تجارت بین المللی در عصر کوشان قطار بود. طی کردن بلندترین مسیرها نُه سال طول می کشید

به طور شگفت انگیزی گسترش یافت و سغدیان در آسیای مرکزی بازرگانانی بودند که از 

سود می  شبه قارة هند در تقاضای ابریشم در غرب و اسب و یشم سبز و ادویه در چین و طال

ور بود. چینی ها از ایران وسمه می آبردند. همچنین داد و ستد میان بازرگانان ایران و چین سود 

گرفتند که وسیله ای برای آرایش زنان درباری و اشراف بود. ملکه چین، همه ساله مقادیر قابل 

ایی که به چین صادر می شد، رنگ مالحظه ای از این کاالی گرانبها را می خرید. از دیگر کااله
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چه های ایرانی و بابلی، سنگهای قیمتی و مروارید بودند. منسوجات و مواد مخدر از قالی و قالی

ایران؛ طال، نوشادر، مروارید، قالی و پارچه های پشمینه از سمرقند به چین صادر می شد و پارچه 

بود، به چین فرستاده می شد. سمرقند  های نخی آسیای میانه که پنبه یکی از محصوالت عمده آن

یکی از مراکز مبادله کاال در جاده ابریشم بود. پای کند یکی از واحه های بخارا نیز چنین موقعیتی 

داشت. یکی از دروازه های متعدد بخارا دروازه مشک فروشان بود که محصول آن به چین صادر 

جمله بازارهایی بودند که در آنها مبادله کاال می شد. بازارهای اشتیخن،کرمینه، کش و جز آنها از 

انواع مواد داروسازی هم از   (37-36 /1: 1373)مظاهری،  و خرید و فروش صورت می گرفت.

اجناس با اهمیت تجارت در آسیای مرکزی بود، از آنها می توان به کافور اشاره کرد که در عطر 

زیان تیسفون را غارت کردند، ذخایر مهمی سازی و داروسازی کاربرد داشته است. هنگامی که تا

از کافور در انبارهای ساسانیان یافتند. دارچین که عربها به آن نام دارصینی داده اند، از نام دارچینی 

عهد ساسانی گرفته شده که به معنای داروی چینی است. واژه دار به جز معنای درخت و گیاه، به 

نجبیل و ریموند چینی از دیگر کاالهایی بود که داد و ستد معنای دارو نیز بوده است. زردچوبه، ز

جنوبی نیز در این دوره برای تجارت  -مسیرهای شمالی (778،832 /2: 1373)مظاهری،  می شد.

خَز و عسل از روسیه و عنبر از بالتیک که مورد نیاز مردم در جنوب بود و با صنایع دستی مانند 

به فعالیت افتاد. به هر صورت این تجارت فقط چندین  بشقاب و کوزه سیمین معاوضه می شد،

همیشه یک کاالی « بردگان»قرن پس از کوشانیان به تکامل عظیمی رسید. باید توجه داشت که 

( یکی از کاالهای عمده ای که 188: 1385مهم خرید و فروش در جوامع آن زمان بودند. )فرای، 

دو هزار سال بی وقفه مورد تقاضای فغفوران به چین صادر می شد، اسب ایرانی بود که مدت 

هزار اسب به چین  100م اویغوران ساالنه 779-762ق/162-145قرار داشت. در فاصله سالهای 

قواره پارچه ابریشمین می گرفتند. در سال  10صادر می کردند و در برابر هر یک رأس اسب 

م به چین فروخته شد. در سند از هزار قواره پارچه ابریش 13هزار رأس اسب در برابر 3م، 607

درهم، و بهای  200مجموعه اسناد به دست آمده در کوه مغ معلوم شد که بهای هر رأس اسب 

قواره پارچه  10درهم بوده است. بدین سان بهای هر رأس اسب  معادل  20یک قواره ابریشم 

درهم محاسبه  28یشم ابریشم محاسبه می شد. طبق پیمان سمرقند نیز بهای یک قواره پارچه ابر

شده بود. با این همه، گرانبهاترین کاالیی که از چین وارد می شد ابریشم بود که چگونگی تولید 

آن از اسرار عمده حرفه ای و بازرگانی پیشه وران و تجار آن کشور محسوب می شد. ابریشم در 
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واحد  6ی شده معادل منطقه دریای مدیترانه همپایه زر بود و بهای یک قطعه ابریشم رنگ آمیز

 40گرم حدود  327،5میالدی بهای ابریشم به وزن  1948پول طال قیمت داشت. چنان که در سال 

تجارت اسب، برگ برنده ایرانی ها در امور  (25-24 /1: 1373)مظاهری،  دالر ذکر شده است.

خت چین، پرده تجاری بود. چنان که درهایی از فوالد ختایی، اندرونی های با کاشیکاری های سا

های اطلس با بهای اسب های ایرانی به دست آمده بود. اما برخی دیگر از کاالها که کاروانها در 

جاده ابریشم داد و ستد می کردند عبارت بودند از: آهن از مرو که به آهن مرغیان )مرگیانا( 

؛ ادویه، عاج، معروف بود؛ درخت زردآلو و هلو از چین به ایران؛ شتر مرغ از تیسفون به چین

عطر، احجار کریمه از هند و چین و ایران به روم؛ مفرغ آالت، شیشه و اشیای هنری و روغن و 

طال از روم به ایران و چین کاالهای دیگری هم در مسیر این جاده گزارش شده است مانند: رنگ 

، زعفران، قیر ارغوانی، فلزات مختلف، سفال که به روم فرستاده می شد. پرندگان گوناگون، برنج

 (9: 1383، محمود آبادیمعدنی، فوالد و فلز مرغوب ایرانی نیز جزء اشیای مبادله قرار داشتند. )

له ا حمت.تأثیر موقعیت ژئوپولیتیکی راه ابریشم در سیاست و اقتصاد دولتها )از آغاز 4

 مغول(

رقابت میان بازرگانان روم و پارتیان و آسیای مرکزی شدید بود و بر مناسبات سیاسی میان  

به نظر می رسد لشکرکشی های هخامنشیان، اولین گامها در گشوده  کشورها تأثیر می گذاشت.

شدن بخشی از راه تجارتی، زیارتی و سیاحتی بود که امروزه آن را جادة ابریشم می نامند. 

ق.م( در بند سوم کتیبه های خود در نقش رستم و شوش، عالوه بر 485-521منشی )داریوش هخا

پارس از کشورهایی که آنها را فتح و مردمانی که بر آنها حکمرانی کرده است نام می برد، که 

عبارتند از: از پارس به سمت شرق: ماد، پارت، هرات، بلخ، سغد، خوارزم، زَرَنْگ، رُخْج، گَنْداره، 

اهای هئومورکه )هوم نوش(، سکاهای تیگرخئوده )تیزخود(؛ به سمت غرب: خوزستان، هند، سک

بابل، آشور، عربستان، مصر، ارمنستان، کاپادوکیا، سارد، یونان، سکاهای ماورای دریا، سِکودَر/ 

اسکدار، اشقودره )در مقدونیه(، یونانیهای سپر روی سر، لیبیایی ها، حبشی ها، اهالی مَک یا 

بخش اعظمی از این کشورها در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند. لشکرکشی های اسکندر کاریان. 

ق.م( و رواج پول واحد )دِرهم نقرة اسکندری( در مشرق زمین، به رونق 323ـ336مقدونی )

 .روابط اقتصادی و سیاسی شرق و غرب بسیار کمک کرد و معامالت بازرگانی را آسان تر نمود

سکندر برای استحکام فرمانروایی خود و نیروی اقتصادی آن توجه خاصی ( ا6: 1351)کشاورز، 
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به برقراری خطوط ارتباطی داشت؛ به همین منظور در سرزمینهای مفتوحه به ایجاد مراکز 

مسکونی بسیار، از اسکندریۀ مصر تا اسکندریۀ اوپیان )بر کرانۀ شرقی سند(، پرداخت که تأثیر 

غرب داشت. در ایران و خاورمیانه از بنای چند اسکندریه از  بسیاری در بازرگانی بین شرق و

جمله در شوش )سوزیان(، ملتقای رود دجله و کرخه، کرمان، آراخوسیا )قندهار کنونی(، هرات 

)هره یه(، مرو )مَرْغیانا( و اسکندریۀ اقصی )خجند کنونی( یاد شده است که همه بر سر راههای 

ه شدند و به منزلۀ حلقه هایی بودند که ساتراپ نشینها را به مهم سوق الجیشی و بازرگانی ساخت

بازرگانان و پیشه وران یونانی که در پی منافع خود به دنبال لشکر  ند.یکدیگر متصل می کرد

اسکندر به راه افتاده بودند، در این شهرهای جدید که به دست او و به نام اسکندریه در کنار 

ن می شدند و رشته های جدیدی از کارهای بازرگانی و شهرهای قدیمی ساخته می شد، ساک

صنعتی در آنها به راه می انداختند و به دلیل داشتن مناسبات دیرینه با مراکز تجاری یونان، 

-312( سلوکیان نیز )8-7: 1351تسهیالت فراوانی در امر تجارت به وجود می آوردند. )کشاورز، 

شتند، بر بخش هایی از این راه اوراسیایی، حکمرانی می ق.م( که از سند تا مصر فرمانروایی دا64

م، مرزهای شرقی ایران از سوی این قوم کوچ رو مورد تهدید قرار گرفت. 130کردند. از سال 

ق.م( در جنگ با سکاها و جانشین او اردوان پنجم در نبرد با 76-124فرهاد دوم پادشاه اشکانی )

هرداد دوم اشکانی ملقب به مهرداد بزرگ موفق شد تا از یوئه چی ها از پا درآمد؛ با این حال م

تعرض سکاها به مرزهای شرقی ایران جلوگیری کرده و مرزهای ایران را تا مرو و هرات گسترش 

خورد که نشان از تسلط ایرانیان بر ای به چشم مینکته« تاریخ سلسله نخست هان»دهد. در 

هزار سوار اشکانی به  20میالد است؛ در این زمان،  فرارودان در سالهای پایانی سده دوم پیش از

در فرارودان آمدند. این اشاره، اعاده صلح در مرزهای شرقی  ها )چانگ چین(پیشواز نماینده چینی

کند. آزاد ساختن مرزهای شرقی ایران از تهاجم قبایل بیابانگرد، باعث پیشرفت ایران را آشکار می

روزگار اشکانیان شد. اشکانیان با استفاده از موقعیت مساعد تجارت بین المللی در  و توسعه

جغرافیایی، به ثروت هنگفتی دست یافتند. اشکانیان که نقاط حساس جاده ابریشم را تحت 

شدند. )تشکری، نظارت و کنترل خود داشتند، مانع از مبادله مستقیم کاال میان روم و چین می

امپراطوری روم پیوسته آرزو »گوید: این مورد چنین میدر « تاریخ سلسله نخست هان( »16: 1356

داشت تا نمایندگانی به دربار چین بفرستد، اما از آنجایی که اشکانیان عالقمند به ادامه تجارت 

«. شدندابریشم با امپراطوری روم بودند زیرکانه مانع از رابطه مستقیم تجاری آنها با چین می
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رتبه چینی به یکی از فرماندهان عالی« کن یینگ»، از سفر همچنین در تاریخ سلسله نخست هان

شود که در جستجوی راهی برای سفر به روم و تجارت با آن دیار بود؛ اما ایران سخن گفته می

هایی برای او ساختند تا او را از سفر به روم و گشایش ارتباطات تجاری با مالحان ایرانی داستان

کن یینگ گفتند که سفر به امپراطوری روم در صورتی که باد موافق آن دیار منصرف کنند. آنها به 

انجامد، پس در نتیجه مسافران دریایی باید آذوقه سه سال خود را تهیه نوزد، دو سال به طول می

کنند و اضافه کردند که در دریا موجود مرموزی وجود دارد که تاکنون موجب مرگ صدها تن 

گ را از سفر مایوس کردند تا انحصار تجارت ابریشم در دست شده است و از این طریق کن یین

بعدها دولت روم شرقی کوشید تا راه بازرگانی با چین را ( 17: 1356ایران باقی بماند. )تشکری، 

از نفوذ دیگر دولتها رها سازد و آن را در اختیار خود بگیرد. شهر بزرگ بازرگانی اِدِس )ادسا، 

و سرانجام شهر زیبای پالمیر )تدمر( با محدوده وسیعی که داشت، در  م216الرها، اورفا( در سال 

م یکی پس از دیگری در نتیجه حمله رومیان از پای در آمدند. از سده چهارم میالدی 273سال 

امپراطور روم شرقی با ایران در میان رودان )بین النهرین( و قفقاز هم مرز شد. لشکرکشی نا موفق 

م پایان گرفت. راه بازرگانی منتهی 363راطور روم شرقی و مرگ او در سال یولیانوس )ژولین( امپ

به روم شرقی )از دریا و خشکی که از سرزمین ایران می گذشت( موجب موقعیت ممتازی برای 

در دوره ساسانیان نیز شاهان ساسانی پیوسته  (186 :1372دولت ساسانی شد. )پیگولوسکایا، 

ت ابریشم از انحصار آنها خارج نشود. ساسانیان ابریشم را از کوشش می کردند تا کنترل تجار

بازرگانان سغدی خریداری می کردند و با بهای گزاف به رومی ها عرضه می کردند. باید خاطر 

نشان کرد که مصرف ابریشم در داخل ایران در برابر مصرف رومی ها که به تجمالت و لباس 

ر اندک بود. بدین سبب این تجارت سود بسیاری را های ابریشمی عالقه زیادی داشتند، بسیا

نصیب ایرانیان می کرد، زیرا که خزانه آنها را پر از سکه های طالی بیزانسی و در نتیجه خزانه 

م( در نیمه نخست 379-309بیزانس را از سکه ها خالی می کرد. شاپور دوم شاه ساسانی )حک: 

م سپاه 361اری را صرف خیونان کند، وی در سالدوران پادشاهی، ناگزیر شد نیرو و هزینه بسی

م هپتالیان در کنار مرز شرقی ایران پدیدار شدند. در آن 383روم شرقی را مغلوب کرد. در سال 

زمان بلخ و دشت اطراف کوههای پامیر مرز شرقی ایران بود. در اواسط نیمه دوم سده چهارم 

ام آسیای مرکزی در آمدند. این امر سبب شد که میالدی هپتالیان به صورت مانعی میان ایران و اقو

دولت ساسانی برای جلوگیری از دستیابی روم شرقی به ابریشم چین، توجه خود را به 
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م( که بر بلخ، کاشغر، یارکند، ختن و 450-ق.م128گذرگاههای قفقاز معطوف دارد.کوشانیان نیز )

م( مدتی بر بخشی از 153ـ123) می کردند، در زمان پادشاهی کانیشکاشبه قارة هند حکومت 

کر است جادة ابریشم تسلط داشتند و نمایندگانی را به آسیای مرکزی و چین فرستادند. الزم به ذ

رقابت میان بازرگانان روم و پارتیان و آسیای مرکزی شدید بود و بر مناسبات سیاسی میان 

مسیرهای زمینی کوشیدند  کشورها تأثیر می گذاشت. پارتیان و سپس ساسانیان با اداره کردن

تجارت ابریشم به غرب را در انحصار خود در آوردند و ملل آسیای مرکزی در صدد برآمدند تا 

بر موانعی مانند عوارض سنگین جهت عبور از قلمرو پارتیان و سپس ساسانیان تفوق یابند. 

ارة هند در اگرچه مستعمرات تجارتی هندی و سغدی در آسیای مرکزی وجود داشت، اما شبه ق

از طریق یارکند وخُتن به سمت شرق در فعالیت بود، حال « جاده ابریشم»امتداد بازوی جنوبی 

آنکه سغدیان به جاده شمالی از طریق کوچا و تورفان توجه داشتند. سغدیان به تدریج بیش از 

آشکار همتایان هندی خود فعال شدند. با این حال سغدیان هویت خود را مدت زمان طوالنی تا 

( در قرن ششم میالدی تجارت ابریشم به 602-601 /1: 1373شدن اسالم حفظ کردند. )مظاهری، 

طور عمده در دست بازرگانان ایرانی بود که کاالی خود را هم از راه خشکی و هم از راه دریا 

 حمل می کردند. بعدها امپراتوری روم شرقی از راه خرید ابریشم متحدان بسیاری در اروپا به

دست آورد و نیز تعداد بسیاری مزدور در اختیار گرفت. یوستی نیانوس امپراطور روم 

م( در نتیجه گسترش بازرگانی، قدرت فراوان کسب کرد و توانست اقوام 565-527شرقی)حک: 

ساکن اطراف دریای مدیترانه را با خود همراه سازد. دولت ساسانی ایران نیز هیچ گاه کنترل بر 

را از دست نمی داد و همواره راه بازرگانی با چین را زیر نظر داشت. ایرانیان با در تجارت ابریشم 

اختیار گرفتن مقادیر ابریشم خام برای تولید پارچه های زیبا و زربفت همواره امکان داشتند که 

کاالهای ابریشم خود را به بهای دلخواه به کشورهای غربی بفروشند. دولت ساسانی جهت 

طوری بیزانس، به گردش کاال در آن کشور اعتنایی نداشت؛ بلکه همواره می کوشید تضعیف امپرا

بهای ابریشم را فزون تر کرده و طالی بیشتری از روم شرقی به دست آورد. زیرا از این رهگذر 

امپراطوری بیزانس به لحاظ سیاسی و نظامی ضعیف تر می شد و مانع سلطه آن بر اروپا و گرد 

زدور می گردید. از این رو صدور ابریشم به روم شرقی همواره کمتر و بهای آن آوردن لشکریان م

( رومی ها از اینکه طال هایشان پیوسته به ایران سرازیر می شد 188: 1385بیشتر می شد. )فرای، 

در رنج بودند؛ از این رو می کوشیدند تا خود را از وابستگی اقتصادی برهانند. در حدود سال 
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نیانوس کوشید تا با اتیوپی )حبشه( رابطه بر قرار کند و از طریق بازرگانان و م. یوستی 531

دریانوردان حبشی، اقیانوس هند و دریای سرخ را جایگزین جاده ابریشم کند. اما ایرانیان در بنادر 

شبه قاره هند از نفوذ فراوان برخودار بودند، در نتیجه حبشیان نتوانستند در خرید و تدارک 

با بازرگانان ایرانی رقابت کنند و موقعیت بازرگانان ایرانی که انحصار واسطه گری میان ابریشم 

شبه قارة هند و بیزانس را در اختیار داشتند، همچنان استوار بود. دریانوردان ایرانی از سده چهارم 

اختیار  میالدی راه کاروانی جنوب شبه قاره هند را که به سند و سواحل ماالبار منتهی می شد، در

داشتند. دولت بیزانس در صدد برآمد تا از راه قفقاز و کرانه های دریای سیاه به ابریشم چین 

دست یابد. از این رو کوشید تا از طریق اشاعه آیین مسیح در ارمنستان و دیگر نواحی قفقاز بهره 

یاه و تنگه بسفر گیرد. امپراطور در صدد برآمد تا هونها را که بر بخشی از اراضی ساحلی دریای س

تسلط داشتند، با خود همراه کند. این اقدام دولت بیزانس نیز بی نتیجه ماند. از دیگر سیاستهای 

دولت بیزانس برخورداری از پشتیبانی عربهای شبه جزیره عربستان و استفاده از راه دراز و مستقیم 

شد و از پالمیر می گذشت و  مشهور به جاده استرانا )اسطراط( بود که از جنوب عربستان آغاز می

( این جاده شریان 111: 1372یک رشته نواحی عمده را به یکدیگر پیوند می داد. )پیگولوسکایا، 

بازرگانی و سوق الجیشی مهمی بود که توسط شیوخ عرب وابسته به روم شرقی حفظ می شد. 

. دولتهای روم شرقی شیوخ عرب بر سر منافع حاصل از این جاده اغلب با یکدیگر منازعه داشتند

م یوستی نیانوس، جنگ دیگری 540و ایران ساسانی نیز به این کشمکشها دامن می زدند. در سال 

را با ایران آغاز کرد. وی در جریان پیکار میان دو دولت کوشید بهای خرید ابریشم را کاهش دهد 

یان بفروشند، ولی این تا بازرگانان ایرانی ناگزیر ابریشم را به بهای تعیین شده از سوی روم

سیاست نیز نتیجه مطلوب نداد. بازرگانان ایرانی از فروش کاال به بهای تعیین شده امتناع ورزیدند 

و در نتیجه کارگاههای پیشه وران سوریه به سبب فقدان ابریشم خام دچار ورشکستگی شد. 

قمری بر بخشی از مسلمانان در دهه های نخستین قرن اول هجری  (193: 1372)پیگولوسکایا، 

این جاده مسلط شدند. آنها بالفاصله پس از سقوط مداین در سال شانزدهم هـ.ق بر کرانه دجله 

( و سپس با سقوط نهاوند در سال نوزدهم یا بیستم هـ.ق بر بخش 368 /1: 1379)بالذری، 

ق( و در هـ.35-23دیگری از این راه استیال یافتند. احنف بن قیس، در زمان عثمان بن عفان )

زمان والیت عبداهلل بن عامر در خراسان، تا بلخ پیش رفت و آن را گشود و راهی طوالنی از ری، 

(  با 584-580 /1: 1379بیهق، طوس، مرو و سمرقند را به طور کامل  در اختیار گرفت. )بالذری، 
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دی، موانع هجوم عربها به ایران و سقوط دولت ساسانی در نیمه نخست قرن اول هـ.ق/ هفتم میال

و مقررات گمرگی بر سر راه ابریشم به سبب آشفتگی از میان رفت. اگر چه کاروانیان و بازرگانان 

امنیت از آزادی بیشتری برخوردار بودند، با این وصف راه ابریشم به سبب کوچ اقوام مختلف، 

بخشهایی از در دورة اسالمی، حکومتهای محلیِ ایران کوشیدند بر پیشین خود را از دست داد. 

ق بر جاده 207جادة اصلی ابریشم که در قلمرو آنها بود تسلط یابند. چنان که طاهریان در سال 

ق بر جاده های نیشابور و ری، سامانیان در 260های ری و خراسان )نیشابور(، صفاریان در سال 

، غزنویان ق بر ری 357ق بر جاده های ری و زنجان، آل بویه )دیلمیان( در سال 290حدود سال 

ق بر نیشابور و سپس بر ری و همدان، و 429در نیمۀ دوم قرن سوم برکابل، سلجوقیان در سال 

 (233: 1380ق بر آذربایجان و راههای آن استیال داشتند. )باستانی پاریزی، 584غُزها در سال 

 . علل بحران در جاده ابریشم5

 دریایی( و راه چایظهور راه های جدید: راه زیربادات )راه  5. 1 

 من تنگه از و می شود آغاز «جو گوانگ»شهر  از جاده دیگر ابریشم، راه دریایی آن است که

 جاده می یابد. این آفریقای شرقی امتداد به الن )سریالنکای امروز( شی ماالکا( و تسی )تنگه ال

آفریقا  شرق در واقعسومالی  تاریخی حفاری در آثار. است شده نامیده« دریایی ابریشم جاده»

از طریق  جاده. این شکل گرفته است« چین سونگ» سلسله زمان در جاده این که کرده اثبات

 تبادالت و کرده متصل های فرهنگی جهان گهواره و عمده کشورهای متمدن با را چین دریا،

های  تمدنگفتگوی  مسیر»داده است. از این رو  سوق پیش به را مناطق فرهنگی این اقتصادی و

 ابریشم جاده راه از« مارکوپولو» که تاریخی حاکی است منابع. است شده نامیده« غرب و شرق

. راه دریایی ابریشم است بازگشته خود زادگاه ونیز به جاده همین از و شده چین دریایی وارد

روبان( و شامل اقیانوس هند و دریای اریتره بود. کشتیهای حامل کاال در سواحل هند، سیالن )تاپ

گرگاههای ویژه حمل مروارید و سنگهای گرانبها پهلو می گرفتند. در اقیانوس هند و خلیج لن

فارس، دریانوردان ایرانی مسلط بودند. آنها از طریق دریای اریتره در بنادر اتیوپی پهلو می گرفتند. 

کردند. از این رو در اقیانوس هند و خلیج فارس، تنها دریانوردان حبشی با ایرانیان رقابت می 

بازرگانان روم شرقی به منظور گریز از پرداخت حق گمرگ به دولت ایران، می کوشیدند تا با 

حبشیان رابطه بر قرار کنند. از آدولیس که شهر عمده اتیوپی بود راهی به شبه جزیره عربستان 

( 186: 1372، وجود داشت که از طریق دریا به یمن می رسید و از آن می گذشت. )پیگولوسکایا
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جنگهای بین پارتیان )که واسطۀ تجارت شرق با غرب بودند( و روم، موجب شد تا تجارت 

دریایی )به ویژه از قرن دوم میالدی(، جایگزین تجارت از طریق خشکی شود. اروپاییان پس از 

ر از تسلط بر دریانوردی کوشیدند از طریق دریا به شرق دسترسی یابند، دریانوردان پرتغالی کمت

م در ساحل چین پیاده 1514یک قرن پس از مرگ تیمور به شبه قارة هند رسیدند و در سال 

در عصر اکتشافات بزرگ نیز اروپاییان نه تنها در صدد گشودن راههای جدید دریایی به  شدند.

سوی شرق بودند، بلکه قصد داشتند با دور زدن آفریقا و آسیا، از راه دریا به چین دست یابند. 

ق به دلیل گستردگی 603جادة ابریشم، پس از استقرار مغول در سال ( 320: 1372پیگولوسکایا، )

قلمرو و وحدت اداری و نظامی آنها که امنیت و آزادی تجارت بین شرق و غرب را تضمین می 

ق بر خراسان و سپس بر 616ایلخانان مغول در سال ( 151-130: 1376)اشراقی،  کرد، دایر بود.

)باستانی پاریزی،  آذربایجان مسلط شدند و نظارت بر این بخش از جاده را در اختیار خود گرفتند.

م به 1295ـ1271ق/ 695-670مارکوپولو در سفر تجاری خود به چین، که از سال  (234: 1380

فت طول انجامید، از ونیز و از راه دریای مدیترانه به اورشلیم و سپس از راه خشکی به طرابوزان ر

و با عبور از ایران، شهرهای بلخ، کاشغر، یارکند، ختن، شاچو، سوچو و کانسو را پشت سر 

گذاشت و به خانبالق )خانبالیغ( پایتخت قوبیالی قاآن )امپراتور مغول( رسید و از راه دریا به ونیز 

 بازگشت. در زمان مارکوپولو، که مسیرهای کم ارتفاع جادة ابریشم دستخوش جنگ و درگیری

شده بود، راههای عمدة جادة ابریشم از سرزمینهای بلند عبور می کرد و از شهر اکباتان )که جنبۀ 

چهار راهی داشت( به سمت شمال غربی می رفت و از تبریز می گذشت. سپس از بلندیهای 

ارمنستان، نزدیک دریاچۀ وان و کوه آرارات، از طرابوزان رد می شد و از طریق دریای سیاه و 

سربداران نیز در دند. می نامی« جادة طالیی سمرقند»انه به اروپا می رسید. گاه این راه را مدیتر

ق بر قسمتی از جاده، بین حوالی سبزوار و قسمتی از مازندران، تسلط داشتند. با 737حدود سال 

از بین رفتن سلطۀ سراسری قوبیالی قاآن و با شکست طغاتیمور )آخرین امپراتور مغول( به دست 

ق، یکپارچگی جادة ابریشم به تدریج از میان رفت و هر کدام از 754چینی ها و مرگ او در سال 

حکومتهای محلی در دوره های مختلف تاریخی بر بخشی از آن استیال داشتند. تیموریان در سال 

ق بر جاده های تبریز و موصل و شام و حلب  807-796ق بر جادة ری و سپس از سال 792

اروپا پیش تاخته ( هجوم مغوالن و تاتارها که تا مجارستان و قلب 46: 1376)ثالثی،  مسلط بودند.

بودند، آسیای مرکزی را به سرزمینی ناامن برای حمل کاال بدل کرده بود. در آن روزگار راه 
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، که از سواحل چینی، سوماترا، ماالبار و هند تا خلیج فارس و دریای «بندر سیراف-کانتن»دریایی 

جاده »متداد داشت، بهترین راه حمل و نقل کاال به شمار می رفت. این راه دریایی به سرخ ا

نیز شهرت داشت. جاده ابریشم غیر از رقیب دریایی اش که موسوم به « راه زیربادات»و « ارومیه

راه زیربادات )یا فلفل و زنجبیل( بود، شاهد تولد و توسعه رقیبی به گونه ای دیگر یعنی جاده ای 

گردید. جاده چای هم مانند جاده ابریشم راهی از درون خشکی ها بود و رقیبی « چای»سوم به مو

خطرناک به شمار می رفت. روسیان با تحویل گرفتن چای تاتاران، که جاده مسیر طبیعی ایشان 

می بود، آن را به پایان رساندند و از همین طریق است که زبان روسی جای زبان ترکی، یا زبان 

قرقیزها و کازاخها )قزاقها، قازانها( این واسطه های طبیعی میان چین و روسیه را گرفت. در  ویژه

قرن نوزدهم آنچه از جاده ابریشم باستانی بر جای می ماند، دیگر جز نقشی به اصطالح محلی، آن 

چای در هم از کم اهمیت ترین نقشها را ایفا نمی کرد. دیگر رقابتی جز میان راه زیربادات و جاده 

 (25-24 /2: 1373)مظاهری،  نبود.میان 

 احداث کانال سوئز 5. 2

عالوه بر اقدامات سیاسی و نظامی یکی دیگر از روش هایی که دولت های استعماری جهت 

انحصاری کردن تجارت جهانی بکار می بردند، ارتقاء سطح دریانوردی با ساختن کشتی ها و 

ای آبی بوده است. این کانال ها که مهمترین آنها کانال بنادر مجهزتر و همچنین کندن کانال ه

سوئز در شمال شرقی آفریقا و کانال پاناما در آمریکای مرکزی است؛ با نزدیک کردن مسیرهای 

دریایی نقش مهمی در رونق تجارت دریایی داشته اند. در این میان بازگشایی کانال سوئز یکی از 

( حفر مجدد کانال 6 /4یشم محسوب می شود. )واسپور، مهمترین دالیل انحطاط کامل راه ابر

« فردیناند دولسپس»سوئز در عصر جدید از ابتکارات فرانسویان محسوب می شود. بانی این کار 

کنسول فرانسه در مصر بود. او دویست میلیون فرانک هزینه این کار را در فرانسه تهیه کرد و با 

فق شد اجازه دولت ترکیه را تحصیل کند )در آن زمان استعانت و همراهی جدی ناپلئون سوم، مو

مصر جزو امپراتوری عثمانی بود( و بر تمام تحریکات انگلیس ها غلبه نماید. انگلیسی ها با 

نهایت جدیت مخالف احداث آبراهه ای بودند که اروپا را به شبه قاره هند نزدیک می کرد. از 

( خالی کردن 8 /4ه قاره هند تسلط نداشتند. )واسپور، سویی دیگر هنوز خود آنها بر تمام معابر شب

ترعه از شنهایی که در طی دو هزار و سیصد سال جمع شده بود کار بسیار پر زحمت و طاقت 

 17کیلومتر در  162م( طول کشید و کانال با طول 1869-1859فرسایی بود. کار حدود ده سال )
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افت دریایی بین اروپا و آسیا نصف شد. چنان که نوامبر سال مزبور افتتاح گردید. از این پس مس

کشتی ها فاصله میان شبه قارة هند و مارسی را پانزده روزه و بین مارسی و چین را یکماهه و از 

بندر مارسی تا ژاپن را چهل روزه می توانستند طی کنند. امروزه هزاران کشتی همه ساله از ترعه 

 (9 /4سوئز عبور می کنند. )واسپور، 

 حضور دول غربی در  کانال سوئز 5 .3

راه اندازی کانال سوئز یکی از مهمترین رخدادهای جهان در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی 

است. این رخداد آخرین تیر خالص را بر پیکر نیمه جان راه ابریشم وارد کرد و از این تاریخ به 

. انگلستان و کشورهای متحدش بعد راه دریایی ابریشم بطور کامل جایگزین راه زمینی آن شد

ارزش استراتژیک بسیار باالیی برای این ترعه قائل هستند. به گونه ای که ملت مصر چندین بار 

شاهد حضور نظامی آنها در ارتباط با باز نگه داشتن این کانال بوده است. آخرین حربه ایشان نیز 

تأثیر سیاست های انگلستان  تشکیل دولت اسرائیل در منطقه است. در حقیقت قوم یهود تحت

قرار گرفته و به عنوان بزرگترین پادگان جهان، نگاهبان این تنگه استراتژیک شده است. هزینه این 

نگهبانی فوق العاده را نیز مالیات بده های آمریکایی تأمین می کنند. در حالی که تاریخ نشان می 

ان ریچارد شیردل پادشاه انگلستان دهد: ملت انگلیس بزرگترین دشمن قوم یهود است و در زم

صدها هزار یهودی در جزیره انگلیس قتل عام شده و کشتار ایشان به دست هیتلر نیز از سیاست 

در واقع تشکیل  ( (Gonen, 2003: p. 77های چمبرلن نخست وزیر وقت انگلستان بوده است.

دولت اسرائیل از دو جنبه به نفع دولت انگلستان تمام شده است. از یک طرف ایشان با تمام قوا 

از سرزمینی که به آنها واگذاشته اند دفاع می کنند و مصر را تحت فشار دایمی نگه می دارند و از 

أس آنها انگلستان را از دیگر سو مهاجرت میلیونها یهودی به فلسطین، دولت های اروپایی و در ر

شرّ ایشان خالص کرده است. چه در تمام طول تاریخ هرگز کشتار و تبعید نتوانسته بود این چنین 

اروپا را از حضور یهود تهی سازد. از این گذشته تجمع سه میلیون یهودی در بیابان های فلسطین 

قای ایشان در دو هزار بزرگترین خطر برای قوم قدیمی محسوب می شود. چرا که علت اصلی ب

سال گذشته همانا پخش این مردم در سراسر دنیا بوده است. به گونه ای که هر گاه در کشوری به 

کشتار آنها می پرداختند، یهودیان سایر ملل از آنها پشتیبانی کرده و نژاد خود را حفظ می کردند. 

ه همین علت بسیار ضربه در حالی که در وضعیت فعلی همه آنها در نقطه ای مجتمع شده و ب

( اگر علت حمایت غرب از دولت اسرائیل را وجود ترابری دریایی 9 /4پذیر گشته اند. )واسپور، 
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و کانال سوئز بدانیم، در این صورت گشایش مجدد راه زمینی ابریشم این حمایت را منتفی 

ه میلیون خواهد ساخت و دیگر دلیلی وجود نخواهد داشت که آمریکا هزینه گزاف حضور س

یهودی در بیابان را تحمل کند. نتیجه این وضعیت، بی یاور شدن سه میلیون یهود در میان صدها 

میلیون مسلمان خواهد بود. اگرچه مسلمانان در طول هزار و سیصد سال همجواری هرگز 

 مزاحمتی برای یهودیان فراهم نساخته و هیچ موردی از قتل عام این قوم در بین مسلمانان وجود

ندارد، لیکن وضعیت فعلی بسیار متفاوت است. جنگ های اخیر و آوارگی هزاران مسلمان 

فلسطینی چنان بذر کینه ای بوجود آورده که بعید است عواقب وخیمی نداشته باشد. جای تعجب 

است که ملت یهود که مدعی است یکی از با سوادترین ملل عالم محسوب است، متوجه این نکته 

ست و همچنان تحت تأثیر سیاست های گذرای غربی ها به دشمنی خود با سرنوشت ساز نی

 (10 /4همسایگان مسلمانش ادامه می دهد. )واسپور، 

 . بازگشایی راه زمینی ابریشم و موانع بازدارنده آن6

در سال های اخیر ـ به ویژه بعد از فروپاشی شوروی سابق، چین به سوی اتحاد یک پل قاره 

پا را به دورترین بنادر شرق در بندر )روتردام هلند( در غرب اروپا از طریق ای که آسیا و ارو

آسیای مرکزی متصل سازد اقدام نمود. طول این پل اوراسیایی در حدود یازده هزار کیلومتر بود. 

م صورت گرفت، اگر 1996این پروژه که طرح آن در کنفرانس ملی و مردمی چین در سال 

شد و جنگ سرد پایان نمی یافت و آسیای مرکزی از پشت پرده  فروپاشی شوروی انجام نمی

آهنین خارج نمی شدند و اشغال روسها پایان نمی یافت هرگز موفقیتی به دست نمی آورد. فعال 

شدن مجدد این راه در نقشه سیاسی جمهوری های آسیای مرکزی یک نقش جهانی را طلب می 

یتخت ترکمنستان در ماه می )اردیبهشت ـ خرداد( ( شهر عشق آباد پا320: 1383کند. )عمرانی، 

م میزبان اجالس سالیانه وزرای خارجه جمهوری های آسیای مرکزی بود که عالوه بر 1996سال 

آنها ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان و آذربایجان نیز حضور داشتند. این اجالس که در چارچوب 

شرکت کنندگان در این اجالس اذعان نمودند که سازمان همکارهای اقتصادی )اکو( تشکیل شد، 

جاده ابریشم مهم ترین راه برای همکاری فیمابین است که منافع استراتژیکی این کشورها را در بر 

می گیرد. هنگامی که این پروژه در چین مطرح شد، به دنبال آن پیشنهاداتی شد که راه زمینی این 

( آمریکایی ها از این پروژه 320: 1383یابد. )عمرانی،  جاده تا جاکارتا در کشور اندونزی ادامه

حیاتی غافل نبودند، زیرا بعد از فروپاشی شوری سابق توجهشان به منطقه افزایش یافت. مجله 
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م گزارش مفصلی توسط 1997ژوئیه  در شمارةExecutive Intelligence Revieu آمریکایی 

اهمیت راه  ةصفحه دربار 300مسرش هلجا در کارشناس اقتصادی مجله آقای لیندون بارونی و ه

( بدیهی است 321-320: 1383خت. )عمرانی، ابریشم به عنوان یک پل اوراسیایی منتشر سا

مشارکت رؤسای هر یک از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و همچنین 

ه آهن مشهد در ایران ـ مراد نیازوف رئیس جمهور سابق ترکمنستان در مراسم گشایش خط را

کیلومتر است که  295تجن در ترکمنستان خود بر اهمیت این راه تأکید می کرد. این خط آهن به 

کیلومتر  130کیلومتر در داخل ایران از مشهد به شهر مرزی )سرخس( و از سرخس به طول  165

جاده ابریشم، قطعاً به سمت )تجن( در ترکمنستان امتداد دارد. اما علیرغم اهمیت استراتژیکی 

. ضعف بنیه مالی 1بدون مشکل و موانع بازدارنده نخواهد بود. این موانع در سه محور ذیل است: 

کشورهای آسیای مرکزی که آنها را قادر نخواهد ساخت تا تجهیزات الزم را برای فعال نمودن 

رزی فیمابین جمهوری . اختالفات سیاسی و م2این راه به عنوان یک پل اوراسیایی بوجود آورند. 

های آسیای مرکزی و کشورهای همسایه آنها به ویژه مسئله دخالت کشورها در امور داخلی 

. نگرانی این جمهوری ها از نفوذ 3بعضی از این کشورها که دستاویزی برای منازعات می شود. 

ستان و عراق، نیروهای خارجی، به ویژه ترس از دخالت ایاالت متحده آمریکا بعد از اشغال افغان

( در 321: 1383همچنین ترس از چین که خود مبتکر و پیشگام این پروژه بوده است. )عمرانی، 

 آسیای مرکزی گردیده است و دول این منطقه گردانندةجغرافیایی  هر حال راه ابریشم وارد دایرة

های سرشاری اصلی اجرا و یا تعطیل آن هستند. افزون بر موقعیت جغرافیایی، این منطقه ثروت 

را در خود جای داده به طوری که اشتهای بسیاری از کشورها را می گشاید و از سویی دیگر برای 

 (321: 1383)عمرانی،  دول غربی و رژیم اشغالگر صهیونیستی نگرانی به دنبال خواهد داشت.

 نتیجه

به نظر می رسد مطرح شدن تجارت ادویه در قرن شانزدهم میالدی از سوی دول اروپایی و 

تالش آنان جهت دستیابی به تجارت این کاال و جستجو و کشف راههای دریایی بدین منظور، در 

راستای محدود کردن تجارت ابریشم در بازارهای جهانی بوده است. چنان که در همین زمان، 

زمینی ابریشم رو به افول رفت و راه دریایی ابریشم نیز که در همین دوره گشوده تجارت در جاده 

شده بود به شکلی ویژه به راه ادویه معروف شد. به عبارتی دیگر دول اروپایی که از دستیابی به 

تجارت ابریشم ناامید شده بودند و از سویی دیگر مسافت طوالنی جاده ابریشم آنان را از این 
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وم می کرد، آنها را بر آن داشت تا با مطرح کردن تجارت ادویه که دستیابی بدان تجارت محر

برای آنان آسان تر می نمود، تجارت جهانی ابریشم را از رونق انداخته و با جایگزین کردن 

تجارت ادویه، منافع اقتصادی تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. تالش مذکور که از قرن 

شد تاکنون نیز ادامه یافته است. حفر کانال سوئز و احیای آن صرف نظر از  م آغاز16هـ.ق/ 10

اهداف سیاسی دولتهای غربی، در راستای دستیابی به نبض تجارت جهانی انجام یافته است؛ چنان 

که رژیم اشغالگر صهیونیستی به عنوان محافظ کانل سوئز در همین راستا ایفای نقش می کند و 

و اروپایی نیز از صهیونیستها به همین منظور انجام می شود. پایان دادن به  حمایت دولتهای غربی

نابودی و افول تجارت در مسیر راه ابریشم )که به دنبال احیای کانال سوئز روی داد(؛ جز با 

تجاری  گشوده شدن راه زمینی ابریشم و ورود کشورهایی که در این مسیر قرار دارند به صحنۀ

م نخواهد یافت. به عبارتی بازگشایی راه زمینی ابریشم و فعالیت های جاده ابریشم، انجا

کشورهای همجوار در مسیر این جاده، نه تنها منافع اقتصادی آنان را تأمین خواهد کرد بلکه از 

یک سو این امر یکی از راههای ایجاد همکاری و صلح و دوستی میان آنان و از سویی دیگر مایه 

رژیم اشغالگر صهیونیستی و تضعیف منافع اقتصادی آنان در کانال  ل غربی وایجاد نگرانی میان دو

 سوئز خواهد بود.
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 اسالم جهان اساسی چالش و ، چشم انداز آیندهآب منابع بحران
 

 دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم -دانشگاه امام حسین )ع( -معاون پژوهش  –مربی  - 1حسین عباسی

 انشکده فرماندهی و ستادد -دانشگاه امام حسین )ع( معاون آموزش –استادیار  –عباس سلمانی  

علوم انسانی و  انشکدهد -دانشگاه امام حسین )ع( -مسئول گروه منابع انسانی  –استادیار  –بهروز شهبازی 

 قدرت نرم
 

 چکیده

 المللیشود و موقعیت راهبردی و روابط بینامروزه آب یکی از منابع مهم اکثر کشورها تلقی می

توسط راهبردی  نقش این عامل حیاتی به عنوان یک کاالی پیوسته است. وضوعمختلف به این م کشورهای

 ، آباست بسیاری از کشورها پذیرفته شده و از طرفی جایگاه راهبردی بسیاری از کشورها به آن وابسته

 زندگی وتغییرسبک جمعیت افزایش هوایی، و آب تغییرات .است جایگزین غیرقابل و حیاتی ایماده

 در آب درسراسرجهان است. منابع گردیده شیرین آب برمنابع فشار و آب برای تقاضا افزایش موجب

از مـنظر مفاهیم  آب متفاوت است. مختلف مناطق در آن ضعف و شدت حال این با .است بحرانی مرحله

و مـحیط امـن  زا استخـود امـنیت نوبه های توسعه است. توسعه بهما،یکی از مؤلفه دنیای رایـج در

 آینده در ساز توسعه بیشتر باشد، امنیت و توسعه الزم و مـلزوم یـکدیگرند. از سوی دیگر،تواند زمینهمـی

 از و شد خواهد بیشتر آب مسئله سر بر المللی بین و ای منطقه ملی های درگیری ها تنش دور، چندان نه

 جنگ که بود نخواهد ذهن از دور یابد می افزایش مختلف های بخش در حیاتی مایه این به نیاز که آنجا

 تعیین بسیار ای مسئله به الملل بین روابط در آب اکنون هم .بگیرد صورت آب منابع سر بر آینده های

 ترکیه، نظیر کشورهایی در وکه جهان اسالم است  آسیا غرب منطقه در جمله از .است شده تبدیل کننده

 روابط و تنازعات و تعامالت و ای منطقه مناسبات روند در تواند می مسئله این ...و اردن عراق، ایران،

 مطالعات از استفاده با و تحلیلی- توصیفی روش با تحقیق این. باشد تاثیرگذار منطقه کشورهای میان

اشکال کنیم در ابعاد و در آن زنـدگی مـی کـه و آرشیوجهانی اسنادی و اینترنتی منابع و ای کتابخانه

 را اصلی سوال این به پاسخگویی در سعی آرشیو جهانی و دست به گریبان است بحران آب گوناگون با

 به نتایج دارد؟جهان اسالم  ای و چشم انداز آیندههای منطقهبحران روند در تاثیری چه آب بحران که دارد

 های استراتژی در آب ژئوپلیتیک جایگاه گستردگی به توجه با که دهد می نشان پژوهش این از آمده دست

 .بود خواهد هستند مواجه آب کمبود با که مناطقی درهای بحران اساس و پایه آب المللی بین و ایمنطقه

                                                                                                                                             
1. Email: abbasi 201023@yahoo.com 

mailto:abbasi%20201023@yahoo.com
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 نیمه و خشک هوای و آب از برخورداری و بیابانی کمربند در شدن واقع دلیل بهجهان اسالم  اعظم بخش

 به سیاسی عامل عنوان بهاً گاه که است بوده مواجه آب بحران با همواره جوی نزوالت کمی و خشک

 می منطقه کشورهای بین تعارضات و کشمکش ساز زمینه و نماید می رخ منطقه امور در مختلف اشکال

 ایمنطقه و ملی هایسیاست تدوین لزوم که. بود خواهد آینده در درگیری و هابحران اصلی عامل و باشد

 .طلبد می رابطه این در را جهانی حتی و

 ، جهان اسالم اآسی غربانداز ، ، چشم تکیپل درویهبحران ، منابع آب ،  های کلیدی:واژه

 مقدمه -1

منزله متغیری  به بعضاً«امنیت ملی یک کشور»ایو مـنطقه المـللی بین تحوالت روند در امروز

تحلیل و راهبرد منسجم از  ؛ لذا داشتن یک«ای و بین المللیتحوالت نظام منطقه»است از تابع

 باشد.جمهوری اسالمی ایران ضروری می چون کشوری برای ای و بین المللیبحرانهای منطقه

 منازعاتمهار این کنترل و  بالقوه اولین قدم برای منازعاتهای و ریشه لعل شناخت درست

د آب المللی بر این باورند که کمبو بین است.بسیاری از تحلیلگران بین المللی و مراکز استراتژیک

ا هوز جـنگاستفاده از منابع آب در دنیا و چگونگی تقسیم آن بین کشورها از عـوامل بـر و نحوه

 (.213: 1383خواهد بود..)کسائی، در جهان کنونی ما

 آب بیشتر مناطق در منطقه، سیاسی جغرافیای صحنه در سابقه بی های گونیدگر علیرغم

 منازعات از متعددی های مثال .است بوده کشورها خارجی سیاست در کلیدی عنصر یک همواره

 مثال برای( آب منابع سر بر محدودیت از ایجاد آنها موضوع که برشمرد توانمی را کشورها میان

 از جهان خشک نیمه و خشک در مناطق .گردد می شامل را) سوریه و ... و عراق ترکیه، مورد

 طور به همسایه کشورهای که رود می به شمار حیاتی مسائل از یکی آب جهان اسالم، جمله

 پذیر امکان صلح تداوم فرآیندی چنین بدون .هستند مورد آن در توافق و همکاری نیازمند جدی

 و امنیتی های چالش ارضی، و مرزی اختالفات .شود می روبرو با تهدید ایمنطقه امنیت و نبوده

 موضوعات فرعی و آب با که هستند اساسی مسائلی آبی، کم از ناشی انسانی مهاجرت گروههای

بینی شده که در آینده یکی از عوامل منازعات بین به همین دلیل پیش .دارند پیوند آن به مربوط

 1«هوایی و آب تغییرات»دو عامل  (37: 1386ساز )چیتها، منازعه برسر آب مشترک باشد. دولت

منطقه  در آب سیاسی اقتصاد در کلی طور به و آب بحران تشدید در نیز جمعیت فزاینده رشد و

                                                                                                                                             
1-Climate Change 
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و  آب تبخیر آن پی در و دما افزایش موجب هوایی و آب تغییرات .کنند می ایفا نقشغرب آسیا 

 افزایش (Goldsmith 1990:42)گردد. می شیرین آب منابع توزیع نابرابری تشدید همچنین

 پرسشی شده مسائل یاد .شود می موجب را زیست محیط به فشار و تقاضا افزایش نیز جمعیت

 تشکیل عناصر و بازیگران که منطقه که در کند می مطرح آب راهبرد خصوص در را اساسی

 طریق همکاری، از توان می چگونه ، شوندمی و شده تنیده هم در ای فزاینده به صورت آن دهنده

 آب منازعه یافتن شدت و تعمیق ،از مندرج اهداف تأمین ضمن ها دولت گیریتصمیم در

 کشور هر راهبردی سیاست مهمترین هدف اینکه به توجه با دیگر عبارت نمود؟ به جلوگیری

 ( 1، 1383، رخودش است. )سجادپو امنیت تأمین

 حال این نددارد، با وجود امروز جهان در آب جایگاه اهمیت در تردیدی هیچ اینکه وجود با

 آب جمح .دارد ی موجودهاواقعیت با بسیاری فاصله جهان مردم سوی از جایگاهی چنین درک

 آنها رب ضعیفی مدیریت هم و اغلب بوده نابرابر آن توزیع و محددود دسترس، در شیرین های

 دسترسی سالم آشامیدنی آب به جهان پنجم جمعیت یک شرایطی چنین در .گردد می اعمال

 فعلی زنتوا عدم جمعیت، رشد و هوایی و آب تغییرات شدت گرفتن با رود می انتظار و ندارند

 (A. Hassan & Al Rashieedy 2007: 23-37)گردد.  آب تشدید به دسترسی در

 هب از جایی جاری صورت به و نبوده ساکن مکان یک در که است ای گونه به آب ماهیت

 بموج سیاسی منطقه جغرافیای انداز چشم در ویژگی این .دهد می مکان تغییر دیگر جای

 و محیطی زیست مسائل منابع آبی، مدیریت آب، منابع سر بر مذاکره و همکاری اختالف، گردیده

 سیاست و یکدیگر با کشورها ناپذیر تعامالت جدایی بخش اقتصادی، توسعه در آب نقش

سیا آکشورهای غرب  میان در که ای حوضه رودخانه چندین و حدود .گردد تلقی آنها خارجی

 این لماتیکدیپ روابط بر انکاری غیرقابل نوردندد تأثیر می در را ملی مرزهای و دارند گسترش

 . (Eckstein 2002: 11) دارد کشورها

 و اقتصادی پایدار، سیاسی، توسعه تداوم و حفظ کشور هر امنیت های مؤلفه مهمترین از یکی

 تأمین زمینه تواند می راهکارهایی چه از طریق و چگونه راهبرد سیاسی کشور ما است، فرهنگی

 تنش، و برخورد از جلوگیری ضمن که کند فراهم ای گونه به پایدار را توسعه برای نیاز مورد آب

معضل کم آبی و بی آبی، مسئله بسیار مهم در جهان اسالم است.  آورد. ارمغان به را صلح پایدار

توان بحران آب در این منطقه را به سه باشد بطور کلی میاین منطقه جزو مناطق خشک دنیا می
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 )connor 1999:10( دسته از عوامل نسبت داد: عوامل محیطی، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی

اکنون عاملی موثر برای شروع جنگ کشورها بوده است. همکمبود آب در بسیاری از نقاط جهان 

هیدروپلیتیک جهان اسالم شکل گرفته و از جهات بسیاری در روابط بین کشورهای منطقه تأثیر 

گذار بوده است. بخشی از منازعات جهانی مربوط به این منطقه است و آب در حال تبدیل شدن 

با  :گردد می عرضه چنین مقاله فرضیه مسئله ینا به پاسخ به یک موضوع ژئوپلیتیکی است. در

توجه به اهمیت ژئوپلیتیک آب، آب به عنوان منبعی حیاتی و بخشی از منابع انرژی جهان اسالم، 

های ترین مؤلفه شکل گیری درگیرها و خطوط اصلی جنگای، محتملتعیین کننده مناسبات منطقه

 آینده در این منطقه خواهد بود.

 روش تحقیق -2

ای )غرب آسیا( و چشم های منطقهبحران روند در تاثیری چه آب بحران: اصلی سوال -1-2

 دارد؟جهان اسالم  انداز آینده

خشی ببا توجه به اهمیت ژئوپلیتیک آب( آب به عنوان منبعی حیاتی و : )قیقفرضیه تح -2-2

ری کل گیمؤلفه ش ترینای، محتملاز منابع انرژی جهان اسالم، تعیین کننده مناسبات منطقه

 های آینده در جهان اسالم خواهد بود.ها و خطوط اصلی جنگدرگیری

 منابع و ای کتابخانه مطالعات از استفاده با و تحلیلی - توصیفی وشر روش تحقیق: -3-2

  باشد.می و آرشیوجهانی اسنادی و اینترنتی

 هااطالعات و داده -3

 1هیدروپلیتیک مفهومی: چارچوب -1-3

با توجه به این مسائل بررسی بحرانهای ناشی از کمبود مـنابع آب بـه صورت یکی از مباحث 

به  که ای از علم جغرافیای سیاسیمورد تـوجه در جـغرافیای سیاسی درآمده است و شاخه

شود.به بیان دیگر هیدروپلیتیک از جمله پردازد،هیدروپلیتیک نامیده میبررسی این موضوع می

باشد که به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی بـا های علم جغرافیای سیاسی میهزیرمجموع

برداری از این منابع آبی ها در بهرهبرهمکنش میان ملت پردازد. نوعمقیاسهای مـختلف می

گیرد.با کامل تا ناسازگاری و جنگ را دربرمی و همکاری سازگاری از ایمشترک،طیف گسترده

                                                                                                                                             
1- Hydro Politics 
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برداری فرادست رود در بهره ف فزاینده آب در اینده و افـزایش مـصرف کشورهایمصر توجه به

توجه به این واقعیت  هستیم. با هاملت از این منابع،شاهد فزونی مشاجرات هیدرو پلیتیک میان

اغلب  کهدانند و بر این باورند می ها سده کنونی را سده هیدرو پلتیکبرخی ژئو پلیتیسین

 بود)کاویانی خواهد بحران برآمده از کمبود آب ای در جهان به دلیلهای منطقهها و جـنگدرگـیری

1384:339-338.) 

 مختلف باید وجوه آب، به مربوط مطالعات در که است واقعیت این گویای ها گزاره مجموعه

 مطالعات اساس این بر قرار گیرد. توجه مورد انسان زندگی در ماده این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری

 تا هگردید سبب ویژگی این .گیرد قرار می ای رشته بدین های دانش زمره در آب به مربوط

 یها شناسی روش و شناسی شناخت از به ناچار مطالعاتی حوزه این در فعال نظران صاحب

 بر ودخ که نمایند استفاده انسان زندگی در آب ابعاد گوناگون فهم و درک برای گوناگونی

 دانش را کهیدروپلیتی توان می شده مطرح مسائل جمیع به عنایت با .افزاید می موضوع پیچیدگی

قاء ارت آن هدف که کرد تعریف آب محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، وجوه سیاسی، مطالعه

 محیطی ستپایدار زی توسعه و اقتصادی توسعه و کامیابی ای، منطقه امنیت جوامع، سیاسی ثبات

 پلیتیک،هیدرو مطالعاتی حوزه در موجود ادبیات و متون به نگاهی با(kehl 2011: I) باشد می

 آب -3زیست محیط و آب -2همکاری و منازعه آب، -1 هستند تشخیص قابل گرایش چهار

 - فرهنگ و جامعه آب، -4وامنیت

(Turton & Henwood 2002: 13) 
ه ب را بسیاری توجه که هیدروپلیتیک در مطالعاتی مهم اولین گرایشمنیت: ا و آب -3 -1-1

 یک رد که آب است کاهش حال در منابع سر بر رقابت امنیتی های چالش کرده، جلب خود سوی

 گره تسیاس با شدت به این گرایش .گردد می شامل نیز را محیطی زیست امنیت وسیعتر زمینه

 این رد . (Turton 2001: 6) است کرده امنیتی بدل موضوعی به را آب مدیریت مسأله و خورده

 مورد (Buzan 1994: 42) بوزان سوی از شده ارائه ویژه تعریف به امنیت موسع معنای گرایش

 .است گرفته قرار استفاده

 پیچیدگی که گردد آشکار می وضوح به هیدروپلیتیک، در مطالعاتی عمده دوگرایش به توجه با

 مشکل مهمترین میان این در و یافته است بازتاب نیز هیدروپلیتیک در عیناً آب به مربوط مطالعات

 الهانس مثال برای .است دانش نوبنیاد شاخه در این مطالعه مورد مفاهیم از دقیق های تعریف ارائه

 دولت میان های همکاری و منازعات یافته نظام مطالعه»تعریف می کند  چندین را هیدروپلیتیک
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 می ، شده ارائه تعریف در دقت با (Elhance 1997: 218)« آب المللی بین منابع خصوص در ها

 دولت میان همکاری و منازعه بررسی و مطالعه دانش” :گفت چنین مورد هیدروپلیتیک در توان

 چالش سیاست و میان پیوند ترتیب این به .“آب مشترک منابع سر اصلی( بر بازیگر عنوان به(ها 

 گردد. می برقرار هیدروپلیتیک طریق از آب های

گیریهای مربوط به استفاده از آب هیدروپلیتیک به مطالعه اثر تصمیم که مجتهدزاده معتقد است

م حتی در گیریهای سیاسی در روابط میان کشورها با یکدیگر با روابط میان دولتها و مرددر شکل

 روزافزون ایگـونه المللی بهعـبور آب از مـرزهای بین اجازه یا پردازد. کمبود آبیک کشور می

در روابط سیاسی دولتها و ملتهای خود و روابط کشورها بایکدیگر اثر 

که دارای  کنند می زندگی کشورهای رد دنیانود درصد مردم  (.1381:131گذارد)مجتهدزاده،می

 و ریهمکا باعث است ممکن متقابل وابستگی این. هستندمنابع آب مشترک با کشورهای دیگر 

 طریق از و مسالمت با آب مشترک منابع بیشتر. شود کشورها بین سیاسی تنش و نازعهم یا و صلح

سر آب  ها برکشور بین خشونت مورد 37 گذشته سال 50 در. شود می اداره دیپلماسی و مهندسی

 بآ کمی که چرا. شد می مربوط غرب آسیا به مورد 7 جز به آنها همه که استگزارش شده 

 (1387:194بخش، هنر و ببران)است، غرب آسیا در حاد مشکلی

 همکاری: و نازعهم آب، -3 -2-1

 همکاری و منازعه » دولت « موضوع به به هیدروپلیتیک جاری ادبیات در گرایش دومین

 نظر در اصلی )تحلیل سطح( مقیاس گرایش عنوان این های نوشته و متون در .شود می مربوط

 روابط و دولت چارچوب در آب سر بر همکاری منازعه و محور بر مطالعات و شود می گرفته

 انتقاد جمله از .دارد وجود خصوص این در نیز البته استثناهایی .است متمرکز ها دولت میان

) & Swatukاند.کشدیده چالش به را« محور –دولت »تحلیل(  که مقیاس)سطح 2والده و 1سواتک

vale 2000: 55)  
 نظریه از با انتقاد وی .کدرد اشداره 1 آالن بده توان می گرایش این نظران صاحب دیگر از

 است معتقد «مجازی آب»آب،  منابع سر بر منازعه خصوص در الملل بین روابط در جاری های

                                                                                                                                             
1- L. A. Swatuk 

2- P.vale 
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 سر بر جنگ یا آبی های تنش از وجلوگیری کاهش در آن نقش و 1 مفهوم به نسبت ها نظریه این

 (Allan 1999: 33) اند بوده توجه بی آب

 شاخص های تعیین بحران آب  -3 - 2

شاخص هاو مدل های متعددی برای سنجش میزان بحران آب کشورها به کار گرفته می 

ستناد ا مورد همواره که است هایی شاخص معتبرترین از زیرشود،که در میان آنها سه شاخص 

 (1387: 4محمودی، سزلک، قرار می گیرد)

 1شاخص فالکن مارک-الف

 2مللشاخص سازمان -ب

 3شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب -ج

 ارکم فالکن شاخص -3 - 2 - 1

ید تجد بآاین دانشمند سوئدی در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع 

 در انهسرمتر مکعب آب  1700پذیر سالیانه هر کشور تعریف کرده است.فالکن مارک سرانه آب 

 منابع انهسر دارای که کشورهای اساس این بر.. است کرده معرفی کمبود شاخص عنوان به را سال

ه دارای ب ندارند و کشورهایی کآبحران  مشکل هستند، مکعب متر 1700از بیش پذیر تجدید آب

بی آمتر مکعب هستند جزء کشورهای با تنش  1700تا  1000سرانه آب تجدید پذیر بین 

ب در متر مکع 1000ب تجدید پذیر کمتر از آمحسوب می گردند و کشورهای که دارای سرانه 

متر  500ب کمتر از آ سرانه که است ذکرسال هستند جزء کشورهایی با کمبود می باشند.قابل 

 .کند می تحمیل کشورهامکعب در سال، فشار بسیار شدیدی به 

 للم سازمان شاخص -3 - 2 - 2

ن آب از معیار دیگری استفاده کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در تعیین شاخص های بحرا

را به عنوان  کشور هر پذیر تجدید آب منابع از برداشت درصد میزان کمیسیون، این. استنموده 

 میزان گاه هر ملل، سازمان شاخص براساس. است کرده معرفی آب بحران گیری اندازه شاخص

 با کشور این باشد، آن پذیر تجدید آب منابع کل درصد 40 از بیشتر کشور یک آب برداشت

                                                                                                                                             
1- Index of Falkan Mark 

2- Index of United Nation 

3- Index of IWMI(International Water) 
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 در بحران باشد، درصد 40 تا 20فاصل حد در مقدار این اگر و بوده مواجه آب شدید بحران

درصد باشد، بحران در حد معتدل و برای  20تا  10یت متوسز و چنانچه این شاخص بین وضع

 .است آب کم بحران یامقادیر کمتر از ده درصد، این کشور بودن بحران آب 

 اخص موسسه بین المللی مدیریت آبش -3 - 2 - 3

 و( IIWMIIموسسه بین المللی مدیریت آب برای بررسی وضعیت منابع آب ، دو عامل )

(IIWMI2 را هم زمان مورد استفاده)به سبتن کنونی برداشت درصد اول عامل. دهد می    قرار 

 برداشت به نسبت آینده در بآ برداشت میزان درصد دوم عامل و باشد می ساالنه آب منابع کل

 (9: 1386)ببران و هنربخش، .باشد می حاضر حال در آب

ن ازمابا توجه به شاخص های فوق از یک سو و تحقیقات و پیش بینی های بانک جهانی و س

ند شد. و میالدی، دو سوم جمعیت جهان دچار کمبود آب خواه 2025ملل مبنی بر اینکه تا سال 

 . افتی خواهد ای افزایش منطقه داخلی و منازعاتحتمال در نتیجه این امر، آنچه مسلم ،ا

 آبی تنش و منازعات باالی ریسک سالم باامنطقه جهان  -3 - 3

 و تنش عهمناز بروز برای بیشتری احتمال (2035 سال )تا آینده دهه دو طی در که ایمنطقه

 : از عبارتست دارند ایمنطقه آبی

 نفلسطی و اردن لبنان، ایران، سوریه، عراق، عربستان، جزیره شبه جمله جهان اسالم از کل -

 اردن و ... رود حوزه و  )فرات و دجله( النهرین بین حوزه شامل

 )همکاری و منازعه( المللی بین نیتام و صلح و آب های چالش -3 - 4

 توسعه اقتصادی غذایی، مواد تولید برای آن وجود که است ای ماده تنها و ندارد جایگزین آب

 زندگی با الذکر ویژگی فوق سه ( هر111: 1385 نیا؛حافظ(است  ضروری موجودات بقای و

 به دسترسی که گرفت توان نتیجه می سادگی به رو این از است خورده گره جوامع و ها انسان

 آب به کافی دسترسی عدم .دارد ای تنگاتنگ رابطه انسانی جوامع ثبات و امنیت با شیرین آب

 اقتصادی، رشد و توسعه پایین نرخ یا اقتصادی عدم توسعه .کند می مختل را اقتصادی توسعه

 فروپاشی به منجر نهایت در و اندازد می مخاطره به را و اقتصادی اجتماعی رفاه غذایی، امنیت

 و رشد تداوم و آغاز برای حیاتی ماده نخستین لذا .گردد می جوامع و سیاسی اقتصادی اجتماعی،

و  سطحی منابع از استفاده آب تأمین شیوه ترین الوصول سهل .است آب توسعه اقتصادی

 ناشی سطح زندگی رفتن باال و جهان جمعیت افزایش دلیل به البته و است تجدیدپذیر زیرزمینی
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 این بر .یابد می سال کاهش به سال دسترس در آب سرانه میزان انسانی، های شاخص توسعه از

 از تدریج به سیاسی منازعات ها و جنگ بروز منشاء معتقدند نظران صاحب از بسیاری اساس

کوین واتکینز از محققان سازمان  کشدیده خواهد شد. آب منابع سوی به معدنی و انرژی منابع

اداره آبهای مشترک می تواند عاملی برای صلح یا مناقشه باشد، » ملل متحد چنین بیان می دارد:

لذا این صحنه سیاسی است که تصمیم خواهد گرفت کدام مسیر برگزیده شود در این راستا 

 تاکید عمده هدف دو بر یآب منابع مطلوب اداره درباره ملل سازمان انسانی توسعه های گزارش

 کند می

ائل توسعه مس به دادن اولویت و جانبه چند همکاری اب جانبه یکجایگزین کردن اقدام -1

 انسانی

 (195بخش،همان هنر و رانبب) سیاسی بازیهای وعدم قدرت نمایی  -2

 جهان در آب بحران -3 - 5

 زا بسیاری در سیاسی بحران و آب فیزیکی بودن دسترس در و شیرین آب منابع محدودیت

 است، توانسته محدودیت این که طوری به .است آمده در جدی معضل صورت یک به کشورها

 اهشک ، 2007 سال در جهانی بانک گزارش براساس .قراردهد شعاع تحت را کشورها این رشد

 میلیون 400 و میلیارد 807 و هزار 3 در جهان 2002 تا 1987 سالهای بین شیرین آب منابع ساالنه

 10 و تصنع به مربوط درصد20کشاورزی،  به مربوط درصد 70 میزان این از که بوده مکعب متر

 نامهتوسط بر شده ارائه آمار و مطالعات براساس .است بوده داخلی مصارف به مربوط درصد

 آب به ود،خ ابتدائی نیازهای رفع برای جهان جمعیت از نیمی تقریباً متحد، ملل سازمان عمران

 نفر یک و جهان جمعیت ششم یک یعنی نفر میلیارد یک از بیش اکنون هم .ندارند کافی دسترسی

 موجود های تخمین طبق .ندارند دسترسی سالم آب به توسعه، حال در در جهان نفر پنج هر از

 تا کنونی رنف میلیون 700 از کنند،می زندگی آب کمبود مواجه با درکشورهای که افرادی تعداد

 (www.donya -eqtesad.com).خواهد رسید نفر میلیارد 3 از بیش به 2025 سال از قبل

 2025 سال تا متحد ملل سازمان و جهانی بانک هایبینی پیش و تحقیقات براساس آنکه با

 که دارد وجود نیز خوشبینی این شد، خواهند آب کمبود دچار جهان سوم جمعیت دو میالدی،

 کنند استفاده آب منابع از بیشتری مسئولیت احساس با تا کندوادار می را مردم وضع، بودن بحرانی
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 روند شدت به ثروتمند کشورهای در مصرف آب که چرا .بگیرند را آن روی هدر جلوی و

 .باشدفقیر می کشورهای از بیشتر مرتبه 10 حاضر حال در و کندمی طی را صعودی

 ناختهناش مشکلی آب بحران -3 - 6

 معدنیمواد ،زمین، آب طبیعی چون منابع به دستیابی برای مبارزه بشر، تاریخ درسرتاسر

 اما .وده استب مسلّحانه برخوردهای و منازعات اصلی علل از همواره یکی ، منابع این بر ونظارت

و در  یابد می شدّت آنهاپیوسته به کشمکش برسردستیابی ، منابع این کیفیت سریع تخریب اثر در

 المللی بین تنش به یک سرعت به منابع این از یکی کمیابی ویا تخریب، نابودیموارد،  بعضی

رهایی کشو یعنی همسایه، کشورهای دامن تنش این درجه اول، آب،در مورد در .شود تبدیل می

 214 ستربراون،ل آقای اظهارنظر که طبق چنان .گیرد می هستند، اشتراک دارای آبی منابع در که را

 مردم درصد 40به ونزدیک اند ک مشتر کشور چند یا دو بین جهان رودهای اصلی کلّ از شبکه

 اصلی هرودخان 214 این به خود آبی نیروگاههای آبیاری و و آشامیدنی آب تأمین برای جهان

 اند. در کمشتر بیشتر یا کشور 5بین  ای رودخانه های حوضه این از حوضه دوازده .متکی هستند

 عتیصن ،آلودگی آب رودخانه جریان شدن وکم آب کردن منحرف مانندمسائلی  سر بر نتیجه،

 و اعنز فرسایش خاک، اثر در سیلها یافتن وشدّت آن بستر والی گرفتگی شورشدن رودخانه،

 زیرو غالی، پطرس ، 1985 سال اوایل در( 287ص ،1375، براون گیرد. )لسترمی در مشاجره

 بر نه درخواهدگرفت آبهای نیل سر بر بعدی جنگ ما منطقۀ در که داد هشدار امورخارجه مصر

 است.  جریان در مشابه مشاجراتی دنیا مناطق در تمام و تقریباً سیاسی ئل مسا سر

 1 هشتاد دهۀ درنیمۀ برسرآب المللی و جهانی بین ( اختالفات1شمارۀ ) جدول

 مشاجرات موضوع مسئله در درگیر کشورهای رودخانه نام

 آب جریان سطح مصر،اتیوپی،سودان نیل

 آب جریان سدبندی، ترکیه عراق،سوریه، وفرات دجله

رود اردن، لیتانی، 

 2یارموگ
 آب جریان میزان سوریه اردن، لبنان، اسرائیل،

                                                                                                                                             
1- World Watch institute, based on various sources. 

2- Jordan, Litani, Yarmuk 
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 آبیاری پاکستان هند، 1،سوئلی سند

 جاری گرفتگی، الی ،هند بنگالدش گنگ

 آب جریان میزان ویتنام ،الئوس،تایلند، کامبوج مکونگ

 ،برزیل آرژانتین 2 پارانا
 علت به رفتن زمینها ازبین سدبندی،

 آب طغیان

 بولیوی شیلی، 3 لوکا
 آب شورشدن سدبندی،شورشدن

 آب، آب،جریان

 زمین شیمیایی آلودگی مکزیک مّتحده، ایاالت کلرادو 4ریوگرانده

 آب کردن منحرف کانادا مّتحده، ایاالت 5بزرگ های دریاچه

 راین
 فرانسه،هلند،سوئیس،آلمان

 غربی
 صنعتی آلودگی

 صنعتی آلودگی رومانی مجارستان، 6زاموس

 صنعتی آلودگی شرقی،آلمان چکسلواکی،آلمان 7 الب

 288ص ،1375، براون لستر

 جهان اسالم اهمیت آب در -3 - 7

انبوهی سرزمین های این منطقه خشک و فاقد آب کافی می باشد و از طرفی  %80با توجه به 

از جعمیت در این منطقه از جهان زندگی می کنند. مهم ترین مسله برای ادامه زندگی و ادامه 

اهمیت آب در جهان کنونی،اقدامات و و  (10:1389حیات در آینده تامین آب است.)دولتیار؛:

مختلف انجام شده است.برای مثال در سال  هایسازمان در مطالعات زیـادی در ایـن زمـینه

1998 ،WBCSD و UNEP اند چـگونه ـدر این خصوص انجام داده و نشان داده مطالعه بیست

رو مفاهیم جدیدی از جمله مدیریت این از باشند. توانند استفاده مؤثری از آب داشتهها میشرکت

 w w) است. آبهای مجازی در این عرصه وارد شده ویژه منابع آبـی و تـجارت آب بـه

w.WBCSD.com) 

                                                                                                                                             
1- Sutlei 
2- Parana 
3- Lauca 
4- Rio Grande, Colorado 
5- Great Lakes 
6- Szamos 
7- Elbe 
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اهمیت آب در منشر شد: به  چتم هاوس در مقاله خود که در اندیشکده  مارک زیتون

 غرب آسیاهای مشترک در ها و آبکه رودخانه ه و بیان نمودههشدار داد غرب آسیاژئوپلیتیک 

 (http://www.eshraf.ir) .ای شودهای منطقهو جنگ منازعاتتواند منجر به می

 یوپیتهدید مصر برای حمله به ات -3 - 7 - 1

وزیر اتیوپی، از ساخت ، نخست«حسنی مبارک»جمهور مصر، سه روز پس از سرنگونی رئیس

چهارم جریان آب رود نیل به رغم اینکه بیش از سهیک سد روی شاخه اصلی رود نیل خبر داد. به

 اولین سدی است که «گ رنسانس اتیوپیسد بزر»ریزد، صورت باران در ارتفاعات اتیوپی می

شور ک« سلطه آبی»اتیوپی روی این رودخانه ساخته است. این اقدام چالشی مستقیم برای 

ین رود استعماری استفاده انحصاری از ا ت استعماری و پسادست مصر است. به مدد توافقاپائین

، «محمد مرسی»، «مبارک»زمانی که جانشین . اساساً در اختیار مصر و سودان بوده است

 ای تلویزیونی درباره احتمال حمالت هوایی بهجمهور مصر )که حاال برکنار شده( در برنامهرئیس

ت آمده اس« هرودت»اتیوپی صحبت کرد، مشخص شد که این ریسک چقدر باالست. در تاریخ 

هشت  واتیوپی، سودان جنوبی اما روشن است که نیل برای «. مصر نیل است و نیل مصر است»

 «طرح حوضه نیل»در خصوص تقسیم آب تحت نظارت  2010کشور دیگر نیز هست که تا سال 

 .انده تهدید شدهها حاال تبدیل ببا هم مذاکره داشتند. این بحث

 یرانمشکل عراق با طرح توسعه آبی ا -3 - 7 -2

رعی رود های فعه آبی ایران در شاخهعراق نیز با مشکلی مشابه روبرو است، چراکه برنامه توس

 بین دجله شروع شده است. کشاورزان عراقی مانند اجداد هزاران سال پیش خود حاال باید

 های خود یا مهاجرت به مراکز شهری یکی را انتخاب کنند.معیشت سخت و دشوار روی زمین

ا های خود رولویتدولت عراق به دنبال واکنشی دیپلماتیک است، در حالی که دولت سوریه ا

 .جایی دیگر قرار داده است

 تنش بر سر آب دجله و فرات  -3 - 7 -3

های ترکیه برای در مورد دجله و فرات نیز موضوع مشابهی در حال رخ دادن است. طرح

متمرکز است. « پروژه جنوب شرقی آناتولی»توسعه مناطق عمدتاً کردنشین جنوب شرقی روی 

توجه فعاالن علیرغم مقاومت قابل .ساخته شود 2023سد تا سال  22طبق این پروژه قرار است 

های آبیاری که پروژهاند، درحالیمحیطی و کرد، حدود نیمی از این سدها تکمیل شدهزیست
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دست این رودها در سوریه و عراق سازی برای کشاورزان پائینمرتبط باعث کمبود آب و نمکی

نظر از اینکه المللی صرفهای بینواهانه ترکیه به رودخانههمانند مصر، رویکرد خودخ .شده است

 .چه حزبی در قدرت است، ادامه خواهد داشت

 نیست  وقوع جنگ بر سر آب نامحتمل -3 - 7 - 4

ا وقوع د. اماهمیت زیادی پیدا کرده باش جهان اسالمبه ندرت پیش آمده که آب در ژئوپلیتیک 

های امدادی ها نشان داده که عدم تقارن قدرت و دریچهجنگ بر سر آب نامحتمل نیست؛ پژوهش

ها را ای است که بتواند توازنبر مانند مواد غذائی( به اندازه)واردات محصوالت آب« آب مجازی»

مرزی بر سر تقسیم های میان: چگونه تنشبر هم زند. بهتر است سؤال را اینگونه مطرح کنیم

المللی، که مبنای سیاست امنیت پایدار آب را توان از طریق هنجارهای بینناعادالنه آب را می

 .دهند، کاهش دادتشکیل می

 چرخه معیوب مصرف آب -3 - 7 - 5

شتر در رأس این مسئله، جمعیت روبه رشدی است که تقاضا برای آب شیرین و غذا را بی

زاران کند و این نیاز باید از طریق واردات یا آبیاری محصوالت تأمین شود. در مقابل، همی

ای ین به معناند )همانند ترکیه و ایران( که این نیازها را تأمین کنند، امهندس آموزش داده شده

آب  یدارای معیوب از مصرف ناپاتولید غذای بیشتر و باز شدن بازارهای بیشتر است و این چرخه

تواند کمبود آب را تشدید کرده یا تأثیری در این امر داشته دهد. تغییرات جوی میرا شکل می

 هاای کمبود آب حساس باشیم: بشر و دولتباشد، اما باید درباره علل ریشه

 دستورهای پائینعواقب سدسازی برای مردم کش -3 - 7 - 6

 ی در دجله و فرات راسیاسی سدساز محیطی، اجتماعی ومردم سوریه و عراق عواقب زیست

ها از این کار در نیل رنج خواهند برد. انسداد رودها به طور که مصریتحمل خواهند کرد، همان

آب  کنند، به زیرمعنای کاهش تنوع زیستی، کاهش انتقال رسوبات غنی که مزارع را تغذیه می

د( رکیه آمدر ت« حسن کیف»اریخی همانند آنچه بر سر شهر ت)رفتن مناطق میراث فرهنگی جهانی 

واقب عشود، اما و البته مهاجرت روستائیان خواهد بود. هیچ یک از این عواقب جدی گرفته نمی

 .سیاسی نیز، اگر نگوییم شدت بیشتری خواهد داشت، به همین اندازه خواهد بود

بیشتر از این عواقب در وهله اول متوجه روستائیانی خواهد شد که به طور متوسط بسیار 

ای توانند بودجهشهروندان به آب نیاز دارند. کشاورزان صنعتی که با سیاست مرتبط هستند می
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پا از این مزیت محروم هستند. برای تأمین نیازهای آبی خود فراهم کنند، اما کشاورزان خرده

به همانطور که بخت مردم در عراق حاصلخیز برگشت، مردم عراق که زمانی سبزیجات خود را 

تحت چنین  فروختند حاال مجبورند این محصوالت را از ترکیه و ایران بخرند.بازارهای محلی می

های روستاهای دارای کمبود رسد که چگونه و چه زمانی تنششرایطی، تنها این سؤال به ذهن می

 .مرزی تبدیل خواهد شدهای سیاسی میانها خواهد رسید و از آنجا به تنشآب به پایتخت

(http://www.eshraf.ir) 

 المللی آباز قوانین بین عدم تبعیت کشورهای قدرتمند -3 - 7 - 7

به  های آبی این است که کشورهای قدرتمند تمام تالش خود رانکته مشترک در این درگیری

، «المللی آبینقانون ب». ندهای مرزی شوهای تقسیم عادالنه آباند که مانع طرحکار بسته

ها میان کشورها زئیات اصولی که طی قرنجسازمان ملل،  1997های آبی خصوص کنوانسیونبه

ین صل راهنمای اآب ا« استفاده برابر و منطقی»دهد و موردتوافق بوده را به تفصیل شرح می

 .قوانین است

ن امر گیرند. ایمی یا آنها را به سخره اما کشورهای قدرتمند تنها تعهد زبانی به این اصول دارند

امه توافقن»مشهود بود. وی از همکاری در مذاکرات تقسیم آب در « مبارک»خصوص در دولت به

ی به طرح حوضه نیل امتناع کرد. در مورد دجله و فرات نیز ترکیه توجه« چارچوب همکاری

انی که های مصر یا عراق زمولتدهد. اگر داصول قانونی راهنما در این زمینه توجهی نشان نمی

کردند شاید مردم این کشورها حاال از مزیت تر تقسیم میقدرت بیشتری داشتند، آب را عادالنه

 .مند بودندهای تقسیم عادالنه آب بهرهطرح

 از جمله کشورمان ایران اتیوپی ،های پیش روی کشورهای ترکیهگزینه -3 - 7 - 8

سعه رک یا توع مشتبا همان گزینه روبرو هستند: توسعه یکجانبه منابحاال ترکیه، ایران و اتیوپی 

های تقسیم ایم که موقعیتالمللی. ما شاهد بودهچندجانبه و پایدار مبتنی بر هنجارهای بین

های ریاین درگی اند. از عواقبناعادالنه آب تنها مادامیکه عدم تقارن قدرت برجا بوده، ادامه داشته

 نابتوان اجتآبی می

 ان اسالمجهدالیل اهمیت یافتن آب در  -3 - 7 - 9

دست پائین یها در کشورهای عربغیرعرب که روی ناآرامیعرب یا این تنها مسئله کشورهای 

اند. آنچه ها سال در دست طراحی بودهها دهکنند نیست. تمام این پروژهگذاری میرودها سرمایه

http://www.eshraf.ir/
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چنینی اخیراً اهمیت پیدا کند ترکیب چند عامل با هم است که های اینباعث شده فعالیت

کشورهای  های توسعه ملی، افزایش تقاضا برای آب و تغییرات در قدرت نسبیاند از: طرحعبارت

 .درگیر در این مسئله

 که هستند زیرساختی همان ساخت حال در – ایران و ترکیه اتیوپی، –کشورهای باالدست 

مام این اقدامات، تانگیزه  .دبودن ساخته قبل سال هاده عراق و سوریه مصر، دستپائین کشورهای

ت یا تأمین آب و جلب رضایتا استرالیا، برای  ها، از آمریکااست که دولت« رسالت آبی»تفکر 

 .اندکنترل مردم مناطق دورافتاده استفاده کرده

 .کرد، اما تنها در صورتی که تمام طرفین حاضر باشند به خاطر منافع مشترک مصالحه کنند

(http://www.eshraf.ir) 

 ان اسالم )منطقه غرب آسیا(جهبحران آب و تاثیر آن بر جنگ و صلح در  -3 - 8

ل قاب پیشینه کشمکش برای دسترسی به آّب شیرین در سراسر تاریخ این منطقه روشن وغیر

ر گرفت که ( زمانی د1950انکار است.در سالهای اخیر نیز جنگ میان اسرایل و سوریه )در دهه 

انی و سوریه سعی در قطع و توقف ساخت خط لوله آب رودخانه اردن )چشمه های حسب

ات قدامارودخانه یرموک( از زور حمالت هوایی علیه تاسیسات آبی سوریه استفاده کرد. این 

 1947ال شد. در س 1967نظامی به منازعات منطقه ای انجامید که سرانجام منجر به جنگ سال 

 بمباران د بهعراق نیروهای عمده ای را در امتداد مرز مستقر ساخت و سد الثوره سوریه را تهدی

ست. ده اکرد و چنین استدالل کرد که این سد مقدار جریان آب فرات به آن کشور را کاهش دا

مسایه ای همشکالت آبی مصر، عراق و سوریه، برای مثال بطور مستقیم بر روابط آنها با کشوره

 نهارش ساالاس گزگذارد. بر اسکه بر منابع نیل، رودخانه های دجله و فرات کنترل دارند تاثیر می

ه ب، کشورهای اسالمی غرب آسیا به سمت بحران آب در حرکت است. 1994بانک جهانی سال 

نون علت رشد سریع جمعیت و شهر سازی، تقاضا برای آب به نقطه ای رسیده است که هم اک

 2015ال سمیزان کاهش، بسیار بیش از ذخیره سازی است و این گزارش پیش بینی می کند که تا 

 اهد شد.تر خوبیشتر کشورها از مجموع ذخایر بالقوه آبهای شیرین آنها افزونمیزان کمبودها در 

 استراتژیک هایموقعیت و منابع بر تسلط -3- 9

 و طبیعی هایساخت و عناصر از مرکب که هستند موقعیتی و محتوی دارای فضاها و ها مکان

 جغرافیایی سیستم و ساختار یکدیگر با یافتهنظام تعامل در هاساخت و عناصر این و بوده انسانی

http://www.eshraf.ir/
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 الگوی یک در نیز و جداگانه طور به مزبور عناصر از کدام هر .دهندمی شکل را فضا و مکان

 آفرینی نقش انسانها نیاز با متناسب و جغرافیایی محیط در و بوده کارکرد دارای جمعی و تعاملی

 تأمین راستای در فضایی و مکانی هایساخت و عناصر کارکردی و آفرینی نقش پتانسیل .کنندمی

 خود نیازهای و هاخواسته تأمین راستای در را فضایی و مکانی ارزشی پتانسیل انسانی، نیازهای

. شودمی سبب بازیگران در را همکاری یا رقابتی رفتارهای و حرکت و اقدام و آوردمی پدید

 هایتنگه بر تسلط و هند اقیانوس به دسترسی با جهان اسالم کشورهای .188:1385) نیا،حافظ)

 بر تأثیرگذاری جهت ایبرجسته موقعیت از هرمز و بابالمندب سوئز، داردانل، و بسفر استراتژیک

 جزیره شبه از را ایران که هرمز تنگه جهانی، انرژی هارتلند در .برخورداراند جهانی تحوالت

 دریایی ی دروازه مثابه به سازدمی مرتبط عمان ی دریا و فارس خلیج با و نموده جدا عربستان

 شبه کل و سوئز کانال .است برخوردار استراتژیک اهمیت از جهان، نفت ذخایر اعظم بخش

 نقطه بابالمندب، ی تنگه .شوندمی محسوب مدیترانه شرق در آبی گذرگاه دومین سینا جزیره

 شده واقع عدن، خلیج و سرخ دریای تالقی محل در تنگه این .است بااهمیتی بسیار دریایی کنترل

 عربستان جزیره شبه جنوبی بخش تا آفریقا شاخ از و دارد طول مایل 15 آن قسمت باریکترین که

 شمار به هند قاره شبه و اروپا اصلی ی دروازه سوئز کانال اگر که گفت توانمی .است یافته امتداد

 1383: 44-45)هارکاوی، و کمب) .است دریایی بزرگ دروازه دومین بابالمندب رود،می

 و نفت ی شده اثبات ذخایر سوم دو تقریباً فارس خلیج حوزه در بویژه جهان اسالم کشورهای

 نیز خزر دریای شده برآورد ذخایر کردن اضافه با .دارند اختیار در را جهان طبیعی گاز سوم یک

 به

. سدرمی طبیعی گاز برای % 40 و نفت برای % 70 به ذخایر این نسبی درصد ارقام، این

 زا یکی خزر دریای - فارس خلیج انرژی بیضی ترتیب بدین( 1383325: و هارکاوی، کمب)

 واهندخ اختیار در جهان اسالم کشورهای که بود خواهد ژئواستراتژیک های واقعیت مهمترین

 منطقه ینا در موجود استراتژیک منابع با را جهان اسالم ژئواستراتژیک مناطق چنانچه .داشت

 به انندتو می عوامل این و داشت خواهد بیشتری نمود منطقه کشورهای جایگاه بگیریم، درنظر

 .شوند محسوب جهان اسالم کشورهای همزیستی فرایند در مؤثر جغرافیایی عوامل عنوان

 (المللیبین و ایمناقشات )منطقه و آب -3- 10
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 نگردد، مواجه مشکلی با آب مقدار نظر از کشور یک آنکه برای المللی،بین آمارهای براساس

 جمعیت از نفر هر سهم میانگین عمل در باشد؛ مکعب متر هزار 10 باید هر فرد سالیانه آب سهم

، (37: 1373)علیزاده، )است سال در مکعب متر 7600 ( متوسط طور به دنیا میلیاردی 6 حدوداً

 متر 1700 از کمتر آن دسترس قابل آب متوسط که کشوری هر شده انجام برآوردهای براساس

 سال در مترمکعب 1000 از کمتر مقدار این چنانچه .دارد قرار خطرناک وضعیت در باشد مکعب

 با 1387: 3) سرلک، )محمودی، .بردسر می به کمبود وضعیت در کشور آن باشد، نفر هر برای

 دسترس قابل آبهای وضعیت میالدی1990 سال در متحد ملل سازمان شاخص، این به توجه

 با کل در کشور 28 تعداد موجود کشورهای میان از و داده قرار بررسی مورد را جهان کشورهای

 در این .بودند مواجه « آب کمیابی» یا آب کمبود از ناشی فشار با نفر میلیون 335 برابر جمعیتی

 .گرفت خواهند قرار فوق بندیطبقه در کشور 50 تا 46 بین ، 2025 سال تا که است حالی

 میلیارد 290/3تا  781/2بین  آتی دهه دو در آنها جمعیت رشد نرخ به بسته کشورها این جمعیت

 درچنین 1990 سال در که است جمعیتی برابر  1/5رقم دو تفاوت .شودمی زده تخمین نفر

 جدیدی تنشهای یا دهد، افزایش را موجود تنشهای تواندمی منابع کمبود لذا .اندزیستهمی شرایطی

 سر بر تنش امروزه، (37)علیزاده،همان، نیست.  مستثنی قاعده این از آب و آورد وجود به را

 اشکال مختلفی است، کرده بروز دنیا مناطق تمام در که جهان در موجود شیرین آب منابع تقسیم

 تمام جنگ تا متحده ایالت غرب در کشاورزی و شهری« آب بران» میان تضاد ایجاد از دارد که

-دریاچه و هارودخانه درحوزه« حق آب»سر  بر مناقشه گیرد امامی بر در را در جهان اسالم عیار

 می المللیبین مرزهای از فراتر که هاییآبخانه آب یا مشترکند کشور چند یا دو بین که هایی

 و دجله اردن، رودخانه نیل، رود حوزه .کندمی تر پیچیده هم را باز آب به دسترسی مشکل روند،

 آب سر بر منازعه که هستند مناطقی جمله از رود اروند و هیرمند براهماپوترا، گنگ، سند، فرات،

 از ورودی سطحی به جریانهای وابستگی میزان .است درآمده فعل به یا بوده بالقوه امری آنها در

است.  آب کمبود قبال در کشور یک آسیبپذیری شاخصهای از دیگر یکی مرزها، سوی آن

 که هاییآبخوان و کشور چند یا دو بین مشترک آبریز حوزه 200 از بیش وجود علت به همچنین،

 از استفاده نحوه سر بر ایمنطقه هایتنش افزایش برای زمینه روند،می فراتر المللیبین مرزهای از

 مواجهند، آب کمبود با اکنون هم از که خشک نیمه و خشک مناطق در ویژه به مشترک آبهای

 جاهایی در گذرد؛می بیشتر یا کشور شش از رودخانه10 حداقل .است شده فراهم پیش از بیش
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« گذاری رسوب و فرسایش»اراضی تغییر شکل سازند،می مشخص را المللیبین مرزهای آبها، که

 هایحوزه به رودخانه یک حوزهاز  آب انتقال همچنین آورد؛ فراهم را منازعه اسباب تواندمی

 بازدارندهای طرز به معموالً باشد، المللیبین مرزهای از عبور به موکول که صورتی در دیگر،

موردی  مسایل حل برای جهان کشورهای بین پیمان 300 از بیش امروز تا .شد خواهد تمام گران

 به تقاضا مقادیر شدن نزدیک و جمعیت افزایش با که است گردیده منعقد آب منابع به مختص

 مناطقی در درگیریها آتش شدن ورشعله عامل تواندمی آب تجدیدشونده، آب منابع نهایی مرز

 بر تحلیلگران از ایپاره واقع، در دارد. دیرینه ایسابقه و سیاسی، قومی رقابتهای آنها در که گردد

 جای به قیمت گران و کمیاب کاالی یک به عنوان آب آینده، دهه یک عرض در که باورند این

 (16: 1387خواهدگرفت. )مینایی، قرار هاآشتی و هارویارویی کانون در نفت

 تجزیه و تحلیل: – 4

 هیدروپلیتیک جهان اسالم بحرانهای -4- 1

 یا آب ژئوپلیتیک .است آب کمبود مسئله محیطی زیست ی حوزه در مسائل مهمترین از یکی

 ها دولت و ها ملت و انسانی اجتماعات مناقشات و مناسبات در آب نقش مطالعه به هیدروپلیتیک

از  حکایت جهان سیاسی و طبیعی جغرافیای ینقشه به نگاهی1385: 102)  نیا،حافظ. )پردازدمی

 از درصد 40 از بیش امروزه که نحوی به دارد، آبریز های حوضه با سیاسی مرزهای تطابق عدم

 کشور چند یا دو بین ها آن آبریز های حوضه که کنند می زندگی مناطقی در جهان جمعیت

 تشکیل مشترک آبریز های حوضه را هاقاره از یک هر وسعت از درصد 65 تا 50 و است مشترک

 بویژه مناقشات هایسرچشمه و ها بحران عوامل از یکی( 38: 1387 قادری، و مختاری). دهد می

جهان منطقه  المللی بین های رودخانه .بود خواهد هارودخانه شیرین آب منابع جهان اسالم در

 کشورهای حیاتی شاهرگ ها رودخانه این .آیند می حساب به تنش اصلی های حوزه اسالم

 انجامدمی فرودست کشورهای شدید منافع تعارض گیریشکل به که دهند می تشکیل را فرادست

. نمایدمی جلوگیری هارودخانه آب برابر تخصیص درباره مشخص حقوقی چارچوب تنظیم از و

 مشترک، حوضه یک کشورهای بین در سیاسی قدرت تقارن عدم (167: 1383، هارکاوی و کمب)

 عنوان تحت پدیده این از زیتون مارک و دارد حوضه کشورهای بین مناسبات در زیادی نقش

 مورد در مسئله این (Warner and Zeitoun, 2008: 805-806) .کند می یاد “هیدروهژمون”

 قوی کشور آن در که است وضعیتی هیدروهژمون است مشخص خوبی به اردن رودخانه حوضه
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 اردن، رود حوضه در اشغالی فلسطین مثل. کند می استفاده خود سهم به نسبت آب بیشتری مقدار

 وضعیت رسد می نظر به .فرات و دجله حوضه در ترکیه و نیل رود حوضه در مصر

 و سیاسی قدرت به باشد مربوط دستی پایین یا باالدستی موقعیت به اینکه از بیش هیدروهژمونی

 از برداری بهره و سلطه حفظ به بیشتری تمایل هیدروهژمونها .دارد ارتباط کشور یک اقتصادی

 عنوان به المللی بین های رودخانه حوزه چند هر( 1387: 43قادری، و مختاری. )دارند را آب

 تواندمی و نشده محدود مناطق این به تنها منازعه دامنه اما شوند می قلمداد منازعه جدید مناطق

 علت .یابد تسری دارند قرار المللی بین های رودخانه حوزه از خارج در که کشورهایی دیگر به

 سوی از و است تقاضا و عرضه نابرابری از ناشی تنش ماهیت از گرفته نشأت سو یک از امر این

 یعمده تحوالت .شود می مربوط فرودست کشورهای از منطقه کشورهای جانبداری به دیگر،

 ترکیه دخالت جدید، نظامی و سیاسی ائتالفهای گیری شکل جمله از جهان اسالممنطقه  در جاری

 و اشغالی فلسطین و سوریه بین تعارضات ک،.ک. پ از سوریه حمایت عراق، شمال امور در

 و پاکستان هایرودخانه اصلی هایسرشاخه) کشمیر در پاکستان و هندوستان بین بحران

-شبه آب منابع بر تسلط معنی به کشمیر ناحیه بر تسلط و گیردمی سرچشمه کشمیر از هندوستان

 در منازعات منابع مهمترین از یکی دیگر عبارت به .دارد آب بحران در ریشه .(، است هند قاره

 از را جدیدی بندیطبقه سو، یک از که چرا است منطقه شیرین آب منابع ،جهان اسالم ی آینده

 فشار غنی، آبی ذخایر یدارنده کشورهای که طوری به کرد خواهد ایجاد فقیر و غنی کشورهای

 اثرگذار ایمنطقه قدرت توازن بر مسأله این و داشت خواهند خود همسایگان بر را بیشتری

 احتماالً مزبور کشورهای دیگر، سوی از و برد خواهد پیش ثباتیبی به رو را منطقه و بود خواهد

 هارکاوی، و کمپ. )شد خواهند آب تخصیص یا کنترل بر سر مستقیم منازعات نظامی

جهان اسالم  در آب بحران تداوم و بروز عوامل از زیر مشکالت و مسائل طورکلی به( 1383167:

 :روندمی شمار به (آسیا غرب )منطقه

 آبی؛ منابع بودن محدود 

 جمعیت؛ یفزاینده رشد  

 شهرنشینی؛ رشد 

 موادغذایی؛ تقاضای افزایش  

 آلوده؛ های آب مجدد تصفیه باالی های هزینه  
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 آب المللی بین ی تنامه موافق مفاد انجام در ناتوانی. 

 کشورهای اسالمی در کشمکش عملی الگوی -4- 2

 اصلی رفط چهار آسیا، غربی منطقهکشورهای اسالمی  در آب بحران با ارتباط در کلی طور به

طرف فلسطین  -4 و ترک طرف -3 عربی؛ طرف -2 ایرانی؛ طرف -1 :از عبارتند که دارند وجود

 توانا و فعال فلسطین اشغالی و ترکیه طرف دو طرف، چهار این میان از حاضر حال در .اشغالی

 و بوده طقهمن سطح در آبی منابع توسعه برای روشنی و طرحهای هابرنامه دارای دو این هستند،

 .باشندمی نیز آن اجرای سرگرم

 غرب آسیا کشورهای سیاسی محدوده :(1) شماره تصویر

 
 102، 1385 نیا،حافظ

 به ورکش داخل در که چند هر ندارد؛ آب زمینه در روشنی ایمنطقه طرحهای ایرانی، طرف

 طرف چندین از خود حقیقت در که عربی طرف. است شده نائل های چشمگیری موفقیت

« آب»است  دیگران طرحهای مجری و دارد قرار فعالی و غیر ضعیف موضع در شود، می تشکیل

 کشور این (www.google.com)است.  گرفته قرار نیز ترکیه در توسعه راهبردهای محور

 و شدن صنعتی راه در صحیح حرکت طریق از گذشته هایسده در که را رشدی تا است درصدد

در  بین، نای بیفزاید. در آن بر و دهد ادامه است، نموده آغاز کشاورزی بخش توسعه از حمایت

 طرح .رود می شمار   به زیربنا سنگ عنوان به آب هدف، این تحقق برای ترکیه هایرهیافت

 آب آتی هشکا بابت از را عراق و سوریه نگرانی اکنون هم از ترکیه جنوب شرقی آناتولی عمران

 تریناصلی از یکی. است برانگیخته شانآینده صنعتیو  کشاورزی های طرح تحقق برای الزم

 بر تسلط که است این عراق و سوریه نگرانی هایعلت
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 تا اختس خواهد قادر را ترکیه ژئواستراتژیک، نقشی داشتن با فرات و دجله هایرودخانه

 شده ابحس گیریبهره با ضمن در و کند تحمیل مزبور کشورهای به خود را مطامع زیادی حدود

)پاک . نماید ایفا بحث مورد کشور دو مسائل ژئوپولتیک در بیشتری نقش آبها، شبکه این از

 (1390:34نژاد،حمید رضا وعزت اله عزتی،

 جنگ و اشغال وضعیت بعد از و عراق کشور ژئوپولتیک معضالت و مشکالت به توجه با

 یک با را نطقهم دیگر بار و باشد آمیز انفجار تواندمی در آینده فوق وضعیت کشور، داعش در این

 عوامل رس بر عراق کشور و اختالفات منازعات سابقه میان، این در .نماید مواجه بزرگ بحران

 شورک سوی دیگر از .مدعا این بر است تأییدی خود یهمسایه کشورهای با منطقه ژئوپلتیک

 ین. ااست داشته خصوص این در سوریه با متشنجی روابط همواره اخیر سالهای در نیز ترکیه

 هر به .ستا کرده متهم« آتاتورک سد»ساختن  منفجر برای توطئه چینی به را سوریه کشور بارها

 و ودهب سوریه و عراق ترکیه، کشورهای بین تشنج پایدار منابع یکی از موضوع دو این صورت

 یگر،د سوی از شد. خواهد کشیده منطقه سفالی این کشورهای به آتی های دهه در آن دامنه

 ترلکن و حاکمیت نیازشان تحت مورد آب اینکه از عربستان و کویت کشورهای ارشد مقامات

 شدید این ازنی رغم به که نماییممی مشاهده رو همین از .اندداشته هراس همواره باشد، ترکها

 لوله طخ» طرح  از آنها که گردیده باعث سیاسی مالحضات از ای پاره شیرین، آب به کشورها

 هابرنامه هک برآید درصدد ترکیه اگر همچنین .نیاورند عمل به ایشایسته استقبال ترکیه« صلح

نی یع دعوا دیگر طرف برای مسئله این سازد، متمرکز محور آب حول را خود توسعه آینده

 مبدل شورک آن موجودیت تهدیدی برای به و رفته فراتر توسعه مسئله یک حد ازفلسطین اشغالی 

 با .هست و فلسطین بوده در صهیونیسم طرح ادامه بنیادی عوامل از همواره آب زیرا شد؛ خواهد

 ماوراءآن، و فارس خلیج منطقه عربی بخش در همگرایی و همکاری چشم انداز وصف، این

 (45: 1385، تا بی بود. )صادقی، خوهد کشور آن مسئوالن و ترکیه ریزیهایبه برنامه منوط

 و شدت اما است کننده نگران کشورهای اسالمی، کل در بحران آینده چه اگر کلی بطور

 بحران بروز علل هم ها حوزه همه در ضمنا .نیست یکسان بخشها و ی نقاطهمه در آن ضعف

 فارس خلیج در آب بحران .است متفاوت آنها در نیز دورنمای بحران دلیل همین به و نبوده یکی

 دالرهای همزمان وجود دلیل به حال حاضر در و است آبی منابع طبیعی کمبود از ناشی عمدتاً

 آب سازی های شیرین پروژه اجرای جهت دریا آب به آسان دسترسی و پرآب همسایگان نفتی،
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. در یافت خواهد تداوم شرایط این باشد نفت درآمد که مادامی و است شده کنترل بحران این

 آخرین، عنوان به مصر وجود است، منطقه بحرانی بالقوه های حوزه دیگر از که نیل رود حوزه

 و مسائل و سو یک از رودخانه، دست پایین در نیل آب ف کننده ترین مصر قوی و بزرگترین

 از .اند نشده نیل آب از بیشتری سهم مطالبه به عمالً قادر تاکنون که باالدست کشورهای مشکالت

 آن در همواره لذا و شده این حوزه کشورهای میان جدی تخاصمات بروز از مانع دیگر، سوی

  (dbase.irandoc.ac.ir)..شود می شده مشاهده مصالحه نوعی به گرایش

 سالمجهان ا کشورهای در آب منابع روی پیش های چالش -4- 3

 و ندهآی نیازهای به توجه عدم و هامدیریت سوء دلیل به اسالمی کشورهای در آب منابع

 همه اند و مواجه فراوانی چالشهای با منطقه این طبیعی وضعیت از ناشی نامساعد شرایط همچنین

 دارد. آب منابع از استفاده نحوه و مدیریت در ریشه نوعی به موارد این

 ها:چالش - 4 - 3 -1

 آب زیاد تلفات و آبی های ه ساز از نامطلوب برداریه بهر (1

 آب تحویل و توزیع و انتقال تامین، مراحل کلیه در راندمان بودن پایین (2

 آب منابع از حفاظت و برداریه بهر در ذینفعان مشارکت عدم (3

 نشده تصفیه فاضالب و ها پساب توسط زیرزمینی و سطحی آب منابع آلودگی (4

 کافی صنعتی و شهریهای  تصفیه خانه فقدان (5

 فرعی و اصلی های شبکه برداری بهره و اجرا در هماهنگی عدم (6

 شپای و خروجی های پساب کیفیت برای مناسب محیطی زیست استانداردهای رعایت عدم (7

 میزان آالینده ها  دائمی

 زیرزمینی آب منابع از رویه بی ه برداری بهر (8

 ریسک مدیریت جای به بحران مدیریت وجود (9

 آب منابع بر تولید توان از بیشتر فشار و مصرف مدیریت به توجه عدم (10

 شهری آبرسانی های شبکه در آب زیاد تلفات (11

 های شبکه و آب انتقال و تأمین های پروژه همزمان برداری بهره و اجرا در هماهنگی عدم (12

 و زهکشی آبیاری
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 می رجخا کشور از که مشترک و مرزی آبهای از استفاده جهت اجرایی ریزی برنامه عدم (13

 (www.kazeroun/Ir/view)شود. 

 .دارد جودو جهان اسالم در موجود آب منابع رابطه در بالفعل و بالقوه بصورت نیز تهدیدهای

  باشد. می انسانی عملکردهای و طبیعی شرایط از ناشی که ها این تهدید

 هدیدهات - 4 - 3 - 2

 آب متقاضیان بین رقابت تشدید از ناشی های تنش (1

 آن ناهمگون پراکندگی و جوی نزوالت کاهش (2

 مصرف پر محصوالت برای آب استفاده (3

 زیرزمینی آب منابع کیفی و کمی افت (4

 های فاضالب صنعتی، های پساب توسط سواحل و زیرزمینی سطحی، آب منابع آلودگی (5

 کشاورزی زهاب و تصفیه نشده انسانی

 آبی  های پروژه اجرای برای نیاز مورد مالی منابع موقع به تأمین عدم (6

 پی پی در های خشکسالی و سیل وقوع آن تبع به و اقلیم تغییر پدیده وقوع (7

 آب توسعه سند وجود عدم همچنین و بهینه کشت الگوهای وجود عدم (8

 سدها پشت رسوبگذاری فزاینده روند و آبریز های حوضه در خاک شدید فرسایش (9

 و آب نکال ریزی برنامه دفتر) آبیاری راندمان و کشاورزی آب ه وری بهر بودن پایین (10

 (1378آیفا،

 مجهان اسال در آب بحران انداز چشم - - 4 - 4

بوده  جهان اسالم در رویارویی اصلی هایریشه از یکی شیرین آب کمبود اخیر هایدهه در

 .اندبرخاسته یکدیگر با نظامی رویارویی به منطقه این کشورهای از ایپاره که آنجا تا است،

بین کشورهای بعدی جنگ منطقه این در حاضر کشورهای مقامات بسیاری از گفته به بطوریکه

 آب بحران درباره ایده چند .خواهد داد رخ آب سر بر بلکه سیاست، سر بر غرب آسیا نه اسالمی

 منطقه این رودخانه چهار روی معموالً کشورهای اسالمی در درگیری منابع از یکی عنوان به

 آبهای نیز مرکزی آسیای خشک منطقه در اما .است متمرکز اردن( رود و نیل فرات، و دجله)

 منطقه این یافته استقالل تازه کشورهای رویارویی مجرای صورت به سرعت به تواندمی مشترک

 منطقه دهد. گسترش فارس خلیج شمالی مناطق ماوراء سرزمینهای در را بحران ابعاد و باشد
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 .نیست مستثنی بحران این از دارد، خود در را جهان نفت ذخایر عمده بخش که نیز فارس خلیج

 آنها از برداریبهره و بوده مشترک زیرزمینی و سطحی آب منابع دارای منطقه این کشورهای اغلب

 عربی خیز نفت کشورهای.است آورده وجود به آنها میان در را مختلفی منازعات همواره

 در که هستند کشوری 9 از کشور پنج جزو عربی متحده امارات و عربستان قطر، کویت،:نظیر

 این در ((http://www.parsiab.comدارند.  اختیار در را سرانه آب کمترین منابع دنیا سطح

 برای جدیدی منابع و است گرفته قرار برداریبهره مورد زیرزمینی هایآبخانه تمام تقریباً  کشورها

 (8: 1381نیریزی، ) ندارد وجود آتی نیازهای رفع

  سیاغرب آاسالمی  کشورهای در آبی نیاز و شده بینی پیش جمعیت میزان(2شمارة ) جدول

 درصد آب شیرین مورد
 هاینیاز در بخش

آب ساالنه شیرین 
 تجدیدپذیر

 )کیلومترمربع(

درصد جمعیت 
 در مناطق شهری

 (2001)سال 

 نفر( جمعیت )میلیون
 منطقه

 1970 2001 2025   خانگی صنعتی کشاورزی

87 5 8 632/3 59 568 385/6 173/4 
اسالمی کشورهای 
 غرب آسیا

 اردن 1/6 5/2 7/8 79 0/9 22 3 75

 امارات 0/2 3/3 4/5 84 0/2 24 9 67

 ایران 28/8 66/1 88/4 64 137/5 6 2 92

 بحرین 0/2 0/7 1 88 0/1 39 4 56

 ترکیه 35/3 66/3 85/2 66 200/7 16 11 72

 تونس 5/1 9/7 12/5 62 4/1 9 3 89

 الجزایر 13/8 31 43/2 49 14/3 25 15 60

 سوریه 6/3 17/1 27/1 50 46/1 4 2 94

 عراق 9/4 23/6 40/3 68 96/4 3 5 92

 عربستان 5/7 21/1 40/9 83 2/4 9 1 90

 قطر 0/1 0/6 0/8 91 0/1 23 3 74

 کویت 0/7 2/3 4/2 100 0/02 37 2 60

 لبنان 2/5 4/3 5/4 88 4/6 28 4 68

 لیبی 2 5/2 8/3 86 0/6 11 2 87

 مراکش 15/3 29/2 40/5 5530 30 5 3 92

 مصر 35/3 69/8 96/2 43 86/8 6 8 86

 :(Peter H. “Gleick, the World’s Water 2000-2001”, The Biennial Report on Freshwater Resources)منبع)

 در غرب آسیا کشورهای اسالمی در ویژه به و آسیا، در زیرزمینی آب منابع کلی، طور به

 آن، طبیعی نرخ از بیشتر زیرزمینی، آب اندازة از بیش امربرداشت این دلیل است بحرانی وضعیت

 ورود از ناشی آب کیفیت تخریب همچنین شود ومی زیرزمینی آب سطح پیوستۀ افت باعث که

 ,FAO 1997) Water Report No. 9. FAO, .باشد می ساحلی، رسوبی های سفره به دریا آب

http://www.parsiab.com)/
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Rome, Italy) و 1970 لهای سا غرب آسیا در کشورهای اسالمی جمعیت آمار 2 درجدول 

 جدول، این در .است شده ارائه 2025 سال نیز در کشورها این جمعیت از تخمینی و 2001

 که است ذکر به الزم البته .است مشخص کشورها ساالنۀ تجدیدپذیر شیرین آب حجم همچنین

 واقعی ذخایر تجدیدپذیر دهد؛ می نشان را کشور یک تجدیدپذیر شیرین آب منابع اعداد این

-می زیرزمینی ذخایر و سطحی آب شامل عموماً اطالعات این .است متغیر سال هر در ساالنه

 بین که آبهایی .گیردمی بر در نیز را همسایه کشورهای از ورودی سطحی های جریان که باشند،

 ازچرخه موجود آب بیانگر ها داده این بنابراین شوند؛نمی کم اعداد این از دارند،جریان  کشورها

 ) باشندمی اقتصادی و سازمانی سیاسی، عوامل به توجه و بدون هیدرولوژیکی طبیعی های

Farzaneh Roudi-Fahimi,2009). 

 و غرب آسیا درکشورهای اسالمی آب بحران از ناشی مشکالت حل منظور به حاضر حال در

 ود؛شمی استفاده دریا آب کردن شیرین از وسیع طور به منطقه، این عربی کشورهای بویژه

 فارس خلیج منطقه در دریا آب کردن شیرین و نمکزدایی ظرفیت از درصد 60 از بیش بطوریکه

 هانج کل ظرفیت درصد30معادل تنهایی به عربستان در آب کردن شیرین ظرفیت .است متمرکز

 ودخ آشامیدنی آب تأمین برای فارس، خلیج هایامیرنشین اغلب     و کویت همچنین. است

 بروز هنگام رد که کرد تصور توانمی ترتیب این به .هستند متکی دریا آب کردن شیرین به عمدتاً

 برای آب لمشک بنابراین. گردد مطرح «آب امنیت»همدوش  نیز« نظامی امنیت» ایمناقشات منطقه

 انتظار از دور آنها میان نزاع احتمال و است باقی خود قوت به همچنان عرب منطقه کشورهای

 مسایهه کشورهای از آن مصرفی آب از درصد 80 حدود که گفت باید نیز عراق مورد در .نیست

 یکشورها که فرات رودخانه آب جریان از درصد 90 از بیش .شودمی کشور این خاک وارد

 نبعم که دجله رودخانه هایسرشاخه از بخشی همچنین و سازد می مشروب را عراق و سوریه

 سطتو« سدآتاتورک»احداث  .گیردمی سرچشمه ترکیه کشور از است، عراق آب تأمین اصلی

 برای تیهای توسعه منابع آب در این منطقه، مشکالتوسط سوریه سایر طرح «سدالثوره» ترکیه

 ملی منیتا مسئله از بخشی صورت به و است آورده فراهم هارودخانه دست پایین بردارانبهره

 ( 9: 1381 است.)نیریزی، درآمده عراق

 با آنها مطابق تقسیم براساس آب منابع زمینه در همکاری خواهان عراق و سوریه چند هر

 همکاری برای آن در که ندارد وجود جهان در اینمونه   هیچ تاکنون اما باشند،می احتیاجاتشان

-ذی کشورهای از یک هر که مقداری براساس قیودی گذرد،می مرزها از که آبی تقسیم زمینه در
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-بین حقوق براساس گذشته، این از .باشد شده گذاشته گیرد،می آن تصمیم روزانه سهم بر ربط

 به قائل آنها در تواننمی و شودنمی محسوب منابع طبیعی گذرد،می مرزها از که آبهایی الملل

  .omhourieslami.com)  (wwwشد. شراکت

 سال تا غرب آسیادرکشورهای اسالمی  آب سرانه که این اعالم با ملل سازمان کارشناسان

 نظامی های درگیری و سیاسی های کشمکش بروز به نسبت یافت، خواهد کاهش نصف به 2025

 منطقه این در آب سرانه سازمان این به گزارش .دادند هشدار منطقه این در آب بحران بروز اثر در

 متر هزار 7 به نزدیک آب جهانی سرانه که است حالی در این و است سال در مکعب متر 1200

 170از مذکور منطقه در آب برای تقاضا میزان ها بینی یشپ طبق بر .باشد می سال در مکعب

 به .رسید خواهد 2025 سال در مکعب متر میلیارد 228 به 2000 سال در مکعب متر میلیارد

 خواهد کاهش سال در مکعب متر 500 به 2025 سال تا منطقه این در آب دیگر سرانه عبارت

  www/ jomhourieslami.com))یافت. 

 کویت و دنار بحرین، کشور 3 از اندمواجه آب کمیابی با جهان اسالم در که کشورهایی شمار

 و یمن ،امارات تونس، سومالی، سعودی، عربستان قطر، الجزایر، شدن افزوده با 1955 سال در

 ایران، ملشا دیگر کشور 7 میرود انتظار و است رسیده 1990سال در کشور 11 به اشغالی فلسطین

ساز )چیت .شوند اضافه فهرست این به 2025 سال در اتیوپی و سوریه عمان، مراکش، لیبی، مصر،

 را آن دنش امنیتی احتمال و آب منابع لحاظ به منطقه وضعیت شکنندگی مزبور آمار (37: 1386

 و اه فلسطینی با اسرائیل مشکلدار و وخیم روابط که نیست دلیلبی شاید .دهدمی نشان

  .است شده تیره تر آب مشکالت واسطه به همسایگانش

 رایه راهکار:انتیجه گیری و  -5

ت حوالآب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر است که می تواند سر منشا بسیاری از ت

 از که جهان اسالم نظیر جهان از مناطقی در آب مفرط کمبودمثبت و منفی جهان قرار گیرد. 

 را آب رس بر منازعات و بروز اختالفات زمینه روندمی شمار به دنیا مناطق تریناستراتژیک

 از یکی آب نابعم کمبود .است بوده موثر آن در آب مسئله نیز قبالً که منازعاتی است. داده افزایش

 رکناردغرب آسیا )جهان اسالم( منطقه  نظیر مناطقی در و بود خواهد 21 قرن مهم چالشهای

  .است منازعه بروز هاییزمینه مهمترین از آب مسئله تاریخی، اختالفات
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مبود ران کتواند آبستن حوادث مختلف در جهان اسالم باشد،بحامروزه یکی از مسایلی که می 

اروتی که بآب است.آب در صلح و ثبات منطقه تاثیر فراوان دارد. بحران آب را می توان به شب

 ه عمل بهده کتشبیه کرد که با یک جرقه منفجر می شود. برای حل این بحران راه هایی پیشنهاد ش

ا به آب ود رخرا کنترل کند. دولت های این منطقه باید نگرش  آنها تا حدی می تواند این بحران

با بهبود  هند.دبه عنوان یک منبع الیزال که بدون توجه به پایداری زیستی مصرف می گردد، تغییر 

گیری ا به کارو ب کارایی استفاده از منابع آبی و تشویق به بهره برداری اثر بخش تر از این منابع

ت، صنع وی و در نهایت بهره گیری از فناوری های کاراتر در کشاورزی سیاست های قیمت گذار

رامرزی، هی فمی توان این محدودیت ها را کاهش داد. در کنار آن دولت ها باید با توجه به نگا

ه ببوط همکاری های منطقه ای خود را در حوزه مسایل آب تحکیم کند و با ساخت تاسیسات مر

رصت فاز  ره های مشترک آبی الگویی را جهت شناخت و بهره گیریاستفاده از رودخانه ها و سف

ش ن بخها جهت همکاری به وجود آورند.در نهایت رهبران سیاسی باید مشارکت بیشتری در ای

رده می ی سپایفا کنند.در اغلب موارد،گفت و گو در مورد آب های مشترک مرزی به کارشناسان فن

ود ه محدان، لذا عدم حضور رهبران سیاسی می تواند بهای آنگردد. بدون توجه به سطح تخصص

وز شدن حجم همکاری های بین المللی کشورهای همجوار منجر گردد. برای جلوگیری از بر

ی مختلف راه حلها منطفه در آب مدیریت اختالفها در بین کشورهای اسالمی در دهه های آتی و

ی مدیریت ا را در سه گروه: راه حل هااین راه حل هباشد.  می اهمیت حائز زیر پیشنهادات و

 ود.ر نممنابع آب، راه حل های کاهش تقاضا آب و راه حل های افزایش تامین آب می توان ذک

الف:گزینه های مدیریت منابع آب: تبادل اطالعات و فناوری در زمینه مدیریت و برنامه ریزی 

در گیر نمودن  -ت گروهی برنامه ریزی منابع آب به صور -انتقال آب بین حوضه ای -آب 

 و توسعه درحال کشورهای به بین المللی کمکهای افزایش -ذینفعان در مدیریت منابع آب 

 در ویژه به آب منابع مدیریت عمده مباحث از که تقاضا مدیریت رویکردهای باید -نیافته  توسعه

 محوریت از کشورها آب منابع مدیریت برنامه های در باشد، می محدودیت آبی دارای کشورهای

 کارآمد مدیریت برای شیوه ترین منطقی تئوریکی، نظر نقطه از -برخوردارگردد  بیشتری توجه و

 آبی نیروگاه کشاورزی، برای آب از خود نسبی براساس مزیت کشورها که است این فرامرزی آب

 کشورها ای منطقه و فرامرزی همکاری آب، بحران حل منظوربه  –کنند  استفاده سایرخدمات و

 فوق حساسیت از زیرزمینی آبهای -است  و ضروری آشکار امری جهان اسالم بخصوص
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 منابع است ضروری لذا.گیرد می قرار رویه بی استفاده مورد متأسفانه که است برخوردار العادهای

 -قرارگیرد  بیشتری نظارت مورد آن مصرف نحوه و شده مدیریت درکشورها زمینی زیر آب

 اجتماعی، اقتصادی، فنی، توجیهات به توجه با منطقه کشورهای بین آن صادرات و آب مبادله

استفاده بیشتر از حوضه  -حوضه  هر نفعان ذی حقوق رعایت با محیطی زیست سیاسی و امنیتی،

با در نظر گرفتن روح کلی مفاد  مشترکهای آبریز مشترک در امتداد مرزهای جغرافیایی 

  کنوانسیون های بین المللی

ب بین مصرف کنندگان آسهمیه بندی  -ب: گزینه های کاهش تقاضا:کنترل رشد جمعیت 

ش توجه به ارز -های عمومی مردم نسبت به مسایل آب ن آگاهیارتقا میزا -بخشهای مختلف 

بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق  ارتقا میزان -ذاتی آب در تعیین آب بها 

یط ای، کشت گلخانه ای، مهندسی ژنتیک برای مقابله با شرا توسعه سیستم آبیاری قطره

 تنظیم کمیاب و گرانبها بعمن این تقاضای میزان آب، گذاریقیمت طریق از -خشکسالی و شوری 

 آب به آمددر کم افراد و کشورها دسترسی مانع قیمت افزایش این که داشت باید توجه اما .شود

 به آب تخصیص - نندگانکمصرف  مشارکت با آب کمیاب منابع تخصیص نحوه  -نشود کافی

 به فرهنگسازی و عمومی رسانی اطالع -بیشتر  اقتصادی بازدهی و کمتر آبی نیاز با محصوالتی

 .آب بهینه مصرف و جویی صرفه اصول رعایت و ترویج منظور

یر ذخیره آبهای ز افزایش میزان-گزینه های افزایش میزان عرضه آب:تصفیه فاضالب هاج: 

از آبهای  بهره برداری -بها آشیرین کردن  -برها بارورسازی ا -زمینی )از طریق تغذیه مصنوعی(

 بهره به الزم تسهیالت عطایا -مصرف  کم و نوین زهکشی و آبیاری های شبکه توسعه -فصلی 

 سریعت و گذاری جهت سرمایه خصوصی بخش از بیشتر مالی منابع جلب راستای رد آب برداران

 آب تامین طرحهای اجرای در

 منابع و ماخذ -6
، سال 1387ان فصلنامه راهبرد، تابست ران،یآب در جهان و ا تیبحران وضع ،یو هنر بخش، نازل قهیببران،صد 

  48شماره  -شانزدهم 

 وّل، .چاپ ا ن،ینشر آرو ،تهران،یطراوت دیحم ۀجها ن، ترجم یتبه وضع ی(، نگاه 1375براون ،لستر،) 

ات توسعه پژوهشنامه مطالع"و جهان رانیآب در ا تی(، بحران وضع1386) ،یو هنر بخش، نازل قهیببران،صد

 ایبرتر پو شهیشماره اول، تهران، اند ستیز طیو مح داریپا

 .پاپلی انتشارات :مشهد ژئوپلیتیک، مفاهیم و اصول ،( 1385 ) محمدرضا نیا، حافظ



 1395آبان  25و  24ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         مجموعه مقاالت همایش بحرانهای   

95٨ 

 

 شهیهران، اندشماره اول، ت دار،یپژوهشگاه مطالعات پا "المللی¬نیب تیآب و امن"(، 1386محسن، ) ساز،¬تیچ

  ایپو

 و رانیا طیروا آن بر ریاترک و تاث یمرز یرودخانه ها تکیدروپلیعزت اله، ه ،یرضا، عزت دی،حمیپاک نژاد متک

 1390، بهار14( سال ششم، شماره ی)مطالعات انسانییایترکمنستان،چشم انداز جغراف

 الملل نیچاپ و نشر ب ،شرکتی،ترجمه رسول افضل1389،یار،مصطفیدولت

: دفتر تهران ،یخارج استیدر مطالعات س یو پژوهش یمفهوم ی(، چارچوب ها1383)دمحمدکاهم،یس سجادپور،

 یالملل نیو ب یاسیمطالعات س

 116-115ه و اقتصادی، شمار یاسی، اطالعات س "و بحران آب کیدرولیه"( . 1385)  ن،یالد دشمسیس ،یصادق

 7، شماره ، فصلنامه آب و توسعه"رانیدر ا نیدو عامل تنش آفر تیآب و جمع"(.  1373محمد. )  زاده،یعل

 تم؛تهران.روابط هش خیو افـغانستان؛فصلنامه تار ـرانیا کیتیپل دروی(؛مناسبات ه1384) ،مرادیانیکاو

سیدمهدی  جمه(، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، جلد اول و دوم، تر 1383کمب، جفری و هارکاوی، رابرت ) 

 حسینی متین، تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی

و  یزمرک یایمطالعات آسمجله  ، یخارج استیو چرخش در س یمرکز یایبحران آب در آس رضا، ی،علیکسائ

 48شماره  - 1383زمستان « قفقاز 

 :انتشارات سمت.؛تهرانییایجغراف استیو س یاسیس یایجغراف (،1382)روزیمجتهدزاده،پ

سعه از نظر تو برآورد عوامل مؤثر برعرضه و تقاضای آب و جایگاه ایران در منطقه"(، 1387محمودی و سزلک، )

 های اقتصادی(یک )معاونت پژوهش، مرکز تحقیقات استراتژ"پایدار

 27 شماره ،یانه خاورم مطالعات فصلنامه ،"خاورمیانه  منطقه در ایران ژئواکونومیک " .(1386) .مهدی مینایی،

در  رانیا گاهیبرآورد عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای آب و جا"(. 1387محمودی، بهروز و سرلک،مهدی. ) 

  )معاونت پژوهش های اقتصادی(کیاستراتژ قاتیتحق ،مرکز"داریمنطقه از. نظر توسعه پا

 مطالعه)م؛  2025(، هیدروپلیتیک خاورمیانه در افق سال  1387مختاری، حسین و قادری حاجت، مصطفی ) 

 1387ار.ول بهاموردی: حوضه های دجله و فرات، رود اردن و رود نیل،(، فصلنامه ژئوپلیتیک؛ سال چهارم شماره 

 فاضالب، و آب امهفصلن ،"خاورمیانه  در آب اهمیت آب، منابع بین المللی ، بحرانهای ".( 1381 ) سعید نیریزی،

 41 شماره
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 بر روابط با جمهوری اسالمی ایران 
 

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی1عباسی محمدباقر

 ۀ فیزیکفلسفدکتری  سخاوتیان، دکتری فقه و اُصول و دانشجوی ریام دیس

  علوم سیاسی )گرایش مسائل ایران( شهریار ربیعی، دکتری

 

 دهیچک

 رأثیرگذات رانیاجمهوری اسالمی با  ۀبر روابط دوجانب جانیآذربا یجمهور یکیتیژئوپل یهایژگیو

ه ه مورد توجی است که همواراگونهبه  جانیآذربا یجمهور یکیتیژئوپلنوع قرارگیری و موقعیت است. 

ر دل این کشور پس از فروپاشی شوروی سابق و استقال ژهیبه وی بوده است. امنطقهی جهانی و هاقدرت

در همسایگی  باغقرهی بحران ژئوپلیتیکی ریگشکلمنجر به  خأل قدرت که یالدینود م ۀده یابتدا

ر ی و سایی ژئوپلیتیکهایژگیوبا توجه به این اصل اساسی، بررسی  کشورهای ایران و ارمنستان شد.

ر نظامی کشو در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تواندیمی قدرت در این کشور هامؤلفه

چالش  نیتر. مهممفید واقع شود زابحرانة بالقوّدر این فضای  روشیپی هابحرانسودمند و برای کنترل 

ة ارادر دایجان در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه جایگاه آذرب رانیایجان برای جمهوری اسالمی جمهوری آذربا

ۀ طقمناهیت این ة آمریکا، ترکیه، رژیم غاصب صهیونیستی و تضادی است که در ممتحداالتیاهژمونیک 

شترک د. مرز می تکفیری تبدیل شوهاگروهی برای ظهور اعرصهبه  تواندیممستقر است که  خودمختار

ر از ة آن یکی دیگنشددریایی با جمهوری آذربایجان در دریای خزر و مباحث حقوقی و سیاسی حل 

بستر  رد کهمباحث مهم ژئوپلیتیکی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان است. از این رو؛ ضرورت دا

هوری ا جمبررسی اقتضائات و موانع روابط دوجانبه ب باهدفجغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان 

به  دف مذکور؛هپیامدهای این روابط، بررسی گردد. پژوهش حاضر با توجه به  نیچنهماسالمی ایران و 

 حلیلی پرداخته است.ت-ها به صورت توصیفیای و پردازش آنآوری اطالعات به روش کتابخانهجمع

 جی.روابط خاری ژئوپلیتیکی، ایران، هایژگیوآذربایجان، ژئوپلیتیک،  :یدیکل یهاواژه

 مقدمه:

امروزه بدون شناخت محیط پیرامونی و نظم و معادالت حاکم بر آن، دستیابی به اهداف، امنّیت 

ملّی و منافع ملّی غیرممکن و در صورت امکان مستلزم سعی و خطای بسیار، اتالف منابع و 

                                                                                                                                             
1. Email: Rara6262@yahoo.com 
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گ با سطح بازی های بزرناپذیر خواهد بود. امروزه قدرتهای سنگین و احتماالً جبرانهزینه

الملل، های سایر کشورها در سطح بینپذیریها و آسیبای نیز عالوه بر شناسایی تواناییفرامنطقه

از توجه ویژه به همسایگان خویش غافل نیستند. سرزمینی که امروزه جمهوری آذربایجان نام 

و ترکمانچای  1813های روسیه و ایران طی قراردادهای گلستان در سال گرفته است در اثر جنگ

از ایران جدا و ضمیمه روسیه گردید و برای نخستین بار پس از سقوط امپراطوری روسیه  1828

های ها با استفاده از خأل قدرت و با کمک ترکو با روی کار آمدن بلشویک 1917در سال 

ر حکومتی تحت عنوان جمهوری آذربایجان تشکیل دهد. )امی 1918عثمانی موفق شد در سال 

از سوی ارتش سرخ روسیه لغو و قلمرو آن در  1920( این حکومت در سال168:1383احمدیان،

یعنی سال فروپاشی اتحاد جماهیر  1991داخل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت که تا سال 

های اتحاد جماهیر در کنار دیگر جمهوری 1991شوروی به حیات خود ادامه داد. در سال 

یز اعالم استقالل کرده و به عنوان کشوری مستقل به عضویت سازمان ملل شوروی، آذربایجان ن

مندی از روش تحقیق ( در این مقاله سعی شده است تا ضمن بهره30:1385متحد درآمد.)همان،

را واکاوی نموده به بررسی تأثیرات « تحلیل ژئوپلیتیکی آذربایجان»توصیفی، متغیر مستقل تحقیق 

غیر وابسته، روابط دو کشور همسایه شیعی، پرداخته شود تا گامی در عوامل ژئوپلیتیکی بر مت

 ها برداریم.راستای ارتقای روابط فی مابین آن

 ادبیات نظری تحقیق: -1

 وم ژئوپلیتیک:تأملی در مفه-1-1

از زمان وضع واژة آن در طی قرن بیستم از نظر مفهومی و نیز موقعیت اجتماعی و  1ژئوپلیتیک

و نشیب شده و از حالتی شناور در موضوعات مورد اطالق نیز برخوردار بوده  علمی دچار فراز

ها و متخصصان علوم سیاسی ای، نظامیمداران حرفهدانان، سیاستاست. این واژه در بین جغرافی

الملل رواج داشته و دارد. از دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم به این سو ژئوپلیتیک و روابط بین

 ( 21:1385گیری برخوردار شده است. )حافظ نیا:ی شده و از رواج چشمدچار باز خیز

، از زمان پیدایش این دانش تا پایان جنگ جهانی دوم را 3و دالبی 2بندی اگنیواساس تقسیم بر

توان دورة ژئوپلیتیک داروینیستی )جبر محیطی( نامید، به این معنا که جغرافیا به عنوان متغیر می

                                                                                                                                             
1. Geopolitic. 
2. Agnew. 
3. Dallby. 
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گذاری سیاست کشورها بود. این دوره را عصر ژئوپلیتیک آلمان نیز نامدهندة مستقل شکل

دورة ژئوپلیتیک جنگ سرد نامیده شده است. در این دوره  1991تا1945اند. از سال کرده

ژئوپلیتیک از نظر دانشگاهی غیرفعال و در حال سکوت بود، اّما در عرصۀ سیاست عملی و از 

شد. غیرفعال بودن ژئوپلیتیک در چنان به کار گرفته می گیران سیاست خارجی هم سوی تصمیم

های میانی نیمه دوم قرن بیستم که نتیجۀ هم معنا شدن ژئوپلیتیک آلمان و حزب نازی بود، سال

-آن قرن شد. ریچارد هارتشورن جغرافی 60و 50هایموجب فعال شدن جغرافیای سیاسی در دهه

یاسی، در پی جداسازی سرنوشت جغرافیای سیاسی از دان سیاسی آمریکا با تأکید بر جغرافیای س

طلب( بود. منظور هارتشورن از جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک )به عنوان یک دانش مطرود و جنگ

گرایی دوالبالش و تأکید بر اهمیت ناحیۀ  زنده کردن سُنت جغرافیای انسانی فرانسه، مکتب مکان

ان در مطالعات جغرافیای سیاسی بود ترین مقیاس مکسیاسی )کشور( به عنوان اصلی

( ذکر این نکته ضروری است که، اگر چه ژئوپلیتیک در طی این چهار دهه 6:1385)میرحیدر،

-های نظامی ادامه یافت و سیاستمهری قرار گرفت، اّما در عمل تدریس آن در دانشکدهمورد بی

شده و اساس سیاست حمطر 1947در سال 2که به وسیلۀ جُرج کنان 1هایی چون مهار شوروی

های ژئوپلیتیکی مایهآمریکا و غرب در دوران جنگ سرد نسبت به شوروی قرار گرفت، دست

گاه اذعان نشد. اسپایکمن بود، هرچند چنین ارتباطی هیچ 3داشته و متأثر از نظریۀ ریملند

 ( 7:1381)افشردی،

رائه نوعی از ژئوپلیتیک ایف متهای مختلف تعارها با دیدگاهدر دورة جدید، ژئوپلیتیسین

به نظر   نونمودند. برخی از این تعاریف همچنان قالب کالسیک خود را حفظ کرده و برخی کامالً

یاست سژئوپلیتیک مطالعۀ کاربردی روابط جغرافیای فضا با »رسند. سوئل کوهن معتقد است: می

ها سازمان یاسیا با عقاید ساست. ژئوپلیتیک تأثیر دوجانبه الگوهای فضایی، اشکال و ساختارها ر

ای و ارهقکند. کُنش متقابل فضایی و فرایندهای سیاسی در تمامی سطوح )محلی، ملّی، مطالعه می

 (8)همان:«. ریزی و ایجاد کرده استالمللی را قالبجهانی( سیستم ژئوپلیتیکی بین

در حقیقت نتایج و ژئوپلیتیک »اهلل عزتی ژئوپلیتیک را چنین تعریف کرده است: دکتر عزت

تأثیرات عوامل جغرافیایی بر یک سیاست است. به عبارت دیگر، نقشِ عوامل محیط جغرافیایی در 
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گوید: دان فرانسوی می( ایوالکست، جغرافی1:1388)عزتی،«. شودسیاست ملّی، بررسی می

ی با ابعاد هایژئوپلیتیک مجموعۀ پیچیده ای از نیروهای متخاصم و متضادی است که بر سرزمین»

کوچک، خواه به منظور تفوق سیاسی و خواه برای بیرون راندن رقبا با یکدیگر، به کشمکش 

( دکتر محمّدرضا حافظ نیا نیز این تعریف را از ژئوپلیتیک ارائه 7:1383)ایوالکست،«. پردازندمی

ترکیب  های ناشی ازعلم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش»نموده است: 

های ژئوپلیتیک، شیوه»( دکتر میرحیدر معتقد است: 37:1385)حافظ نیا،«. ها با یکدیگر استآن

ها بر المللی از سوی صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنقرائت و نگارش سیاست بین

 (22:1385ای است. )میرحیدر،های سیاسی در سطح ملّی و منطقهگیریتصمیم

ر به ر زیپلیتیک، رواج دو مفهوم ژئواکونومی و ژئوکالچر است که داز پیامدهای واژة ژئو

 پردازیم:ها میتوضیح آن

  ونومی:مفهوم ژئواک -1-1-1

آمده مفهوم جدیدی به نام ای از محققان با توجه به تحوالت پیشاواخر جنگ سرد، عده

های نظام جهانی نمودند. دالیلی که منجر به تمرکز بر را وارد عرصۀ تحلیل 1ژئواکونومیک

 اند از:اصطالح ژئواکونومیک شد عبارت

که اصالحات اقتصادی شوروی را مدنظر قرار  3از طرف گورباچف 2. ارائه طرح گالسنوست1

 داد؛می

 الملل؛نم بیصحنۀ نظا یابی مداوم کشورهای دارندة منابع انرژی و قدرت اقتصادی در. اهمیت2

 (239:1390العابدین،های جهانی به منابع انرژی. )زین. وابستگی روزافزون قدرت3

محققان بسیاری به تحقیق در زمینۀ ژئواکونومیک اقدام  80با توجه به دالیل یادشده، از دهۀ

ت تأکید نیز از جمله کسانی است که به ساخت دستور زبان تجار 4واکاند. ادوارد لوتنموده

 ( 160-162:1382دهد. )موالیی،نماید و آن را جایگزین منطق تضاد گذشته قرار میمی

داد که در آن ابزارآالت اقتصادی می 90المللی در دهۀوی خبر از آمدن نظم جدید بین

ها برای تثبیت قدرت و شخصیت جایگزین اهداف نظامی شده و به عنوان وسیلۀ اصلی که دولت
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گیرند و این ماهیت کنند مورد توجه قرار میالمللی به آن تأکید میصحنۀ بین شان دروجودی

ژئوپلیتیک سنتی در مباحث سرزمینی راهی بر »ژئواکونومی است. دکتر عزتی نیز معتقد است: 

فروپاشی شوروی که نمودی از عدم موفقیت ایدئولوژی کمونیستی و «. دهدژئواکونومی ارائه می

دهندة این اصل اساسی است که به منافع اقتصادی شهروندان بود، نشانتفکر توسعۀ اراضی 

که جایگاه ژئواکونومی ماورای این اهداف تعیین شوروی)سابق( کمتر توجه شده است. درحالی

شود. البته، نه به این معنی که ژئواکونومی ناشی از کشورگشایی یا نفوذ دیپلماسی است؛ بلکه می

تر مهم«. ها بخش اقتصادی استز طرق دستیابی به کاربرد باالترین مهارتیکی ا»به این مفهوم که 

از همه اینکه موقعیت مطلوب اقتصاد جهانی تنها به وسیلۀ پیشرفت و توسعۀ نسل آینده در 

فّناوری مواد جدید و خدمات مالی و... ممکن خواهد بود ای و زیستسیستم های هوایی و رایانه

و با ایجاد  های جهانی قرار دارندفرادی هستند که در موقعیتو کماکان در این صحنه ا

هستند  ها کسانیخوردهاند و شکستهای جهانی موفق به کشف یک الگوی رهبری شدههماهنگی

شان تنها به حفظ تولید که صرفاً توجه به خطوط تولید دارند و در صورت گسترش بازارهای ملّی

 (107:1380. )عزتی،کننداقالم و مواد اوّلیه توجه می

  مفهوم ژئوکالچر: -2-1-1

از دو واژة ژئو به معنی زمین که منظور از آن سیارة زمین است و  1اصطالح علمی ژئوکالچر

در کتاب خود، به نام نظام متحول جهانی،  2کالچر به معنی فرهنگ تشکیل یافته است. والرشتاین

دارد که روابط ای به مفهوم ژئوُاکونومیک و ژئوکالچر اختصاص داده است و بیان میجایگاه ویژه

های اقتصادی در حال تکوین است و تضادهای ژئوپلیتیکی به نفع کشورها بر اساس بده بستان

 (176:1379ن،منافع ژئواکونومیکی در حال حل شدن است. )والرشتای

بیعت طبه  الزم به یادآوری است که وجود پیشوند ژئو در اصطالح ژئوکالچر، پیش از هر چیز

ۀ نخست، کند. پس تحلیل ژئوکالچر در وهلواحد، یکپارچه و به هم پیوسته سیارة زمین اشاره می

گر، دی ای به فرآیندهای فرهنگی است. از سویمستلزم برخورداری از یک نگرش جهانی و سیاره

بیات یژه در ادهای جغرافیا و به وواژة ژئو در بردارندة مفاهیم متعدد و گوناگونی است که در واژه

 (149:1387جغرافیای سیاسی مدرن دارای کاربردهای وسیعی است. )غرایاق زندی،
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ر دذهب بنابراین، ژئوکالچر، یعنی اهمیت دادن به عناصری چون فرهنگ، زبان، قومیت و م

ک ژئوپلیتی رسد، ژئوپلیتیک نوین ترکیبی از مفاهیمر عوامل ژئوپلیتیکی است. به نظر میکنار سای

 (130:1385کالسیک، ژئواکونومیک و ژئو کالچر باشد. )فرهادیان:

 یتیک مشاجره:منابع ژئوپل -2-1

ملت -های اساسی دولتزمانی که استقالل و تمامیت ارضی، وحدت و امنیت ملّی و ارزش  

هد ل خواجغرافیایی و سیاست ملل دیگر پیوند خورد، منابع ژئوپلیتیک مشاجره شکبه فضاهای 

ها تحت تأثیر محیط و ها یا راهبردهای نظامی آنگرفت. در واقع آنجا که سیاست خارجی ملت

ل فضای جغرافیایی، به ویژه موقعیت نسبی است، مسائل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک شک

 مین تعریفزاست برگرفته از جغرافیا یا ساس، منابع، ژئوپلیتیک را سیگیرند، چنانکه بر این امی

 ( 35:1371اند. )کریمی پور،کرده

 لچر مشاجره:منابع ژئوکا -3-1

است.  هنگیبخشی از اختالفات همسایگان ناشی از رقابت یا تداخل دیرینۀ منابع و عالیق فر

-یهای دیرینۀ قومی، ملّ شود. رقابتمحسوب می« ژئوکالچر»منابع  این منابع مشاجره، در شمار

 یشانهای فرهنگی و گستراندن نظام ارزشی و حمایت از هم کگرایانه و تالش برای صدور ارزش

 عقیبدر کشور همسایه بخشی از این عملکرد است. گسترش دامنۀ نیروهای ایدئولوژیک در ت

فرهنگی  -های سیاسی رقابت مخالفان تا آن سوی مرز و کنترل ایدئولوژیک منطقه بخشی از نتایج

 (89رود. )همان:کشورهای همسایه به شمار می

 حلیل ژئوپلیتیکی:ت -4-1

های گوناگونی مطرح شده است. ایوالکست در روش« تحلیل ژئوپلیتیکی»برای انجام یک 

لعه داوری نسبت به منطقۀ مورد مطامحقق باید از هر نوع پیش»معتقد است: « ژئوپلیتیکی»روش 

«. مایدنها اقدام کند، بلکه از طریق آشنایی نزدیک با منطقه نسبت به شناخت ریشۀ بحران پرهیز

ادهای های ژئوپلیتیکی افراد و نهالبته او بر ادعای تاریخی و همچنین ضرورت شناخت اندیشه

ی دم از سور مربتأثیرگذار بر مردم تأکید داشته و معتقد است، نحوة القائات تفکرات ژئوپلیتیکی 

 ( 29:1381خیز دارد. )افشردی،این نهادها یک اثر اساسی بر منطق بحران

تقسیم کرده و معتقد « متغیر»و « ثابت»از سوی دیگر عوامل مؤثر در ژئوپلیتیک را به دو بخش 

های طبیعی و جغرافیایی است که موقعیت جغرافیایی است، عوامل ثابت در حقیقت همان پدیده



 1395آبان  25و  24ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         مجموعه مقاالت همایش بحرانهای   

966 

 

ها منشأ طبیعی داشته دارد. عوامل متغیر که ممکن است برخی از آن ها نقش کلیدیدر میان آن

ها نقش شوند و عامل انسانی در بین آنباشند، به دلیل نقش کمیتی که دارند متغیر محسوب می

 ( 76-103:1388کلیدی دارد. )عزتی،

 روش تحقیق: -2

ر بصلی امتغییرهای تحقیق از نوع توصیفی است و در آن تأثیر عوامل ژئوپلیتیک به عنوان 

ه هش باین پژو روابط میان آذربایجان و کشورهای همسایه مورد بررسی قرار گرفته است. در

آن(  انندمدالیل مختلف )اعم از مشکل دسترسی به منطقه، وجود محدودیت در ارائۀ اطالعات و 

برخی از ای و مبتنی بر اسناد و مدارک است و آوری اطالعات به صورت کتابخانهشیوة جمع

های نویسنده از میان متون و شواهد موجود است. پس از های تحقیق نیز حاصل برداشتقسمت

های ژئوپلیتیکی، های حاصل از تقسیم و تعیین ویژگیآوری اطالعات، بر حَسب شاخصجمع

 شده مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است.بندی شده و مطالب انتخاباطالعات تجزیه و طبقه

 مونۀ مفهومی تحقیق:ن -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان و جمهوری آذربایجاننمونۀ مفهومی روابط ایر -1شکل

 (118:1390منبع: )مهدی فیروزکوهی، 

 های ثابت ژئوپلیتیکی آذربایجان:یژگیو -4

 اختار طبیعی:س -1-4
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های آزاد کیلومتر ساحل در دریای خزر، به آب 825کشور آذربایجان با وجود برخورداری از 

دسترسی ندارد و چون از نظر موقعیت طبیعی ژئوپلیتیکی محصور در خشکی بوده و دارای منابع 

 ( 1381:239شود. )افشردی،محسوب می 1«سامانۀ بسته»انرژی فراوانی است جزو کشورهای 

را « ردیی راهبُتأثیر منفی در تجارت با شرکا»بودن تبعاتی از قبیل « سامانۀ بسته»وجود عامل 

 دهد. چرا کهالشعاع قرار میآورد که ارتباط آن کشور با ایران را تحتبایجان فراهم میبرای آذر

ر هم ی غیبسته بودن سیستم ارتباطی طبیعی در تجارت و مبادالت تجاری آذربایجان با کشورها

است که  آوریمرز تأثیر منفی دارد؛ به ویژه با کشورهایی همچون آمریکا و ترکیه. الزم به یاد

ه ، متکی بنطقهمآذربایجان در مورد هرگونه ارتباط با ترکیه به عنوان متحد راهبردی آن دولت در 

 آورد. یمخاک گرجستان یا ایران است که همین امر مزیت رقابتی خوبی را برای ایران فراهم 

م ونبواین کشور از نظر موقعیت جغرافیایی نیز از دو موقعیت مربوط به خاک اصلی و بر

 نخجوان برخوردار است:

 موقعیت هندسی خاک اصلی: -

 ثانیه. 36دقیقه و  54درجه و  41ه تا ثانی 30دقیقه و  26درجه و  38عرض جغرافیایی: از 

 ثانیه. 54دقیقه و  36درجه و  50ثانیه تا  20دقیقه و  59درجه و  44طول جغرافیایی: از 

 موقعیت هندسی نخجوان: -

 ثانیه. 30دقیقه و  47درجه و  39ثانیه تا  48دقیقه  50درجه و  38عرض جغرافیایی: از 

 ثانیه. 54دقیقه و  8درجه و  46ثانیه تا  12ه و دقیق 46درجه و  44طول جغرافیایی: از 

های زراعی برای آن کشور شده های باال سبب برخی محدودیتقرارگیری آذربایجان در عرض

های باالتر شدن در عرضاست. در واقع به دلیل کوهستانی بودن بخشی از خاک این کشور و واقع

های کشاورزی مواجه در زمینه فعالیت توجهیشود با محدودیت قابلکه باعث برودت هوا می

های حاصلخیز و نیز ها و جلگهاست.اما برخورداری از منابع درخور توجه نفت، گاز، دشت

 (.21:1382کند. )واحدی،ین کاستی را برطرف میهای پُر آب ارودخانه

 موقعیت: -2-4

ۀ قفقاز قرار دارد. کیلومتر وسعت )پنج درصد وسعت ایران( در منطق 86800آذربایجان با حدود

ساختار سرزمینی آذربایجان، دو تکه بودن سرزمین آن و ناهماهنگی در طول و عرض جغرافیایی، 

                                                                                                                                             
1. Land lock. 
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شود. در شمال و شمال غرب آذربایجان امنیتی برای این کشور محسوب می -یک ضعف دفاعی 

ودمختار های آب پخشان قفقاز و قفقاز بزرگ مرز طبیعی این کشور را با جمهوری خکوهرشته

کوه ماللی نیز رشته دهند. در غرب و جنوب غربی آذربایجانداغستان فدراسیون روسیه تشکیل می

های نسبتًا مرتفع ها قلّهکوهقفقاز در مرز این کشور و ارمنستان واقع شده است که این رشته

امنیتی  -دفاعی ها از دیدگاهکوهاین رشته 1اند.داغی را در خود جای داده -و جامش« بازاردوزو»

اند از یک سو در نگاه اوّل سدی در برابر تهاجم بیگانگان بوده وضعیتی دوگانه را به وجود آورده

مواقع مقتضی به شمار  امنیتی آذربایجان در -های نظامیو از سوی دیگر مانعی در زمینۀ اقدام

 ( 89:1381روند. )افشردی،می

دریای  دهند که بینطقۀ قفقاز جنوبی را تشکیل میاین کشور در کنار ارمنستان و گرجستان من

می شده و در جنوب با جمهوری اسالخزر در شرق، دریای سیاه در غرب، روسیه در شمال واقع

اَرس  احل رودکیلومتر مرز مشترک دارد که این منطقه به لحاظ جغرافیایی جزیی از سو 767ایران 

 ز جنوبی به جهت وسعت و جمعیت بیشتر،قارود. این کشور در بین کشورهای قفبه شمار می

ی رشد ترین امکانات را برامنابع انرژی فسیلی، آب و خاک نسبتاً مناسب به طور بالقوه بیش

های دور کشور و رسیدن به قدرت ملّی باال داراست و دارای موقعیتی ویژه است که از گذشته

توان گفت که به طور کلی می ای بوده است.منطقه ای و فراهای منطقهمورد توجه قدرت

ز ها است. اجمهوری آذربایجان به جهت شرایط طبیعی و اقلیمی خود یکی از بهترین سرزمین

های غرب هگرفتن این منطقه بر سر را سوی دیگر موقعیت جغرافیایی جمهوری آذربایجان و قرار

پیشرفت اقتصادی این  برایهای مساعدی های قفقاز، زمینهو شرق و به عبارت دیگر اروپا و کناره

 (74:1388آورد. )صیدی،منطقه فراهم می

 رزها و شکل کشور:م -3-4

یعی شکل کشور آذربایجان چندپهلو و نامناسب بوده و در عین برخورداری از امنیت طب

 (239:1381ضعیف، از عمق استراتژیکی مناسبی برخوردار است. )افشردی،

های خاص هستند. آذربایجان یژگیدیدگاه امنیتی دارای والمللی آذربایجان از مرزهای بین

یر کیلومتر مرز با گرجستان است. )ام 340کیلومتر مرز مشترک با روسیه و  240دارای 

 (13:1382احمدیان،

                                                                                                                                             
 .نقشۀ طبیعی عمومی آذربایجان. 1
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 -ترین مرز آذربایجان از دیدگاه دفاعی شود. مهممرزی کم تحرک و دوستانه محسوب می

ار منیتی به شمن کشور با ارمنستان است که یک منطقۀ فعال اکیلومتری ای 766امنیتی، مرز مشترک 

ترین معبر راهبُردی در این منطقه است.)همان( مهم« تنگه الچین»رود و گذرگاه الچین در مرز می

لی کیلومتر ساحل در دریای خزر از موقعیت ساح 825آذربایجان با وجود برخورداری از 

و بندر باک و وجود حال مرز دریایی آذربایجانندارد. درعین های آزاد راهبرخوردار نبوده و به آب

ای بُردی برراه ودر این منطقه با توجه به مناقشۀ دیرین آذربایجان و ارمنستان دارای نقش حیاتی 

های ارامنه برخوردار است. این کشور بوده و از عمق نسبتاً مناسبی در برابر تهاجم

 ( 162:1381)افشردی،

 ها:ودخانهو رمنابع آب  -4-4

های مهم گرفتن رودخانه امنیتی قرار -ترین متغیر از دیدگاه دفاعیاز نظر منابع آب، مهم

چشمه ا سرآذربایجان در مناطق مرزی با همسایگان خود ایران، گرجستان و ارمنستان و عبور ی

ای مرزی هها و شعبات آن از خاک دو کشور اخیر است. رودخانهگرفتن بسیاری از این رودخانه

وسیه و اند از: آالزان و یوری در مرز گرجستان، رودخانۀ سامور در مرز با راین کشور عبارت

 ( 24:1385خوانند در مرز ایران و ترکیه. )امیر احمدیان،ها آن را آراز میارس که آذربایجانی

صادی، رودهای کورا و اَرس به عنوان رودهای نسبتاً طویل جهان، نقش حیاتی در زندگی اقت

ترین متغیر در جلگۀ کورا اَرس )حاصلخیزترین رایون اجتماعی مردم آذربایجان دارد و محوری

ها آن را کورا ترین رود قفقاز است که آذریروند. رود کر بزرگآذربایجان( به شمار می

ای است که در آذربایجان جریان دارد. ترین رودخانهخوانند. کورا بزرگمی

(www.lcweb2.loc.gov) 

امّا سایر  شود شاخۀ اصلی آن در مرز جریان ندارد،این رود که از گرجستان وارد آذربایجان می

 (54:1382پیوندد، از جمله یوری و آالزان، در مرز جریان دارد. )واحدی،هایی که به آن میشاخه

کیلومتر آن در اراضی آذربایجان جریان دارد. این  900کیلومتر طول دارد که 1364رود کورا 

متری آن سرچشمه  2741های چالدران و در ارتفاعاتهای شمالی آب پخشان کوهرود از دامنه

 (www.Eurasinet.orgکیلومترمربع است. )188000گیرد. مساحت حوضۀ آب ریز کر می

http://www.lcweb2.loc.gov/
http://www.eurasinet.org/
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شود. های وسیع مرکزی و شرقی کشور در تأمین برق از آن استفاده مییاری دشتعالوه بر آب

 زة آبریزکند و نقش حواین رودخانۀ بزرگ کشور را به دو نیمۀ تقریباً شمالی و جنوبی تقسیم می

 (54:1382کند. )واحدی،رودهای کوچک تر و حتی ارس را بازی می

گویند نام ه به ترکی آذربایجانی به آن آراز میاَرس دومین رود آذربایجان است. رود اَرس ک

ای نسبتاً پُرآب و خروشان است که از منطقۀ آرپاچای ارز روم واقع در آناتولی ترکیه از رودخانه

سرچشمه گرفته، از مرکز ترکیه، نخجوان، جلفا و ارمنستان گذشته  1متری بینگل 2600ارتفاعات 

وارد جمهوری آذربایجان گشته و در محدودة صابرآباد  و پس از گذر از مرز ایران و آذربایجان

ای دیگر از ریزد و شاخهای از آن مستقیماً به خزر میشود. شاخهایمیشلی به دو شاخه تبدیل می

ریزد. در واقع این رود از ریزش گاه به رود بزرگ کورا در نهایت به خزر می آن پس از پیوستن

این رودخانه غیرقابل کشتیرانی است و از ( www.Eurasinet.orgرود کورا برخوردار است. )

 (www.Lcweb2.loc.govشود. )آب آن برای برق و آبیاری استفاده می

و از نظر  کیلومتر است. ارس رودی کوهستانی است1072طول رود از سرچشمه تا مصب 

ترین رودهای جهان است مساحت حوضۀ آبریز آن حمل گِل و الی محلول در آن جزو بزرگ

 ( 27:1382هزار کیلومتر مربع است. )امیر احمدیان،102

های قفقاز به منطقۀ رود دیگر در جمهوری آذربایجان از کوه 8عالوه بر رودهای اَرس و کورا 

گوی  یر آپاران چای، علیجان چای،از: ولوله چای، دم اندریزند که عبارتپست کورا اَرس می

بایجان آذر چای، قاراچای، قوسار چای، گیردمان چای، وگیل چای. به عالوة سایر رودهای داخلی

ر غرب داند از: آغستافا، تووز و شمکیر چای در شمال غرب و زابوخ، توتقون و ترترچای عبارت

 (www.Eurasinet.org) شود.فاده میکه از این رود ترتر برای تأمین برق است

 ای نیست که دولتاگرچه پراکندگی و حجم منابع آبی وارده از خاک ارمنستان به گونه

شد، اّما لیه آذربایجان باامنیتی بر ع -برداری از آن به عنوان یک اهرم دفاعی ارمنستان قادر به بهره

 باشد. این مسئله مانع از اختالفات دو کشور بر سر منابع آب نمی

آمده در قضایای مربوط به تغییر اکوسیستمی و خشک شدن ر پیشهمچنین پیامد مسائل اخی

های ایران برای انتقال حقابه خود از رود اَرس به آن دریاچه، مسئله دریاچۀ ارومیه و اعالم طرح

                                                                                                                                             
1 .BINGOL .به معنای هزار برکه 

http://www.eurasinet.org/
http://www.lcweb2.loc.gov/
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اختالف آذربایجان با همسایگان خود دربارة رودهای مرزی، بار دیگر خودش را به طور جدی 

 (164:1384ان،نمایان ساخته است. )امیر احمدی

 گیری از اینهبا وجود معاهداتی که در این زمینه به امضاء رسیده تمایل آذربایجان برای بهر

دو  تنش میان وزنی با ایران، این عامل را نیز کماکان در زمرة منابع فعال مشاجره عامل برای چانه

 کشد.کشور به رخ می

 ذربایجان:توپوگرافی آ -5-4

 شود:لحاظ طبیعی و توپوگرافی به پنج منطقه متمایز تقسیم میسرزمین آذربایجان به 

باغ، لیز، قره های موروداغ، سوان شرقی، زنگه زور، در. ناحیۀ قفقاز کوچک: این قسمت کوه1

گیرد. رودهای آقاستفا، شامخور، های موغروز را در برمیکوهباغ و قسمتی از رشتهفالت قره

کوه قفقاز کوچک سرچشمه گرفته در ر، خاچین و... از رشتهطاووس، زهیم، قوشقا، گنجه، ترت

ترین و زیباترین که از معروف 1شوند. دریاچۀ کوهستانی گؤیگلخاک آذربایجان جاری می

کوه واقع شده است. معادن ارزشمند طال و های کوهستانی است در ارتفاعات این رشتهدریاچه

ترین معدن آلونیت در جهان( گرانت، مرغوبمنگنز، آلونیت )« داشکسن»آهن « گئده بی»مس 

 مرمر و کبالت در این ناحیه وجود دارد.

های هموار، . ناحیۀ جمهوری خودمختار نخجوان: اراضی این جمهوری به سه قسمت دشت2

شود. پوشش گیاهی و عالم جانوری آن بسیار غنی است. ها و نقاط کوهستانی تقسیم میپای کوه

سب کاری و دامداری مناداری، کشت غالت، پرورش نوغان، پنبه ی، تاکاراضی آن برای باغدار

های سرد دارد. نمک مرمر، مولیبدن، آهک و های گرم و زمستانای آن، تابستاناست. اقلیم قاره

 های معدنی آن شهرتی جهانی دارند.آب

نی و های گرم و طوال. جلگۀ کر اَرس: در جلگۀ کر اَرس بارندگی کم است و تابستان3

بانی و ه و از پوشش گیاهی گیاهان بیااین جلگه گوناگون بود های مالیم دارد پوشش خاکزمستان

دهد. در های این جلگه را مراتع زمستانی تشکیل میبرد. بسیاری از قسمتنیمه بیابانی بهره می

 این اراضی منابع نفت، نمک و مواد معدنی وجود دارد.

های قفقاز بزرگ در اراضی آذربایجان کوهی جنوب شرقی رشتهها. ناحیۀ قفقاز بزرگ: قسمت4

شود. متری تینو و روسسو آغاز و تا جزیرة آبشرون کشیده می 3385قلّه  قرار دارد. این قسمت از
                                                                                                                                             

 برکۀ آبی رنگ.. 1
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ترین قلّۀ آذربایجان با نام ها گرم و در ارتفاعات سرد است. مرتفعاقلیم این ناحیه در دامنۀ کوه

گیرند قفقاز سرچشمه می هایحیه واقع است. رودهایی که از ارتفاعات کوهدر این نا« بازاردوزو»

 ساعات، گیردمان و... . اند از: قوسار، سومقائیت، پیریابند عبارتو در اراضی آذربایجان جریان می

های تالش دارای سه رشتۀ اصلی است. در کوه. ناحیۀ کوهستانی تالش و جلگۀ لنکران: رشته5

کیلومتر کشیده 100جوار با ایران به طولهای تالش است که همترین رشته کوهالنیها طومیان آن

و  های مالیمکیلومتری ساحل خزر ادامه دارد. نواحی آستارا و لنکران زمستان 8شده است و تا 

بشرو،  های نسبتاً گرم دارند. آب رودهای بلغار، گوی تپه، ولش، قومباشی، سوداشار،تابستان

گیرند و در نواحی آستارا و لنکران های تالش سرچشمه میکوه عدادی دیگر که ازآستارا و ت

سیار اک بجریان دارند از اهمیت خاصی در آبیاری اراضی برخوردارند. سطح این ناحیه پوشش خ

 (9-11:1382های ارزشمندی پوشیده شده است. )امیر احمدیان،غنی دارند و از جنگل

 باغ:ی قرههاردی کوهاهمیت راهبُ -6-4

باغ سدی دفاعی و طبیعی در مقابل مناطق هموار و منطقۀ قره های قفقاز کوچک درکوه

ها دارای اهمیت نظامی فراوان است. با های شیروان و گنجه پدید آورده است. این بلندیدشت

های دشتهای ارتباطی آذربایجان را در توان راهها، میاستقرار نیروهای نظامی در این بلندی

ها از آن یبلند در دسترس توپخانه قرارداد، موردی که ارمنستان با در اختیار داشتن این پیرامون

است. ارمنستان این منطقه را جزو وحدت جغرافیایی خود دانسته و آن را مکمل مند شده بهره

امیر )است. داند. آذربایجان نیز معتقد است که این منطقۀ کوهستانی مکمل آذربایجان خود می

 (323:1384احمدیان،

ن درصد از خاک آذربایجا 20باغ کوهستانی و اطراف آن که در حدود اکنون منطقۀ قره هم

 ( 102:1381است، در اِشغال ارمنستان است. )افشردی،

 ریان آب(:وضعیت اقلیم: )آب و هوا، بادها، ج -7-4

آب و هوای مختلف است. به از لحاظ آب و هوایی، جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع 

ناحیه آب و هوایی نُه گونه ناحیه در آذربایجان وجود دارد. اقلیم آذربایجان نیز  11که از  طوری

های نخجوان تنوع ای که از سواحل دریای خزر تا کوهستانمتأثر از این وضعیت است، به گونه

یی و خشک در مرکز و شرق تا آب و هوایی را شاهد هستیم. آب و هوای این کشور از نیمۀ استوا

درجه و  4مرطوب تا جنوب شرق متغیر است. در سواحل دریای خزر درجۀ حرارت در ژانویه 
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 254تا 152رسد. میانگین بارندگی ساالنه در کل کشور درجه باالی صفر می 24در ماه جوالی تا 

رسد و در مناطق مرتفع یمتر ممیلی 1000متر است. در منطقۀ لنکران میزان بارش ساالنه به میلی

قفقاز در شمال کشور نیز منطق کم ارتفاع لنکران میزان بارندگی بسیار است. 

(www.Eurasinet.org) 

های خاص باعث شده بیش از نصف مساحت این کشور کوهستانی است و نیز وجود اقلیم

به  سال گذشته نزدیک 50ای رایج در این سرزمین باشد. طیپدیدهاست تا فرسایش آبی و بادی 

 (100:1382اند. )واحدی،درصد از اراضی کشور در معرض فرسایش قرارگرفته15

ا جمهوری آذربایجان در مناطق مرکزی و شرقی دارای آب و هوای زیر استوایی خشک ب

ین و بسیار گرم است. متوسط دما در اج ماه( های طوالنی )چهار تا پننهای مالیم و تابستازمستان

ترین میزان رسد. جنوب این کشور با بیشدرجه نیز می 47درجه است که حداکثر به  27مناطق 

 (14:1387سدی کیا،متر مواجه است. )امیلی1400تا 1200بارش از 

دو خشک و  ای و خشک با زمستان سردر جمهوری خودمختار نخجوان آب و هوای قاره

های آزاد جهان پا از سطح آب 3300تا 2300رم غالب است. این مناطق در ارتفاع تابستان گ

های آب و هوای گرم، خشک و مرطوب نیز حاکم اند. در دیگر مناطق آذربایجان تیپشدهواقع

تر، آب و م 3000است. مناطق جنگلی دارای آب و هوای معتدل سرد بوده در ارتفاعات باالتر از

ه بترسی ماه از سال دس ست. بارش برف سنگین و یخبندان طی سه تا چهارهوای توندرا غالب ا

 (18:1382ا.،سازد. )واحدیاین ارتفاعات را غیرممکن می

گراد در زمستان درجۀ سانتی 6ای شمال و شرق کشور تا درجۀ هوای متوسط در مناطق جلگه

ها تا وهستانی غربی و زمستانکه در مناطق کرسد، درحالیگراد در تابستان میدرجۀ سانتی 36و 

باد به  ترین دمای مطلق در اردورسد. پایینگراد در تابستان میدرجۀ سانتی12در زمستان و  -9

گراد ثبت درجۀ سانتی 46گراد و باالترین دمای مطلق در جلفا به میزان درجۀ سانتی -33میزان

بتاً خشک و کوهستانی است شده است. به طور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نس

تری دارد. مناطق غربی و شمالی و که منطقۀ جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و مالیمدرحالی

های قفقاز و ناحیۀ باغ و شمال شرقی جمهوری خودمختار نخجوان، دامنۀ کوهجنوبی شامل قره

ساالنه در لنکران و  ترین میزان بارشهای تالش بسیار مرطوب هستند. بیشلنکران، آستارا و کوه

متر در میلی 350تا  200یزان متر و کمترین میزان بارش ساالنه به ممیلی1800تا 1600به میزان

http://www.eurasinet.org/
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های وسیع مستعد کشاورزی است که توسط دهد. مناطق مرکزی شامل جلگهآبشوران روی می

 ( 54:1382شوند. )امیر احمدیان،رود کورا و اَرس ابرسانی می

تر بیش ۀ نخجوان و جدایی آن از سرزمین اصلی آذربایجان باعث وابستگیبرودت هوای منطق

باغ و یا خاک هگردد. عبور خط لولۀ گاز از مناطق اِشغالی قرآن منطقه به انرژی صادره از ایران می

الت حجود ارمنستان، هم به دلیل غیرقابل عبور بودن مناطق کوهستانی مزبور و هم به دلیل و

ز به ن گاان و آذربایجان غیرممکن است. از این رو آذربایجان برای رساندجنگی میان ارمنست

ابتی ای جز اتکای به ایران ندارد. این پدیده نیز مزیت رقجمهوری خودمختار نخجوان، چاره

 نماید. خوبی را برای کشورمان در روابط با آذربایجان فراهم می

 های متغییر ژئوپلیتیکی آذربایجان:یژگیو -5

 وضعیت سیاسی آذربایجان: -1-5

جمهور، رئیس حکومت نوع حکومت آذربایجان، جمهوری دموکراتیک غیرمذهبی است. رئیس

دهد. حق ها و دستورهای ایشان، اصول و ساختار حکومت را تشکیل میو قوة مجریه است فرمان

دم برای رأی مرجمهور با های آن را وتو کند. رئیستواند تصمیمامّا می انحالل مجلس را ندارد

با  1995ر که در دوازدهم نوامب جدید آذربایجان شود. قانون اساسییک دورة پنج ساله انتخاب می

 پرسی ملّی به تصویب رسید، نظام سیاسی این کشوردرصدی رأی موافق در یک همه 9/91کسب 

رأی  اعضای آن بانفر از  100کند. قوة مقننه کهقوة مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می 3را به 

شود. مانده با رأی الکترال برای یک دورة پنج ساله انتخاب مینفر باقی 25مستقیم مردم و 

 (156:1382)واحدی،

های خاص و اهقوة قضائیه از دیوان عالی کشور، دادگاه اقتصادی، دادگاه قانون اساسی و دادگ

ی انتخاب و با تأیید مجلس ملّ جمهورها از سوی رئیسشود. قضات این دادگاهعام تشکیل می

 (159شوند. )همان:می

 مذهبی: -اعیساختار اجتم -2-5

انگارند. دین ها مسلمان بودن و ترک بودن را دو جنبۀ اساسی هویت ملّی خود میآذربایجانی

مسیحیت برای اوّلین بار در قرن اوّل میالدی وارد سرزمین فعلی آذربایجان شد و در قرن پنجم 

صورت یک دین رسمی درآمد. پس از ورود دین اسالم، مسیحیت جای خود را به  میالدی به

ها، دوباره حضور مسیحیت در این سرزمین ادامه پیدا کرد. دین اسالم داد، امّا بعد از تسلط روس
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اسالم در قرن هفتم میالدی به وسیلۀ اعراب به آذربایجان نفوذ کرد. در اثر فشارها و آزار و اذیت 

ها، تعداد زیادی از این افراد خاک اهل سُنت در خاک آذربایجان از سوی روس مسلمانان

درصد  87آذربایجان را ترک کردند. جمهوری آذربایجان بعد از استقالل از شوروی دارای 

درصد رسید.  4/93ها و ارامنه به جمعیت مسلمان بود، امّا به دنبال خروج جمع زیادی از روس

 (313:1382)واحدی،

م دومین دین و بعد از اسال دهنددرصد از جمعیت را تشکیل می 8/4ال حاضر مسیحیان در ح

 وها و نهادهای مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در آذربایجان است. مسیحیان فاقد سازمان

ردم فی ماقتصادی هستند. بیشتر مسیحیان روس بعد از استقالل آذربایجان به خاطر ذهنیت من

هزار 16ود ها خاک این کشور را ترک کردند. جمعیت یهودیان آذربایجان حدمسلمان نسبت به آن

 ( 28:1385نفر است که به طور عمده در باکو و اوغوز سکونت دارند. )احمدی،

ی ارهایکی از معضالت اجتماعی کشورهای جهان سوم از جمله جمهوری آذربایجان، نبود آم

گیرد و آمارها بر های منظم صورت نمیماریشده است. سرشدقیق بر پایۀ اُصول علمی شناخته

شوند. جمعیت شیعیان، اهل سُنت و کاری میها دستهای حکومتاساس خواست و سیاست

ات شود. بلکه با مالحظسایر مذاهب اسالمی و غیر اسالمی به صورت شفاف و دقیق بیان نمی

جمعیت تالش جمهوری که ه درحالیشود. به عنوان نمونمنیتی و سیاسی مطرح میا -سیاسی

دهد در آمارهای رسمی گنجانده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می10آذربایجان بیش از

 (66:1389شود. )جباری،شود و یا خیلی پایین )حدود دو درصد( اعالم مینمی

البته در این خصوص آمار متفاوتی وجود دارد. دایره المعارف بریتانیکا در گزارش آماری 

درصد اعالم داشته است. همچنین  44/80معیت شیعیان جمهوری آذربایجان را ، ج2005سال

، 2005کشور جهان در سال  67( در گزارش آماری جمعیت شیعیان Wikipediaدانشنامۀ آنالین )

گاه وزارت خارجۀ درصد اعالم داشته است. وب 80درصد جمعیتی شیعیان این کشور را

درصد از  75لعات دینی شرق)شرق نو( جمعیت شیعیان را گاه مرکز مطاجمهوری آذربایجان، وب

کند: بندی به حقیقتی اشاره میجمعیت مسلمانان درج کرده است. در همین رابطه مهدی نعل

درصد اعالم  35درصد و جمعیت اهل سُنت را  65آقای هدایت اروج اُف جمعیت شیعیان را »

ها ور به همراه داشت. ترس از تشیع آذریهای زیادی در کشداشته است که این اظهارات اعتراض

درصد شیعه  85کنند. اوایل شود که آمار رسمی شیعیان را هر روز کمتر و کمتر اعالم میباعث می
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 45درصد به  55درصد ُسنی  و حاال هم  25درصد شیعه و  75درصد ُسنی بعد رسید به  15و 

 (43:1382بندی،)نعل« سنی؟!درصد  65درصد شیعه و  35شود درصد و البد فردا هم می

 85گرایان همچون حاج علی اکرام علی یف، درصد جمعیت شیعه کشور را ای از اسالمعده

طرح درصد اعالم کرده و معتقدند افرادی که درصد جمعیت شیعه را پایین م 90درصد الی 

عه را شیدرصد جمعیت  83کنند، اغراض سیاسی دارند. طالب علوم دینی جمهوری آذربایجان می

ظ درصد ( جمهوری آذربایجان به لحا67:1389امامی هستند. )جباری، 12دانند که همۀ شیعیان می

راض اغ ابجمعیت، دومین کشور شیعۀ جهان اسالم است امّا بسیاری از محافل داخلی و خارجی، 

، اّما م  نمایندتا درصد جمعیت شیعیان این کشور را پایین اعال کنندسیاسی و امنیتی تالش می

ان این کشور درصد از مسلمان 80آنچه از اسناد معتبر به دست آمده حاکی از این است که بیش از

 (14دهند. )همان:را شیعیان تشکیل می

نفر تخمین زده  9.111100م جمعیت آذربایجان حدود2010طبق برآورد صورت گرفته در سال

ل تشکیل داده و نرخ رشد جمعیت در درصد را افراد زیر پانزده سا22.6شده است از این تعداد

رود. درصد است که چهاردهمین نرخ رُشد در آسیا به شمار می1.3این کشور 

(www.president.az.1390) 

تواند امنیت دولت آذربایجان از فراهم نمودن مایحتاج اوّلیه بسیاری از مردم ناتوان است، می

شود از جتماعی این کشور را تهدید کند. کشور آذربایجان تنها کشور مسلمان قفقاز شناخته میا

این رو برخالف دولت سکوالر آذربایجان، مذهب نقش به سزایی در میان مردم این کشور ایفا 

ای در ایجاد وفاق ملّی در طول تاریخ برای حفظ کیان کند. با وجود آنکه تشیع نقش برجستهمی

مین آذربایجان در طول تاریخ داشته است لیکن با این حال، دولت آذربایجان به دلیل ماهیت سرز

گرایی سکوالر و الئیک خود، در زمرة کشورهایی است که به واسطۀ تأکید بیش از حد به ملّی

 1«ملت -دولت »دهندة تواند از عنصر قدرتمند دین مشترک به عنوان یکی از عناصر تشکیلنمی

در محدودة سرزمینی خود بهره بگیرد. این در حالی است که دولت آذربایجان از یک مناقشۀ 

برد. مسئله مهاجران جنگی و آوارگان باغ رنج میاش در مقوله قرهامنیت ملّی وسیع و تهدیدکننده

ترین مشکالت آذربایجان است، چرا که پس از استقالل این کشور و باغ، یکی از مهمجنگ قره

                                                                                                                                             
1.Nation – state  ملـت در  -بق دولت ملّی یـا دولـت جای مفهوم سا به« حکومت ملت پایه»از دانشواره  سرکار خانم میرحیدر

 (72:1384کنند. )حیدری،ادبیات جغرافیای سیاسی استفاده می

http://www.president.az.1390/
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باغ جوار قرههای همسیاه ارامنه، سیل مهاجران مسلمان از رایون باغ به وشتار ساکنین آذری قرهک

 ( 12:1387به سوی شهرهای مرکزی این کشور سرازیر شد. )امیر احمدیان،

ان مناطق ساله میان ارمنستان و آن کشور و اِشغال مستمر هم 20در اثر تداوم وضعیت جنگی

یجان ذرباآل آوارگان، بحران مشروعیت سیاسی را نیز برای هیئت حاکمۀ عالوه بر استمرار مشک

سازی فرهنگی اعمالی از سوی دولت آذربایجان در برخورد با های یکسانزند. سیاسترقم می

تی در آن های قومی این کشور، به ویژه تالشی و لزگی، موجبات فعال ماندن گسل قومیسایر اقلیت

 ( 45-58:1376ها شده است. )امیر احمدیان،کشور و تقویت واگرایی آن

ها و روهیی گاز این رو سعی دولت آذربایجان برای استفاده از نمادهای ملّی به منظور همگرا

های قومی و نتیجه مانده و تاریخ این کشور با درگیریهای مختلف قومی در این کشور بیفرقه

های خونین است. درگیری پیوند خورده های قومی و مذهبیمذهبی پیوند خورده است. درگیری

ولت ها با ارامنه و در برخی موارد درگیری بین اقوام مختلف لزگی و تالشی با دبین آذری

 ( 64:1381مینه است. )همان،توجه در این زآذربایجان از نکات قابل

ین توان به رواج فساد در بهای فرا روی دولت آذربایجان در زمینۀ اجتماعی میاز چالش

های ها، مهاجرتای، به ویژه میان ارامنه و آذریجوانان این کشور، منازعات با منشأ قومی و قبیله

های واگرایی از سوی گیری زمینهوسیع از سوی آوارگان مناطق تحت اشغال ارامنه و شکل

 ها نام برد.نخجوانی

 نظامی: -یساختار دفاع -3-5

های نخست استقالل این کشور باغ در سالمسئلۀ قرهشروع جنگ آذربایجان و ارمنستان بر سر 

موجب اهمیت نیروهای مسلح به عنوان یکی از نخستین نهادهای ملّی در آذربایجان شد و تداوم 

کرد، باغ احساس میطلبان قرهاین تخاصم و تهدیداتی که آذربایجان از جانب ارمنستان و جدایی

ها در ساختار حکومتی شده است تی و بسط نفوذ آنباعث گسترش نهادهای نظامی، دفاعی و امنی

ترین عامل در تهدید مشروعیت حاکمان باغ به عنوان مهمبه بعد بحران قره1993و در واقع از سال

شود و تداوم این وضعیت طی دو دهه، این روند را تبدیل به احساس تاریخی و کشور تلقی می

کرده است. ارتش به دلیل ضعف « از دست رفتهسرزمینی »باغ به عنوان هویت ویژه برای قره

برد و ( از یک بحران مقبولیت رنج می203:1381باغ )افشردی،مفرط خود در جریان اِشغال قره

کند شکست خود را در آن جنگ را به انحای گوناگون توجیه کند. بنابراین ارتش سعی می
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دهی و یروهای مسلح از قدرت سازمانای نبوده و نآذربایجان در بین مردم دارای جایگاه بایسته

ها برخوردار نیستند و به همین دلیل از انسجام سازمانی کافی نسبت به سایر نهادها و سازمان

مانند. ساختار فرماندهی ارتش ایفای نقشی مؤثر در تحوالت داخلی و خارجی کشور باز می

 61000نفر از 54000با دارا بودنآذربایجان متأثر از الگوی روسی است. نیروی زمینی آذربایجان 

ترین بخش نیروهای مسلح آذربایجان محسوب شده و نیروی دریایی نفر نیروی ارتش، مهم

 ( 114:1385ا.،ترین نیروهای دریایی در منطقه است. )واحدیآذربایجان یکی از ضعیف

این کشور مجبور است به دلیل احساس تهدیدهای مستمر از سوی همسایگان خود و 

مینی در زکیلومتر ساحل در دریای خزر از هر سه نیروی دریایی، هوایی و  825خورداری از بر

ای زینهساختار ارتش خود بهره بگیرد که این امر با توجه به محدودیت منابع این کشور، ه

خیر ا( البته درآمد خوب سالیان 215:1381کند. )افشردی،مضاعف را بر پیکرة دولت تحمیل می

گیری اراضی از صادرات نفت آن کشور، مردم را برای تقویت ارتش خود و بازپسآذربایجان 

 باغ امیدوار نموده است. اِشغالی قره

های روسی و در برخی موارد رژیم تجهیزات نیروی هوایی آذربایجان عمدتاً بر سیستم

نده فروند هواپیمای جنگ 41صهیونیستی متکی است و این کشور با در اختیار داشتن حدود

های باکو، قبله و فروند هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی که عمدتاً در پایگاه 60( و262)همان:

(، از توانمندی پایین هوایی برخوردار www.iras.ir.1390باشند )مناطق مرزی ایران مستقر می

وده ای از ساختار تجهیزات هوایی این کشور به روسیه متکی بتوجه است، ضمن اینکه بخش قابل

و آذربایجان با گرایش به سمت غرب و به ویژه رژیم صهیونیستی سعی در رفع نیازهای خود از 

دهی ساختار جدید ارتش آذربایجان و به ها در سازمانآن را دارد. این در حالی است که اسرائیلی

 ( www.iras.ir.1390ویژه نیروی هوایی آن کشور نقش اساسی داشته است. )

 ها و امکانات دریافتی از رژیم صهیونیستیدولت آذربایجان بر روی تجهیزات و آموزش

 ای در نبرد احتمالی آتی این کشور با ارمنستان باز کرده است.حساب ویژه

 ای که به ایران و روسیه به عنوان تهدید دارد،دولت آذربایجان به دلیل نگاه ویژه

رابر ( برای برطرف نمودن ضعف خود در فقدان عمق راهبُردی مناسب در ب254:1385)واحدی،

کند رابطۀ ها اقدام به گسترش روابط با ترکیه و سایر دول غربی نموده است و سعی میآن دولت

 روزافزون خود با رژیم صهیونیستی را از این منظر توجیه نماید.

http://www.iras.ir.1390/
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 اختار فرهنگی:س -4-5

ا شامل توان به عنوان میراث اجتماعی جامعه به حساب آورد. این میراث نه تنهفرهنگ را می

ها و ها، باورتمام کاالها و ابداعات مادی، بلکه تولیدات فکری و روحی مانند عقاید، ارزش

 ( 32:1379گیرد. )مویر،تمایالت را نیز در بر می

شود. گیری قدرت ملّی محسوب میدر شکل های مهمساختار فرهنگی هر جامعه یکی از مؤلفه

د جماهیر یافته از اتحاهمانند سایر کشورهای تازه استقالل ساختار فرهنگی و آموزشی آذربایجان

رهنگ فسوم شوروی، ساختار تلفیقی است، از یک سو برخی از نهادها مبتنی بر عقاید، آداب و ر

ان ز دوراو آداب و رسوم به جای مانده بومی است و از سوی دیگر برخی از نهادها، هنجارها 

 (57:1381شوروی یا ارتباطات آن دوره است. )امیر احمدیان،

 (www.president.az.1390) درصد بود. 9حدود  2010سوادی در آذربایجان در سالنرخ بی

 اختار اقتصادی:س -5-5

ی بر اقتصاد اتحّاد جماهیر شورو ها وکه در دوران بلشویکهایی با وجود محدودیت

 بیعیطآذربایجان تحمیل شده است، اقتصاد این منطقه به علت داشتن موقعیت جغرافیایی و 

رای های گوناگون دامناسب و دارا بودن ذخایر طبیعی سرشار برای توسعۀ اقتصادی در زمینه

 ( 111:1382امکانات فراوان است. )امیر احمدیان،

یژه های گوناگون اقتصاد کشاورزی، شرایط طبیعی مناسب و به ودر آذربایجان برای زمینه

شک و ها و اقلیم و خوجود شرایط اقلیمی از اهمیت خاصی برخوردار است، امّا وجود کوهستان

ان زایی، مدیریت کشاورزی را با اشکاالت فراونیز شور شدن خاک، فرسایش و گسترش بیابان

ترین اراضی درصد از اراضی این کشور که اتفاقاً از مرغوب 20رده است. همچنین ِاشغالروبرو ک

درصد  29درصد محصوالت کشاورزی جمهوری،  40زراعی آن محسوب شده و ضمن تولید

گی زند جمعیت کشور را در خود جای داده بود اقتصاد کل جمهوری را دگرگون ساخته و توسعۀ

 (114-116موانع بر سر راه خروج از بحران شده است. )همان:سیاسی را مختل و سبب ایجاد 

ست، حال این کشور از منابع ارزشمندی چون نفت، گاز طبیعی و سنگ آهن برخوردار ادرعین

 نظیر جهان است.معدن مس و طالی گئده بی در محدوده رایون اشغالی کلبجر از معادن بی

 (124:1382ا،)واحدی

http://www.president.az.1390/
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ترین منبع درآمد ارزی کشور به شمار های کشاورزی مهمصادرات نفت و بعضی از کاال

های آذربایجان، در رود. با وجود آن که آب، گاز و نفت، سه منبع اصلی تأمین سایر انرژیمی

های اقتصادی آذربایجان حوزة ترین حوزهوضع مناسب و مطلوبی قرار دارند، لیکن یکی از وابسته

ونبوم ر برخش اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را دانرژی الکتریسیته است. آذربایجان ب

 ترین منبع تأمین انرژی اینکند و در این میان کشور ایران مهمنخجوان از خارج کشور تأمین می

است،  ( این موضوع عالوه بر آن که یک معضل اقتصادی133:1374کشور است. )امیر احمدیان،

ین رود. آذربایجان برای تأمربایجان به شمار میپذیری برای آذیک چالش جدی و نوعی آسیب

 ه ازنبرق مناطق مرزی خود به ویژه در نخجوان که زادگاه روسی جمهور آن کشور نیز است 

ارد. سی داز کشور دستر منابع کافی داخل برخوردار، و نه به منابع باثبات و مطمئن در خارج

از فعاالن حوزة  ، فرانسوی و انگلیسیهای آمریکاییکتهای نفتی خارجی و به ویژه شرشرکت

های اخیر رژیم صهیونیستی شوند و در سالاکتشاف و استخراج نفت در آذربایجان محسوب می

نفتی و از جمله صدور مهندسی فنی، در آذربایجان به یک  گذاری بر روی میادیننیز با سرمایه

بیش از  وششیپستر را برای استفاده بازیگر خارجی مؤثر در این حوزه تبدیل شده است. این امر ب

 پیش این رژیم و حضور در مرزهای شمال غربی ایران فراهم آورده است.

 یهان:ج -ئوپلیتیک انرژی و خط لوله باکوژ -6

ای از ابهام فرو رفته بود و روسیه مشغول مسائل ای که حوزة دریای خزر در هالهدر دوره

جود ها از خأل موی)بالکان، مولداوی و اوکراین( بود، غربیداخلی)چچن، تاتارستان و...( و پیرامون

حال به رعینریزی کردند. که داستفاده کردند و در آن دوره، خط لولۀ باکو، تفلیس، جیهان را طرح

ایر متری دریا در نزدیکی سواحل آذربایجان تهدیدی جدی برای ذخ188دلیل عبور از عمق 

ه شدت کاهش بسال گذشته  20تعداد ماهیان خاویاری دررود. ماهیان دریای خزر به شمار می

شود که با فعالیت نفتی در درصد خاویار جهان از دریای خزر استحصال می90یافته است. حدود

ها شان به آنحال نابودی است. ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر که به جهت قدمت دیرینه

باشند. رند و در حال انقراض میتهدید قرار دا گویند به شدت موردنیز می« دایناسورهای زنده»

 ( http:www.csr.ir.1386)امیر احمدیان،
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برای انتقال 1ستریم جیهان، که تقریباً همزمان با افتتاح خط لوله گاز بلوا -افتتاح خط لولۀ باکو

تان منابع گازی روسیه به ترکیه از طریق بستر دریای سیاه و همچنین مذاکرات ایران، هند و پاکس

برای انتقال گاز ایران به این دو کشور صورت گرفت، از اهمیت زیادی در معادالت انرژی منطقه 

( طول این خط لوله که از 1386و همچنین راهبُرد انرژی آمریکا برخوردار است. )امیر احمدیان،

مدیترانه با گذر از تفلیس، پایتخت گرجستان، به بندر جیهان در ساحل دریای  نزدیکی باکو آغاز و

کیلومتر است. این خط لوله از کنار دریای خزر در 1768شود، در جنوب شرقی ترکیه منتهی می

متری از سطح دریای خزر کشیده شده 2800متری تا 28در جنوب بندر باکو از ارتفاع  2سنگاچال

که از « آذری، چراغ، گونشلی»کند. حوزة نفتی منابع های قفقاز و آناتولی شرقی را قطع میو کوه

متری دریا در نزدیکی سواحل 188در عُمقباشند. جمله موارد اختالفی ایران و آذربایجان می

میلیارد بشکه برآورد شده است، نفت خود را از طریق این  4/5تا  5آذربایجان که ذخایر آن حدود 

ست تا با های صورت گرفته مقرر شده اریزیدهند. بنابراین براساس برنامهخط لوله انتقال می

رود های نفتی دریایی قزاقستان را که احتمال میاستفاده از ارتباط خط لوله اکتائو باکو، که حوزه

میلیون بشکه نفت خام از آن استخراج شود. )امیر 2/1روزانه 2016در سال

در نزدیکی آکتائو به خط لوله باکو، جیهان، از طریق گذر از ( http:www.csr.ir.1386احمدیان،

سازی بیش از پیش خط لولۀ باکو، جیهان برداشته کند گام مهمی در فعالدریا متصل می بستر

آمد  شود. انتقال نفت از این مسیر عالوه بر ارزآوری برای گرجستان و ترکیه، ضمن کاهش شد

های بسفر و داردانل، ترکیه را قادر ساخته است که به عنوان مرکز ثقل توزیع انرژی اروپا تنگه

آمیز احداث این خط لوله عمالً ایران و روسیه و حتی گرجستان را از ود. اجرای موفقیتمبدل ش

معادلۀ نفت خزر حذف نمود و ترکیه را که پیش از آن نیز از موقعیت پایانۀ صدور گاز ایران و 

 تاز میدان توزیع انرژی اروپا بدل نمود. روسیه از خاک آن کشور برخوردار بود، به یکه

ارشناسان، آنچه در این میان توجه بدان اهمیت دارد این است که عالوه بر ابعاد به باور ک

درصدی  100سیاسی دخیل در حذف ایران از معادله نفت خزر، اشتباه راهبُردی کشورمان در تکیه

های فارس، موجبات آسیبترانزیتی به تنگۀ هرمز و عدم توجه به شکنندگی مستمر امنیتی خلیج

                                                                                                                                             
1. Blue streem. 
2. Sanqachal. 
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نماید. باید به  نیز بر جایگاه کشورمان در عرصۀ معادالت جهانی انرژی فراهم میبیش از این را 

 ها و سواحل مهم کشورمان در دریای عمان باشیم.فکر استفاده از بندرگاه

 باغ توسط ارمنستان:رهاِشغال ق -7

خصومتی دیرینه و تاریخی بر روابط دو ملت آذربایجان و ارامنه حاکم بوده است. حوادث 

اند و همواره های متفاوتشان از سوی دو ملت بر تنور این اختالفات دمیدهعدد تاریخی با قرائتمت

باغ که در ادوار مختلف تاریخ به عنوان اند. قرهور کردهآتش اختالفات و منازعات خونین را شعله

ست که ای جدید اای ارمنی نشین در داخل جغرافیای آذربایجان وجود داشته است بهانهمنطقه

کند، به نماد اختالفات و معارضات دیرین بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان را نمایندگی می

باغ نحوی که هرگونه صحبت از آیندة روابط آذربایجان و ارمنستان بدون توجه به مقولۀ جنگ قره

خود  درصد اراضی 20بحثی عبث خواهد بود. دولت آذربایجان که به دلیل از دست دادن بیش از

اش ها از سوی ارمنستان با بحران مشروعیت هیئت محاکمهدر جریان تهاجم ارامنه و اِشغال آن

کند با نزدیکی به آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی از این بحران دست به گریبان است سعی می

رسد که در سیستم جهان تک قطبی بعد از جنگ مشروعیت، خود را رها سازد. چنین به نظر می

آذربایجان تصمیم گرفته است تا در کنار آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت مدعی رهبری جهان  1سرد

ای قدرتمند، خود را قرار گیرد. رهبران آذربایجان بر این باورند که وقتی روسیه به عنوان همسایه

ای قبلی هشمرد، بنابراین دلیلی برای ادامۀ سیاستها یعنی ارمنستان میمتحد دیرین دشمن آن

که احساس تهدیدی دائمی در روابط آذربایجان با دیگر وجود ندارد. از طرف دیگر درحالی

همسایۀ قدرتمند خود ایران نیز بر فضای سیاست خارجی این کشور سایه افکنده است، دست 

های جدیدی برای اجرای این سیاست اندرکاران سیاست خارجی آذربایجان تالش دارند تا بنیان

متحده و رژیم صهیونیستی فراهم سازند، تا بلکه از و زمینۀ مشارکت راهبُردی را با ایاالتطراحی 

باغ با ارمنستان به عنوان برگ نتیجه قرهاین طریق بتوانند از اهرم آمریکا در مذاکرات طوالنی و بی

 (145-147:1378برنده استفاده بنمایند. )امیر احمدیان،

باغ، مدیریت این بحران و حل مشکل از مریکا در قبال قرههای آهای اخیر سیاستسال در

( اّما با 93:1388آمیز در قالب گروه مینسک بوده است. )میرمحمّدی ،طریق گفتگوهای مسالمت

نتیجه مذاکرات گروه مینسک و اجرای کننده و بیهمۀ این اوصاف، پروسه طوالنی، خسته

                                                                                                                                             
1.Cold war 
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آمریکا و غرب ارزش راهبُردی بیشتری برای  های بعدی از سوی آن گروه نشان داد کهسیاست

اند و غرب مسیحی حاضر نیست، ارامنه را حتی به بهای کل ارمنستان نسبت به آذربایجان قائل

های همیشگی گیرد، بفروشد! یکی از زمینهدریغ در اختیارشان قرار مینفت آذربایجان که بی

بوده است که تاکنون منجر به جنگ  باغچالش در روابط آذربایجان و ارمنستان موضوع قره

افروزی مجدد حداقل در میان مردم عیار نظامی بین دو کشور شده و کماکان از استعداد جنگتمام

 دو کشور برخوردار است. 

 توان به این موارد اشاره کرد:باغ میدر خصوص اهمیت قره

 وراسیایی؛اقی ژئواستراتژی فتن در محل تالباغ و قرارگر. موقعیت نسبتًا ژئواستراتژیکی قره1

 (224:1381)افشردی،

جوار؛ باغ و مناطق اِشغالی همهای بزرگ آذربایجان از قره. سرچشمه گرفتن یا عبور رودخانه2

 (11:1382)امیر احمدیان،

باغ؛ ر قرهچین در رایون اِشغالی کلبجر در جواالنظامی تنگۀ  -. قرار داشتن شاهراه ارتباطی3

 (243:1381)افشردی،

باغ و حیثیتی شدن آن برای مردم هر دو کشور؛ )مرادی ای به مقولۀ قره. حساسیت توده4

 (117:1388رمضانی،

باغ به مثابۀ سنگر مستحکمی در مقابل ارمنستان؛ . وجود ارتفاعات جدار قره5

 (145:1385)واحدی،

کرات به گروه باغ و واگذاری این مذامذاکرات صلح قره عدم ایفای نقش از سوی ایران در

مینسک و شورای امنیت و همکاری اروپا به جای سازمان ملل از جمله موارد اختالف ایران با 

آذربایجان است. از طرفی موضع ارمنستان در نحوة تعامل با کشور مسلمان ایران در مواجهۀ با 

آن برای 1کآذربایجان نیز قابل توجه است. ایران به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومی

ارمنستان بسیار حائز اهمیت است. تعامل دیرینۀ ارمنستان با ایران باعث در اولویت قرارگرفتن 

دهد درصد تجارت ارمنستان را تشکیل می23اهمیت ایران برای ارمنستان شده است. ایران حدود

یر کند. )امدرصد از نیاز خود به انرژی را از این کشور تأمین می47و ارمنستان حدود 

( عالوه بر این نقش ایران در خروج ارمنستان از انزوای ژئوپلیتیکی آن 56-59:1381احمدیان،

                                                                                                                                             
1.Geoeconomic 
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اش در میان ترکیه و گرجستان و آذربایجان منتج شده است نقش راهبُردی کشور که از محاصره

 است.

و  تندجه هسموا ارمنستان و آذربایجان با تقاضای روزافزون انرژی و به ویژه انرژی الکتریسیته

دور صولۀ در این میان دسترسی به منابع انرژی ایران مورد توجه جدی هر دو کشور است. خط ل

ه بر ز آنجا کگمان اگاز ایران و به ارمنستان در شُرف رسیدن به مرحلۀ نهایی اجرایی آن بوده و بی

 .دژئوپلیتیک انرژی آذربایجان تأثیرگذار است، مورد ناراحتی جدی آن کشور خواهد بو

 آذربایجان:  –روابط ایران  -8

ر ایران کشو سرزمین آذربایجان قبل از انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای بخشی از خاک

دة شد. رابطۀ بین ایران و آذربایجان شکلی پیچیده به خود گرفته است. مشکل عممحسوب می

دریغ ایران های بیبینی صحنۀ سیاسی آذربایجان است. با وجود کمکپیش ماهیت سیال و غیرقابل

اه رسمی المللی و اعالم دیدگذربایجان و حمایت از تمامیت ارضی آذربایجان در مجامع بینبه آ

ۀ بر منطق یجانمبنی بر اِشغال اراضی آذربایجان به وسیلۀ ارمنستان و شناسایی حق مالکیت آذربا

باغ، احساس دولت آذربایجان نسبت به جمهوری اسالمی ایران، مثبت نیست. جمهوری قره

ر دآن  درصدد است از نفوذ ایران در اجالس کشورهای اسالمی و نقش درخور توجه آذربایجان

های اقتصادی باغ استفاده کند. عضویت آذربایجان در سازمان همکاریمنطقه برای حل مناقشۀ قره

ی نیز تصاد)اِکو( که ایران یکی از مؤسسان و اعضای مهم آن است باعث شده است که از نظر اق

شور به های فعّال در روابط دو کروبه گسترش باشد. حوزة فرهنگی نیز از حوزه روابط دو کشور

یران رود. همسانی مذهبی، پیشینۀ تاریخی مشترک و اشتراک قومی با بخشی از مردم اشمار می

یر، ۀ اخباعث توسعه و تعمیق روابط فرهنگی بین دو کشور شده است. لیکن با این همه در ده

های متحدة آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزایش حمایتجان به ایاالتنزدیکی آشکار آذربای

سالمی اطلبان آذربایجان ایران در تقابل با جمهوری گستردة مالی، سیاسی و کنسولی از تجزیه

موجب  ان(،ایران و در نهایت گرایش این کشور به ترکیه )در رقابت دو کشور در صحنۀ آذربایج

ه ببه بعد 1379هایاست. با وجود آن که روابط دو کشور در سالکاهش سطح روابط طرفین شده 

ا ررو به بهبودی گذاشته است کماکان مشکالت یادشده روابط دو کشور 1383ویژه در سال

ران الشعاع خود قرار داده است. در حال حاضر عوامل عمدة چالش در جغرافیای سیاسی ایتحت

 اند از: و آذربایجان عبارت
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ر منطقه ران درژیم صهیونیستی در آذربایجان: منافع متضاد رژیم صهیونیستی و ایحضور امنیتی 

 امل عمدةز عواو ایفای نقش آذربایجان به عنوان میزبان و عقبۀ لجستیک افسران امنیتی آن رژیم 

 (42:1389شود. )مؤمنی،چالش در روابط دو کشور ارزیابی می

باغ به نحو باغ: حل و فصل مناقشۀ قرهۀ قرهنگرش آذربایجان در مورد نقش ایران در مناقش

یابی به تمامیت ارضی کشور جزو عالیق ژئوپلیتیکی آذربایجان قبول و دستمطلوب و قابل 

باغ و اتصال جغرافیایی نخجوان شود. در آذربایجان خواست مردم، کنترل مجدد قرهمحسوب می

ان ردم و دولت جمهوری آذربایجمای باغ یک مسئلۀ حیثیتی بربه آذربایجان است. موضوع قره

اضر شود و از دست دادن آن ضربۀ روحی بزرگی بر هر دو وارد ساخته است. در حال حتلقی می

یت ارضی باغ به کشور و حفظ تماماولویت برای مردم و دولت بازگرداندن آبرومندانۀ منطقۀ قره

 ( 262:1381باشد. )افشردی،های ممکن میکشور از تمامی راه

 شت ور دورة ابوالفضل ایلچی بیگ و حکومت جبهۀ خلق، آذربایجان به ترکیه گرایش داد

ید علیه تهد نسبت به همسایگان شمالی و جنوبی خود در تضاد بود. این گروه، روسیه و ایران را

فی ذربایجان معرآنان را به عنوان دشمنان اصلی آ آورند واستقالل آذربایجان به حساب می

گ در مورد ایران که ( پس از اظهارات تند و بسیار خشن ایلچی بی200:1390ستمی،کردند. )رمی

ها ظرف پنج سال دهد که آذریکند و بشارت میدر جایی حکومت ایران را نابود شده معرفی می

 ( Cornell.2001:324به همدیگر خواهند پیوست. )

این  ا درتایران سعی داشت  این طبیعی بود که واهمۀ ایران از خطر آذربایجان بیشتر شود.

 ( 201:1390منازعه، تأثیرگذاری خود بر آذربایجان را به کار اندازد. )رستمی،

های روسیه به ارمنستان شد. ایران جهت در این رابطه ایران تبدیل به شاهراه انتقال کمک

عالوه بر آن این المللی در منطقه، نیازمند همکاری با روسیه و ارمنستان بود، خروج از انزوای بین

که 1993دو کشور از دشمنان آذربایجان بودند. آذربایجان معتقد است که ایران در کودتای تابستان

پردازان توطئه آذری اعتقاد به عمل مشترک بیگ را ساقط کرد، دست داشته است. نظریهایلچی

ادعاهایی اظهار ایران و روسیه پشت این کودتا دارند. اگر چه دلیل موجهی برای اثبات چنین 

بیگ، ایران به سمت ارمنستان نشده است، این موضوع آشکار مانده است که طی حکومت ایلچی

رسید. ایران های نظامی روسیه نمیکشانده شد. با این حال حمایت ایران از ارمنستان به پای کمک

ترکی بر این کرد، از این رو محدودیت آذری کاالهای ضروری و برق را به ارمنستان عرضه می
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زنی آذربایجان در برابر ای بخش اصلی چانهمالحظهکرد که واقعاً به طور قابلکشور را خنثی می

 ( 202کرد. )همان:ارمنستان را تضعیف می

های سیاسی و اسالمی افراطی حمایت از جنبش کردند که ایران درها تصور میهمچنین آذری

رزهای منار کی در میان اقلیت تالشی آذربایجان که در در آذربایجان و نیز در تحریک شورش قوم

، بیگ این است: ایرانانگیز دورة ایلچیکنند دخالت دارد. بنابراین میراث شگفتایران زندگی می

. دهد یک دولت اسالمی، به حمایت از ارمنستان مسیحی در مقابل آذربایجان مسلمان پایان

(Cornell.2001:324-325)اف جای ساقط شد، حیدر علی1993گ در ژوئن بیهنگامی که ایلچی

اف که در طول جنگ، رهبر نخجوان بود و روابط وی را در رهبری آذربایجان گرفت. علی

ود خابط شخصی نسبتاً خوبی با رهبران ایرانی داشت، پس از روی کار آمدن سعی در تحکیم رو

هایش یاستسهمچنین سعی کرد تا  بود. CISبا ایران و روسیه داشت. اوّلین گام وی پیوستن به 

 (202:1390را بیشتر از قبل به سوی تهران متمایل سازد. )رستمی،

و اندن ناتی کشحضور آمریکا و ناتو در آذربایجان: در همین رابطه تالش گسترده آذربایجان برا

چه های توأم با نگرانی مضاعف ایران را برانگیخته است، گربه درون مرزهای خود، حساسیت

وجه سرزمین این کشور در اجرای اند که به هیچمقامات آذربایجانی بارها اعالم و تأکید نموده

نش در اد تعملیات علیه جمهوری اسالمی ایران به کار نخواهد رفت، امّا همواره پتانسیل ایج

 های عمیق( وجود خواهد داشت.روابط )تا شکل بحران

شود، امّا محسوب می« اَمن»ن از نظر تهدید راهبُردی کارکرد مرزی: گرچه مرز ایران و آذربایجا

داشته و در زمرة مرزهای بد و  1از منظر کارکردهای مرزی، نقش مؤثری در تقویت نیروهای واگرا

آن به  توان ازشود، به نحوی که میتا حدودی نا امن برای دو کشور )به ویژه ج.ا.ا( محسوب می

عملکرد بسیار نامطلوب این مرز ریشه در تکوین تاریخی آن یاد کرد. 2«مناطق شکننده»عنوان 

« مرزهای تحمیلی»دارد. این مرز از نظر جداسازی قوم آذری و توزیع و پراکندگی آن از جمله 

های فراوان عملکردهای منفی مهیا است. ( بنابراین زمینه45:1379شود. )حافظ نیا،محسوب می

یجان که عمدتاً تحت تأثیر رابطۀ آذربایجان با رژیم برخی از تهدیدهای مرزی ایران و آذربا

 اند از:گرفته عبارتصهیونیستی شکل

                                                                                                                                             
1. Centrifugal Force 
2. Shatter Zones 
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گیری های امنیتی: شامل قاچاق سالح و تجهیزات جاسوسی، ورود جاسوسان، شکل. جنبه1

های گیری گروهطلب، ناامنی مرزی با منشاء تحرکات فرامرزی، بهرههای کوچک تجزیهگروهک

ان به مرزی مرزنشین وران مرزی برای یارگیری و استفاده از ترددهای آسانیلهطلب از پتجزیه

 عنوان پوششی مطمئن برای تردد مستمر خود؛

و  های سیاسی: شامل کاهش وفاداری مرزنشینان به هویت ملّی، ترددهای غیرمجاز. جنبه2

 تضعیف اقتدار حاکمیت، چالش مستمر و تضعیف حاکمیت مرزی؛

تماعی: شامل آلودگی اجتماعی اتباع ایرانی حاصل از روابط نامشروع در آن های اج. جنبه3

جواری و مجاورت مناطق آلوده، ایجاد سوی مرز و رواج آن، آلودگی مأموران حکومتی در هم

های آذری، رونق گرفتن شکاف اجتماعی میان اقشار مختلف در اثر رواج رجوع به رسانه

 ؛1گرایی(ای )قبیلهقومی قبیلههای پان ترکیستی و روابط گرایش

های مثبت اقتصادی و مقرون به های اقتصادی: شامل جایگزینی قاچاق به جای فعالیت. جنبه4

الشعاع های ناشی از کنترل مرزها، تحتهای اقتصادی، افزایش هزینهصرفه نبودن فعالیت

از کشور، ناامن بودن فضا  ثر حجم انبوه قاچاق، فرار سرمایهاهای اقتصادی در شدن فعالیتواقع

 های خارجی؛های داخلی و جذب سرمایهگذاریبرای سرمایه

مابین های ژئوکالچر فیهای ژئوکالچر در روابط ایران و آذربایجان: در زمینۀ چالش. چالش5

 شود:های رو در روی دو کشور در فضاهای فرهنگی اشاره مینیز به برخی از چالش

لگوی ایری کامل کشور آذربایجان از مکتب سکوالریسم و ی: تأثیرپذسیاس -تضادهای اعتقادی

ای القوهو کشور، پتانسیل بسیاسی بین د -حکومتی الئیک به سبک ترکیه، تضادهای عمیق اعتقادی

ایت ست. در همین راستا اتهام حماسیاسی فراهم نموده  های فرهنگی، اجتماعی ورا برای چالش

 تأثیر نبوده است.در کاهش روابط دو کشور بیایران از احزاب اسالمی نیز 

های قومی: تقویت احساسات پان ترکیستی مردم آذربایجان از سوی حکومت با روابط چالش

بسیار نزدیک محافل سیاسی ترکیه و رژیم صهیونیستی برای تضعیف ایران، روسیه و ارمنستان به 

خوانی پیدا کرده است. وجود ها همعنوان همسایگان غیر ترک و حتی ضد ترک، با این اندیشه

های ترکیسم در آذربایجان و حمایت آذربایجان از گروههای ناظر بر اتحاد و ترویج پاناندیشه

اند( و یا حمایت آذری مانند اتحادیۀ آذربایجان واحد )که چند بار در باکو تشکیل جلسه دادهپان

                                                                                                                                             
1. Tribalism 
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ف ما بین این دو کشور است. های جهان از جمله موارد اختالاز گروه جمعیت آذری

ات و زبان ایران از فرهنگ دولت آذربایجان با تحرکتأثیرپذیری مردم آذری. (54:1385)احمدی،

های آن رو القائات فرامرزی موجب کمرنگ شدن روحیۀ ملّی و کاهش اقتدار مرکزی شده و زمینه

جۀ غلیظ آذری نوعی ارتجاع و به گسترش است. به طور مثال: اگر تا قبل از این؛ به کار بُردن له

شد، اکنون این اقدام نه تنها رایج، که به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده افتادگی محسوب میعقب

ترکیستی به است. نمونۀ پُررنگ آن در جریان تشویق تیم تراکتورسازی تبریز با استعمال الفاظ پان

حال حاضر با تبلیغات وسیع خارج از خورد و در شکل فراگیر در میان جوانان تبریز به چشم می

های ای حاکمیت، زمینهمرز )به ویژه از سوی دولتین آذربایجان و ترکیه( و همچنین کم توجه

 گرایش به فرهنگ آن سوی مرزها رو به افزایش است.

 تجزیه و تحلیل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان -1جدول
 هاپذیریآسیب هاقابلیت

 معادن غنی نفتی و گاز در سطح کشور؛. برخورداری از 1
 های سرزمینی؛. برخورداری از معادن غنی نفتی و گاز در آب2
 . برخورداری از منابع آبی بیش از حد مورد نیاز خود؛3
 . برخورداری از موقعیت ساحلی؛4
 . برخورداری از سواحل محدب در دریای خزر؛5
 پهنۀ دریای خزر؛ ن برجزیره آبشورا. برخورداری از اشرافیت شبه6
 . همسایگی با ایران و روسیه؛7
 ای و اراضی زارعی زیاد؛. برخورداری از موقعیت جلگه8
 های پان ترکیستی و هویت طلبان در ایران؛. استفاده از گروه9

 های متنوع؛. نفوذ در مردم مرزنشین ایران با رسانه10
 . برخورداری از دنبالۀ قومی درخور توجه در ایران؛11
 . برخورداری از ملیتی تقریباً منسجم؛12
 . اتحاد مبتنی بر ملیت با ترکیه؛13
 . رابطۀ روبه رشد با آمریکا؛14
 . رابطۀ با اسرائیل؛15
 . تالش برای عضویت در ناتو؛16
د . برخورداری پایتخت کشور از عُمق مناسب نسبت به سمت تهدی17

 عمده از سمت ارمنستان؛

 صور بودن در خشکی؛. سیستم بسته بودن و مح1
 . دو تکه بودن سرزمین؛2
 های نخجوان؛. وابستگی به ایران در تأمین نیازمندی3
 . مکمل ژئوپلیتیکی بودن برای روسیه؛4
 . وسعت کم کشور؛5
 جزیره آبشوران؛. تراکم جمعیتی زیاد در شبه6
 ها؛طلبانه لزگی. وجود جنبش جدایی7
 ؛هاطلبانه تالشی. وجود جنبش جدایی8
 باغ؛هطلبانه ارامنه قر. وجود جنبش جدایی9

 . نامناسب بودن شکل کشور؛10
 . نفوذپذیری مرزها از جانب ایران، ارمنستان و گرجستان؛11
 . نخجوانی بودن بیشتر مقامات؛12
 . وجود منازعه و استمرار حالت نه جنگ نه صلح با ارمنستان؛13
 همسایگان؛. داشتن چالش و تنش با سه چهارم 14
 ستیزی و سکوالر بودن حکومت در یک کشور شیعی؛. اسالم15
 . خفقان شدید پلیسی در فضای سیاسی داخلی؛16
 . رواج مرسوم ارتشاء و فساد علنی مقامات حکومتی؛17
 باغ؛دار شدن مشروعیت هیئت حاکم در اثر تداوم اِشغال قره. خدشه18
 کرات صلح گروه مینسک. محرومیت از حمایت ایران در خالل مذا19

 به دلیل رغبت طرف آذری به عدم حضور ایران در گروه مذکور؛

 (141-142:1390منبع: )مهدی فیروزکوهی،

 

 
 تفسیر ژئوپلیتیکی آذربایجان نسبت به ایران -2جدول
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 3هافرصت 2هاپذیریآسیب محدوده 1هاتوانایی

برخورداری از معادن غنی 
های نفتی و گاز در آب

 سرزمینی

. نزدیکی نسبی دیدگاه ایران 1 - المللیبین
و روسیه در باب تقسیم 

 دریای خزر؛
. نزدیکی دیدگاه سایر 2

کشورهای ساحلی خزر برای 
جلوگیری از نظامی شدن 

 دریای خزر؛
. احساس ضعف 3

ژئوپلیتیکی آذربایجان نسبت 
به پایتخت خود در قبال هر 
نوع درگیری احتمالی با ایران 

 ه و ترکمنستان؛و روسی
سازی از . به منظور فرصت4

ها در آسیب داخلی آذری
محصور بودنشان در محصور 

توان شان در خشکی میبودن
با ایجاد اطمینان در طرف 

آذری آنان را برای استفاده از 
محیط ایران ترغیب نموده و 
بر تعلق ژئوپلیتیکی آنان به 

 کشورمان افزود؛
 تواند. بازی خوب ایران می5

های ژئوپلیتیکی از ضعف
آذربایجان دربارة دو تکه 

شان، مکمل بودن سرزمین
ژئوپلیتیکی. بودن برای روسیه 
و وابستگی به ایران در تأمین 

های نخجوان نهایت نیازمندی
تواند استفاده را ببرد. ایران می
طلبانه از وجود جنبش جدایی

ها با رعایت ها و تالشیلزگی
ها و مالحظات سنی بودن آن

طلبان همچنین از جدایی
باغ به منظور ارامنه قره

برداری  سازی بهرهفرصت
نموده و اهرم فشاری برای 

آذربایجان ایجاد نماید. 

 ایمنطقه
نفتی نگرانی روسیه از فعالیت 

 ها در آن کشور.غربی

 - داخلی آذربایجان

 داخلی ایران
های اختالف با ایران در حوزه

مختلف نفتی البرز شاه دنیز 
 چراغ و گونشلی.

برخورداری از منابع آبی بیش 
 از حد مورد نیاز خود

 - المللیبین

 - ایمنطقه

 - داخلی آذربایجان

 داخلی ایران
به  در باب حقافشار بر ایران 

 اَرس.

برخورداری از سواحل 
 محدب در دریای خزر

 - المللیبین

 ایمنطقه
اختالف با روسیه برای تعیین 

 مرز دریایی ساحلی.

 - داخلی آذربایجان

 داخلی ایران
اختالف اساسی با ایران برای 

 تعیین مرز دریایی.

برخورداری از اشرافیت 
پهنۀ جزیره آبشوران بر شبه

 دریای خزر

 - المللیبین

 ایمنطقه

نگرانی سایر کشورهای 
ساحلی خزر از ایجاد پایگاه 
نظامی غربی در این 

 جزیره.شبه

 - داخلی آذربایجان

 داخلی ایران

نگرانی ایران از اِشراف 
جزیره بر کُل پهنۀ این شبه

 دریایی ایران در دریای خزر.

 - المللیبینبرخورداری پایتخت 

                                                                                                                                             
 تواند علیه ما بکار گیرد؛ژئوپلیتیکی آذربایجان که میهای توانایی. 1

 برداری کنیم؛توانیم بهرههای ژئوپلیتیکی آذربایجان که ما میپذیریآسیب. 2

 کند؛د آسیب میدر تالقی با محیط چهارگانه برای آن کشور تولی تواند علیه ما به کار گیرد اماکی آذربایجان هستند که میهای ژئوپلیتیآن عده از توانایی. 3
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عمق مناسب نسبت کشور از 
به سمت تهدید عمده از 

 سمت ارمنستان
 ایمنطقه

پذیری نظامی از آسیب
سایر کشورهای ساحلی در 

 دفاع از پایتخت.

پذیری مرزهای آسیب
آذربایجان از جانب ایران و 

ها از سه کشور نفوذپذیری آن
ایران، ارمنستان و گرجستان 
فرصت خوبی را برای اتخاذ 

هبُردی در هر ابتکار عمل را
نوع حرکت نظامی میسر 

 سازد.می
برداری از ظرفیت عظیم بهره

نیروهای وفادار به انقالب 
اسالمی برای هجمه به 

 ترکیسم.باورهای پوسیده پان
های همگرایی تقویت حلقه

میان مردم جمهوری 
 -آذربایجان به فرهنگ دین 

 محور ایرانی. 

 داخلی آذربایجان

نگرانی از امنیت پایتخت در 
درگیری احتمالی از سمت 

 دریا.

 داخلی ایران
دسترسی راحت ایران به 

 پایتخت حریف.

برخورداری از موقعیت 
 ساحلی

 - المللیبین

 ایمنطقه
متکی به اجازة روسیه برای 
عبور از ولگا و ارتباط با 

 های آزاد.آب

 داخلی آذربایجان
تحمیل هزینۀ نگهداری هر 

 سه نیرو به ارتش آذربایجان.

 - داخلی ایران
های پان استفاده از گروه
طلبان در ترکیستی و هویت

برداری از وجود و بهرهایران 
های استعداد خوب محیط
های جوان و روشنفکری آذری

ایران در گرایش به گفتمان 
 ان ترکیستی.پ -هویتی

 - المللیبین
 - ایمنطقه

 داخلی آذربایجان
های حساسیت گروه

گرای آذربایجان به اسالم
 رفتارهای ایران ستیزانه.

 - داخلی ایران

مرزنشین ایران نفوذ در مردم 
های متنوع شیوع با رسانه

فرهنگ و موسیقی آذری با 
قرائت جمهوری آذربایجان در 

های ایران به میان توده آذری
ویژه ساکنین مناطق مرزی 

 کشورمان.

 - المللیبین
 - ایمنطقه

 - داخلی آذربایجان

 داخلی ایران

توجه نفرت طیف قابل
وفاداران جمهوری اسالمی 

طلبان مورد ایران از تجزیه
 حمایت جمهوری آذربایجان.

برخورداری از دنباله قومی در 
خور توجه در ایران و 

برداری از نگاه مثبت بهره
توجهی از توده بخش قابل

های ایرانی به جدایی آذری
آذربایجان ایران و الحاق به 

 جمهوری آذربایجان 

 - المللیبین

 - ایمنطقه

 آذربایجانداخلی 
احساس تعلق تاریخی بالقوه 
مردم جمهوری آذربایجان به 

 آذربایجان ایران.

 داخلی ایران

توجه نفرت طیف قابل
وفاداران جمهوری اسالمی 

طلبان مورد ایران از تجزیه
 حمایت جمهوری آذربایجان.

 (142-144:1390منبع: )مهدی فیروزکوهی،

 گیری: نتیجه -9
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متحدة آمریکا موجب تغییر عالیق حضور یک جانبه گرایانه ایاالتفروپاشی شوروی و 

ی ردی سُنتاهبُژئوپلیتیکی کشورهای منطقه از جمله آذربایجان شده است. در این میان اتحادهای ر

د داده ای جای خود را به اتحادهای راهبُردی جدیمنطقه ای و فراهای منطقهبین کشورها و قدرت

اند، بوده قرن گذشته اغلب در حاشیهجان و گرجستان، پس از آن که در نیماست. ارمنستان، آذربای

شوند. )امیر متحدة آمریکا تبدیل میاکنون به عوامل مهمی در حفظ منافع امنیت ملی ایاالت

 (7:1377احمدیان،

گیری سیاست خارجی آذربایجان متأثر از رویکرد جدید آمریکا و نحوة بدیهی است جهت

نگی های رقیب منطقه )چین، روسیه و تا حدودی ایران( و چگوقابت در بین قطبترسیم صحنۀ ر

بینی و مواجهۀ باهر متحده خواهد بود. بنابراین نحوة تعامل، پیشها با هژمونی ایاالتمواجهۀ آن

 گیری احتمالی این کشور برای جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت فراوان است.نوع جهت

الفعل و بشمن شور ایران و آذربایجان و شرایطی که عراق را به عنوان یک دنوع ارتباطات دو ک

ر رنگ پُدان ترکیه را به یک دشمن بالقوه برای ایران تبدیل کرده است، در مورد آذربایجان چن

ه بشور نیست. این دو کشور نسبت به هم ادعاهای ارضی ندارند. ساختار حوزة سرزمینی دو ک

ی رزمینی و ژئواستراتژیکسیابی به موقعیت عرض به یکدیگر جهت دستای نیست که طمع تگونه

انع در ها ایجاد کند. با وجود آن که هم مذهب بودن بیشتر جمعیت دو کشور نوعی مبهتر در آن

اد ان با ایجرود. در مقابل بر اساس اخبار واصله آذربایجبرابر احساسات منفی متقابل به شمار می

انات جری لیت اپوزیسیون ایران در خاک خود به ویژه گروهک منافقین ومحملی مناسب برای فعا

حال افکار زند. درعینپان ترکیستی، به جایگاه خود در نزد جمهوری اسالمی ایران لطمه می

 یغاتعمومی آذربایجان از ذهنیت مثبتی نسبت به ایران برخوردار نیست که حاصل سوء تبل

ال باغ است، اّما با این حان به ارمنستان در جنگ قرههای ایرمقامات آذری در خصوص کمک

یجان در ترین چالش برای جمهوری اسالمی ایران در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه، جایگاه آذربامهم

 متحده آمریکا است.ارادة هژمونیک ایاالت

های مغتنمی های اقتصادی کالن دو کشور فرصتریزی در زمینۀ گسترش همکاریبرنامه

که بایستی مورد توجه جدی جمهوری اسالمی ایران قرارگرفته تا از آنچه که امروزه از آن  هستند

برداری را بنماید. جمهوری اسالمی ایران شود حداکثر بهرهیاد می« ژئوپلی نومی»به موقعیت 

سازی روابط با تواند روند جاری در سیاست خارجی و امنیتی ارمنستان مبنی بر عادیمی
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را مورد حمایت عملی خود قرار دهد. با وجود اینکه تنش در روابط ارمنستان و آذربایجان 

سازد که امتیازاتی به جمهوری اسالمی ایران بدهند، آذربایجان همواره این دو کشور را وادار می

امّا منافع ناشی از عادی شدن روابط میان دو کشور به مراتب دارای ارزش بیشتری برای ایران 

آنکه موجبات تعمیق روابط راهبُردی ایران با ارمنستان را فراهم  ین موضوع عالوه براست، زیرا ا

متحده آمریکا از ایجاد تنش در مناسبات کشورهای منطقه را های سوءاستفاده ایاالتسازد. زمینهمی

 دهد. کاهش می نیز
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، داعش یو رسانه ها در راهبرد نظام یاجتماع یشبکه ها یگاهجابررسی 

 مطالعه موردی؛ بحران سوریه و عراق
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 یاسیعلوم س دکترای ،1یهلعارف عبدال

 یدولت ارشد مدیریت کارشناس ی،حسن یدمج

 یکارشناس ارشد حقوق عموم یان،موسو یدعلیس

 
 چکیده

 و همراه تلفن ماهواره، تلویزیون، رادیو، ازجمله جمعی ارتباط وسایل تاز و تاخت عصر عصرحاضر

 و ها سانهر است ونقش شده این عصر تبدیل نشدنی جدا ابزاری به باشد، بطوریکه فناوری می اینترنت

 تباطاتار پردازان نظریه از برخی. نیست پوشیده کسی بر جوامع سیاسی ساخت در آنها نفوذ میزان

و شبکه  ها نهرسا عمده نقش. دارد اختیار در را ها رسانه که است کسی دست در جهان امروز که معتقدند

 این در .یردگ قرار توجه مورد حد این تا آنها که شده باعث عمومی افکار به دهی شکل های اجتماعی در

 فضای نوعی ا،ه رسانه این واسطه به که است ای گونه به ، آن بسیج و عمومی افکار بر تأثیر ها، شبکه

 و فکر یکدیگر نندما کنند، نظر تبادل و ببینند را یکدیگر که آن بی افراد، بسیاری و گیرد می شکل عمومی

اهبرد نظامی این سوال مطرح است که شبکه های اجتماعی در ر حال. کنند می عمل نیز مثل هم نتیجه در

 داعش از چه جایگاهی برخوردار است؟ 

 یگروه ها بری،یسا یدولت ها بر فضا یینبا توجه به کنترل پا بعد از شروع بحران در سوریه و عراق و

ه سوءاستفاد بوک یسو ف یترتوئ یوتیوب،معروف همچون  یها یتاز سا یستی ازجمله داعش،ترور

 النصر» ردراهب با و جنگیدن بدون عراق، و سوریه در هانبرد برخی درکنند.این گروهک موفق شده 

 ها،نآ باور به. شود میدان پیروز و از طریق ابزار رسانه و فضای مجازی، (ترس طریق از پیروزی) «بالرعب

می  برده کار به مخالفان علیه که است این گروه سوی از گرفته پیش در ایرسانه راهبرد مرهون امر این

این  از یرونو استخدام  یافراط یدعقا یجاعانه، ترو یهمچون جمع آور یاهداف یبراآنها همچنین  .شود

 را داعش هایتتروریس کامیابی و موفقیت ترینبزرگ مجموع می توان گفت، در ؛کنند یاستفاده مفضا 

 .دانست اجتماعی هایشبکه و رسانه طریق از عمومی افکار دادن فریب و روانی عملیات در باید

 .است دهش آوری جمع ایی کتابخانه گردآوری ابزار و تحلیلی – توصیفی روش اساس بر تحقیق این 

 داعش، رسانه ، فضای مجازی، بحران سوریه و عراق واژگان کلیدی:
 .مقدمه 1

زمان در قرون گذشته جنگ روانی مکمل جنگ واقعی بوده و در شکل پیش درآمد جنگ، هم

ویژه با ظهور با جنگ و حتی در غیاب جنگ به کار رفته است، اما چیزی که در حال حاضر و به

                                                                                                                                             
1. Email: aref.1395@chmail.com 
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رسد از مرزهای مفهوم داعش شاهد آن هستیم، تحولی رخ داده که به نظر میگروه تروریستی 

 .زندفراتر رفته است و به جنگ واقعی پهلو می« جنگ روانی»کالسیک 

که  طوریبه ،جنگ روانی برای گروه تروریستی داعش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

نیمی از  رسانه و تبلیغات را»رو، داعش میناهمیت آن از جنگ نظامی و میدانی کمتر نیست. از ه

 میداند.« جهاد

 ش دردر حقیقت، خلق جنگ روانی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، تاکتیک اصلی داع

تش و داعش در برابر ار عراق و سوریه است. علت توسل به این شیوه نیز شمار اندک نیروهای

یز های پهناور و شهرهای پرجمعیت ناست. داعش برای تسلط بر سرزمین ومتمقا جبههنیروهای 

 .به جنگ روانی نیاز دارد

 معی وجگروه تروریستی داعش برای ایجاد رعب و ترس از ابزارهایی مثل کشتارهای دسته  

از ه برد. استفادرحمانه، عملیات انتحاری،انتشار تصاویر سر بریدن و انفجارهای خیابانی بهره میبی

ها و فتوحات هایی همچون القای وحشت، انتشار اخبار ساختگی و جعلی درباره پیروزیتاکتیک

های عددی در خصوص توان نظامی داعش، ها، ابهامنمایی عملیاتسازی و بزرگداعش، برجسته

 ای از عملیات روانیسازی از فرماندهان نظامی داعش و انتشار اخبار دروغین تنها نمونهقهرمان

ر این دسته که با بهره برداری از رسانه و فضای مجازی توان داعش در عراق و سوریه بوده است

 زمینه موفق باشد.

گاهی این سوال مطرح است که شبکه های اجتماعی در راهبرد نظامی داعش از چه جای حال

 برخوردار است؟

ار رخوردباز اهمیت باالیی  شبکه های اجتماعی در راهبرد نظامی داعشنگارنده معتقد است 

 است، چرا که

 النصر» راهبرد با و جنگیدن بدون عراق، و سوریه در هانبرد برخی در شده موفق داعش

 ایرسانه راهبرد مرهون امر این ها،آن باور به. شود میدان پیروز( ترس طریق از پیروزی) «بالرعب

 نهایت، در.می شود برده کار به مخالفان همه علیه که است این گروه سوی از گرفته پیش در

 افکار دادن فریب و روانی عملیات در باید را داعش هایتروریست کامیابی و موفقیت ترینبزرگ

 از یکی حربه این. دانست اجتماعی هایشبکه و ابزار رسانه،فضای مجازی طریق از عمومی
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 به درگیری و جنگ هرگونه بدون عراق شده تصرف استانهای در داعش پیشروی عوامل مؤثرترین

 .رودمی شمار

 .مبانی نظری 2

 فضای مجازی و هویت.2.1

توانند خودهای جدیدی را در دنیاهای واسطه آن افراد میاینترنت دارای قابلیتی است که به

 رد بهفیا  جدید بسازند. این امور ممکن است در دنیای مادی اصالً وجود خارجی نداشته باشند

بران ها استفاده از فضای مجازی را برای کارقادر به دستیابی به آن نباشد. این زعم خودش

شود. کند. بدین ترتیب، وب به مکانی برای معرفی و نمایش شخصیت فرد تبدیل میتر میجذاب

شده از سوی یک فرد بر شود؛ زیرا امکان دارد که تصویر ارائهالبته قضیه به همین جا ختم نمی

: 1380هایی غیر از شکل مورد نظر وی تفسیر شود. )اسلوین،ط دیگران به صورتروی وب، توس

 های گوناگون وجود دارد. بههای مختلف به صورت( حتی امکان معرفی خود در سایت156

 برای خود بسازند و« ایهویت الکترونیک چندگانه»گیری طوری که افراد بتوانند در جربان ارتباط

ص ها فاقد این ویژگی خاصورت نشان دهند. تلویزیون و سایر رسانه هر بار خود را به یک

های متعارف درباره اند. در مجموع، هویت اینترنتی یا هویت مجازی با دیدگاهفضای مجازی

سازی درباره مفهوم هویت و به دنبال کلیت های متعارف درباره هویتهویت جور نیست. دیدگاه

ر ه( به 114: 2001گیرند. )بل،را بر فرد در نظر میتأثیر کلی آن یکپارچه نشان دادن آن هستند و

تر شناختی و پیچیدههای اجتماعی اینترنتی محصول درهم شکستگی هستیحال، اینترنت و شبکه

این  ( از160: 1380های فردی هستند و با آن سنخیت تام دارند. )تورن، شدن فزاینده تفاوت

سیدن وسیله خویشتن و را فرایند اساساً مدرن تشکیل هویت بهتوان بحیث، هویت مجازی را می

 یابی مربوط دانست.به فهمی از خود و هویت

 

 .نقش شبکه های اجتماعی2.2

 نیازهای اغلب برای توانندمی اینترنتی کاربران که روستآن از اجتماعی هایشبکه از استقبال

 توانندمی کاربران اجتماعی هایشبکه در. بیابند مناسب پاسخ هاسایتوب این در خود آنالین

 سایر و هامندیعالقه تصاویر، مشخصات، شامل که بسازند خودشان برایشخصی هایپروفایل

 .است اینچنینی موارد
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 و روزانه هایشتیاددا و کوتاه مطالب نوشتن برای هامیکروبالگ و هاوبالگ به شبیه امکانی

 چت هب شبیه فضایی ایجاد شخصی، تصاویر دادن قرار برای عکس هایسایت به شبیه فضایی

 هواداری صفحات و وگوگفت هایاتاق ساختن قابلیت کاربران، میان فوری وگوهایگفت برای

 با متناسب اجتماعی هایشبکه. است امکانات این ترینساده جمله از اینترنتی هایفروم به شبیه

 قابلیت آنالین، هایبازی اینترنتی، هایخبرخوان قبیل از دیگری امکانات شانفعالیت موضوع نوع

 در نیز را شخصی هایرسانه سایر با ارتباط برقراری و کامپیوتری هایفایل و ویدئوها کردن آپلود

 طریق از این از پیش نتیاینتر کاربران که را امکاناتی اغلب ترتیب بدین. دارند شانهایگزینه

 .کنندمی دریافت اجتماعی هایشبکه در جایک کردند،می کسب سایتوب چندین به مراجعه

 باعث کند قراربر ارتباط جهان دیگر کشورهای در خود امثال با بتواند کاربر یک که قابلیت این

 بحث مورد و شده معرفی جدید هایایده آنها در که شوند تبدیل مکانی به هاشبکه این تا شودمی

 .گیرند قرار

 محتوا ولیدت و آنها بودن محور مخاطب اجتماعی، هایرسانه متعدد هایگونه مشترک وجه

 که را حتواییم فرد هر اجتماعی هایرسانه در که صورت بدین است، کننده استفاده افراد توسط

موجود برای انتخاب  امکانات .گذاردمی اشتراک به افراد دیگر با است کرده انتخاب یا تولید خود

کند؛ بلکه موجب تکثر های اینترنت نه تنها فردیت کاربران را تقویت میانواع متفاوت خروجی

ها در اثر رشد استفاده عمومی از شود. در عین حال، همزمان با افزایش میزان تفاوتبیشتر می

 ( 78: 1388مر، شود. )گیبینز و ریهای افراد واگراتر میبینیاینترنت، جهان

 برقراری ،مجازی جامعه در افراد مشارکت برای را مساعدی محیط مجازی اجتماعی هایشبکه

 از فارغ. ..و سیاسی اجتماعی، دینی، هایهویت بازتعریف و خود مجدد کشف و نمادین روابط

 .کنندمی فراهم نمادین و مجازی تعامالت طریق از کنندهسرکوب عوامل و هامحدودیت

 برقراری امکان فرد به و داشته انسانی جامعه به را شباهت بیشترین مجازی اجتماعی هایشبکه

 و فرهنگی سی،سیا مکانی، زمانی، محدودیتهای از فارغ را دیگر افراد از بسیاری شمار با ارتباط

 .دهندمی اقتصادی

 به آن در افراد که گرفت نظر در جامعه از ایزیرمجموعه همچون توانمی ها رااین شبکه

 برقرار ارتباط دیگر افراد با و پردازندمی واقعی جامعه در خود بیرونی زندگی با موازی ایزندگی

 اجتماعی هایرسانه مختلف هایگونه از استفاده و اجتماعی هایشبکه در حضور با افراد .کنندمی
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 احساسات و عواطف اطالعات، اطرافیان، حمایت نظیر مجازی اجتماع این در حضور مزایای از

 کنار در افراد فیزیکی حضور نیازمند که را خود واقعی زندگی جوانب اغلب و شده برخوردار

 .هستند دارا مجازی اجتماعات این در نیست یکدیگر

 و دارند ارتباطی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، گوناگون کارکردهای هاشبکه این

 .دهند می کاهش را چهره به چهره هایرابطه پیش از بیش

 نظر در جدیدی هایرسانه عنوانبه توانمی سایتوب ایگونه از فراتر را اجتماعی هایشبکه

. اندکرده ایجاد تغییراتی سیاسی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، ساختارهای در که گرفت

 از فراتر هاییحوزه اند،بوده مواجه آنها با اخیر هایسال در اجتماعی هایشبکه که هاییچالش

 هاینهگو از یکی بعنوان اجتماعی هایشبکه. است داده قرار تاثیر تحت را مجازی فضای

 در و اندکرده فراهم اینترنتی کاربران برای توجهی قابل تعاملی امکانات اجتماعی، هایرسانه

 .اندبوده موثر فرآیندها برخی در شهروندان مشارکت افزایش

 یا و نزما یک در را افراد توانند می یعنی دارند کنندگی بسیج قدرت اجتماعی های شبکه

 .بپردازند کمپین به مجازی محیط در یا ، آورند هم گرد واقعی  محیطی در مکان

 نوعی ار ها شبکه این در فعالیت که است هایی آدم جسورترین تعاملی فضای ها، شبکه این

 و مدارانسیاست ، حاکمیت رحمانه بی نقد از لذا. دانند می مدنی مبارزه حتی و مدنی فعالیت

 می نظر هب ها رسانه سایر با متفاوت آنها زبان جهت همین به. ندارند ابایی رسمی های رسانه

 .رسد

 بود؛ خواهد اجتماعی های شبکه تسخیر در نزدیک ای آینده در مجازی سایبروفضای عرصه

 خواهد ساختاری و جدی تحول دچار را سیاسی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، ساختارهای لذا

 و تقویت بازآفرینی، در اساسی نقشی و دهند گسترش را دموکراتیک فرهنگ توانند می آنها. نمود

 و دهدمی افزایش را افراد سیاسی آگاهی سو یک از اینترنت.باشند داشته ها هویت شدن تر واقعی

 شهری عمومی فضای که آنجایی از و کندمی درگیر سیاسی مناسبات در را آنها دیگر سوی از

. شودمی تبدیل گفتگو برای ایعرصه به مجازی فضای نتیجه در دارد وجود ندرت به گفتگو برای

 ابزارهایی به توجه با که آنهاست پویایی مجازی اجتماعی هایشبکه این و فضا این اصلی ویژگی

 را خود سیاسی گرایشات بتوانند بهتر افراد تا شوندمی سبب دهندمی قرار کاربران اختیار در که

 و است متفاوت ایجامعه هر در اجتماعی هایرسانه و اجتماعی هایشبکه کارکردهای.دهند نشان
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 در اجتماعی خیزشهای و انقالبها که کرد اذعان گوناگون مسایل در آنها نقش به توانمی

 .هاستشبکه این سیاسی کارکرد از اینمونه اخیر سال چند در عربی کشورهای

 اجتماعی منافع شدن تهبرجس و شهروندان بیشتر قدرت یا قویتر دولت به توانندمی هاشبکه این

 و مدارک ضبط و تثب و متمرکز نظارت و مراقبت برای توانندمی هم هاشبکه این. شوند منجر

 در انشهروند مشارکت و محلی استقالل خدمت در توانندمی هم و روند کار به شواهد

 .بگیرند قرار سیاسی گریهایتصمیم

 و مدرن وضعیت در جماعتهایی اجتماعی، هایشبکه که گفت توانمی معنی این به بنابراین

 .شوندمی عمومی امر به مربوط مسایل وارد که هستند مدرن دولتهای و جامعه میان ایواسطه

 شبکه  در سیاست زمینه در ویژه به مختلف هایزمینه در افراد خودگشودگی دالیل از یکی

 و ربرانکا خوداظهاری به منجر داردو وجود آن در که است آزادی فضای خاطر به اجتماعی های

 .است شده عقایدشان و عالیق کردن ابراز آشکارا

ک شبیه یک بازار ارتباطی است و همین به تکثر هویتی و رشد فردیت کم مجازیفضای 

توان از این ایراد کند، اما در عین حال نمیتر میکند و اشکال ابراز وجود شخصی را متنوعمی

ای در سست کردن انسجام اجتماعات تدریج نقش فزایندهپوشی کرد که وسایل ارتباطی بهچشم

شده  ک فرهنگ شخصیامع انسانی دارد. همچنین اینترنت باعث رشد یای کردن جوواقعی و ذره

های و حاصل تخیالت و تصورات و پندارهای فردی است. این امر به قیمت کاهش نفوذ کلیت

هویتی  گیری منابع جدیدتواند به شکلشود و میهای فردی تمام میسازیسیاسی بر هویت

 (115 -116: 1384علمداری، بیانجامد. )معینی

 اهمیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی -الف 

 استفاده مورد عمومی افکار روی بر تاثیرگذاری منظور به همواره خود تاریخ طول در رسانه

 امکان زی،مجا فضای و اینترنت چون هم جدید ای رسانه امکانات میان این در. است گرفته قرار

 و افراد سایر یبرا است، بوده ها دولت انحصار در تنها تاکنون که را عمومی افکار بر تاثیرگذاری

 .است کرده پذیر امکان نیز ها گروه

 قدرت بین جنگ ابزار ترین مهم امروز: می فرمایند درباب اهمیت رسانه، انقالب فرزانه رهبر

 این و ها رسانه تأثیر. کنند می کار رسانه با هم بزرگ های قدرت حتی و است رسانه دنیا، در ها

 روز. است دنیایی چنین یک امروز، دنیای. است بیشتر اتم بمب از رسانی اطالع عظیم های شبکه
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 مقابل در که فرهنگی و ای رسانه آرایش امروز. دهند می گسترش را میدان این دارند هم روز به

 از 1است. پیشرفته و فنی و کارآمد متکثر، متنوع، پیچیده، آرایش دارد، قرار اسالمی جمهوری

 کرده چندان دو را عمومی افکار بر تاثیرگذاری سرعت مجازی های رسانه و اینترنت دیگر، سوی

 .برمی گیرد در اقشار تمامی از را زیادی مخاطبین و کننده مراجعه مجازی فضاهای که چرا اند؛

 و نیرو اجتماعی، هایرسانه از استفاده با تا می کنند تالش بسیاری افراطی هایگروه امروزه

 و ترینمتخصص از یکی داعش گفت توانمی جرات به ولی کنند جذب را بیشتری یسرمایه

بهره برداری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  هایروش از استفاده در هاگروه ماهرترین

 این دادن نشان موفق در می کند، مدیریت را داعش اجتماعی هایرسانه که افرادی واقع در. است

 استانهای از کدام هر اواخر تا همین مثال، برای.است کرده عمل خوب بسیار تروریستی گروه

 شبکه سایت روی بر را خودش مستقل اجتماعی رسانه صفحه سوریه و عراق در اسالمی دولت

 پخش برای رسمی کانال یک عنوان به صفحات این از کدام هر. داشت "ویکانتکت"اجتماعی

 خارجی های دولت موقعی که. بود خاص یک استان تبلیغی محصوالت سایر و ها اعالمیه اخبار،

 رسمی متوسل غیر اجتماعی ای رسانه های کانال به شد مجبور داعش بستند، را ها سایت این

 های کانال این حتی دولتها گاهی از هر اما. کند منتشر را خودش تبلیغاتی های برنامه تا بشود

 این در. کند پیدا دیگری های گزینه که کردند می مجبور را وداعش بستند می هم را غیررسمی

 کنار موقتا را خودش اجتماعی رسمی ای رسانه های کانال داعش که رسد می نظر به اواخر

 Al-Ubaydi)کند. تکیه رسمی غیر های عرصه و ها کانال به که دارد تمایل بیشتر و است گذاشته

et al, 2014: 50) به ایرسانه فضای در خود یوحشیانه اقدامات و جنایات نمایش با گروه نای 

 و ترس احساس دارد قصد سویی از. می کند دنبال را زیادی اهداف مجازی هایشبکه خصوص

 جنگی هایموفقیت و هاپیشروی اخبار انتشار با نیز دیگر سوی از و کند ایجاد مردم در را دلهره

 .کند خبر با خود هایفعالیت از را مردم تا می خواهد خود

 داعش در فضای مجازی استراتژی -ب

 این و است استوار گسترده تبلیغات بر اجتماعی های شبکه در حضور برای داعش استراتژی

 را خود هواداران و حامیان تعداد ابتدا کرده سعی اجتماعی های شبکه مختلف انواع در گروه

 با اجتماعی صفحات انواع که گروه این. کند آغاز را خود تبلیغات سپس و دهد افزایش

                                                                                                                                             
  - بیانات در بازدید از سازمان صدا و سیما- 1383/02/28 1
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 کاربران آل تر، ایده شرایط و بهتر زندگی تبلیغ با ابتدا در کند، می مدیریت را مختلف موضوعات

 فعالیت نوع این. می کند آشنا خود سیاستهای با را هواداران سپس و کشانده خود سمت به را

 به داعش گروه به پیوستن هدف با جهان مردم از نفر هزاران گذشته سال چند طی شده موجب

 .یابند حضور کشور این نبرد میدانهای در و کنند سفر خاورمیانه

 .داعش و شبکه های اجتماعی3 .1

 در مسلمانانِ جذب برای تأثیرگذار ایوسیله اجتماعی هایشبکه از داعش ماهرانه استفاده

. اندستیزه در دخو هویت با که کسانی است؛ آسیا و آفریقا آمریکا، اروپا، جوانان مخصوصاً اقلیت،

 سرعتهب مرگ صورت در که دارد خارجی جنگجوی هزار25 داعش که دهدمی نشان هاتخمین

 می شوند و این میسر نشده مگر به لطف شبکه های اجتماعی. جایگزین

 که است سیدهر نتیجه این به تحقیقاتی در «جهادی هایجنبش» امور محقق «المنعم عبد عمرو»

 راستدا مختلف مجازی اجتماعی هایسایت در صفحه هزار 100 حدود داعش تروریستی گروه

 می باشد. عشدا به وابسته نیز الکترونیکی هایسایت از بی شماری تعداد گفت توانمی و

 هایجنجال با همقابل و فکری رویارویی امارات،« 24» خبری وبگاه با وگوگفت در عبدالمنعم

 با قابلهم برای: افزود و دانست ضروری را عربی کشورهای و مصر در جهادی و داعش ایرسانه

  جامع رحط تدوین به که گرفت کار به را امنیتی و نظامی امکانات تمام باید سرطانی خطر این

 .منجر شود فرهنگی و فکری

 جنایت بر عالوه ود،می ش منتشر افراد این از ها سایت و اجتماعی هایشبکه در که هاییفیلم

 آن پارتیزنی هاینمایش با و بکشد تصویر به را گونه چریک هاییصحنه می کند تالش کشتار، و

... و پنهان هایهچهر مختلف، هایسالح از استفاده امکان رزمی، هایصحنه برساند؛ اوج به را

 نتبهکارتری و کثیف ترین از یکی که است افرادی کردن جذاب و مبهم برای تالشی همگی

 .اند داده تشکیل را جهان تروریستی هایگروه

 تروریستی های گروه .فضای مجازی، بهشت4 .2

 دارند: نقش تروریستی های گروه توسط ها شبکه این انتخاب در نکته سه

 پذیر انامک با هزینه کم و دولتی مجوز هیچ بدون، مطلب ارائه سهولت .در دسترس بودن و1

 .است

 .دارند حضور ها شبکه این در عادی مردم یعنی تروریستی گروه اصلی مخاطبان از .بسیاری2
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 باالیی بسیار عتسر با صدالبته و دولتی فیلتر بدون، هزینه بدون ها شبکه این در پیام .انتقال3

 .گیرد می صورت

 چاپ نیمدا می که درصورتی. دارند نیاز آن به تروریستی های گروه که است چیزی همان این

 پرداخت بتهال و فیلتر چند از عبور مستلزم تلویزیون، از آن شدن دیده یا درروزنامه مطلب هر

 .است تروریستی های گروه بهشت کنونی وضع با اجتماعی های شبکه .است هزینه

 مشکوک و موفق استفاده و اجتماعی هایشبکه گسترده نفوذ ضریب لطف به اخیر برهه در

 پسران و دختران بویژه ـ جهان سراسر از تروریست نیروهای جذب راههای آنها، از داعش عناصر

 .است کرده آسان بسیار جنایتکار گروه این برای ـ را اروپایی

 .تفاوت تاکتیک داعش و القاعده 5 .3

 سایت در هالقاعد سخنرانی نوارهای انتشار به محدود همفکرانش و الدن بن ای رسانه فعالیت

 که روهکگ این اعضای اما ،بود خاص تلویزیونی های شبکه با مصاحبه دو یکی و اینترنتی های

 کومتح مخالف کشورهای سایر و عربستان و آمریکا دیده آموزش تاسیس بدو در خودشان البته

 اینترنت از هاستفاد به خاصی عالقه اما هستند، تمدن مظاهر تمام با دشمنی مدعی بودند و سوریه

 .دارند اجتماعی های شبکه و

 دنیا یستیترور های غیر از دیگرگروه را آنها غربی جوانهای از خیلی تا شده سببامر  همین

 ینکهاه بود، در ابتدای امر برای ارتباط در فضای مجازی با سختی هایی مواج گروه این. بدانند

 سختی یگرد حاال اما کند، فعالیت اجتماعی های شبکه در بسیار ناشناس های اکانت با بتواند

 رند ودا حضور...و توییتر بوک، فیس فضای در مختلف کشورهای در وطرفدارانش ندارد زیادی

 های یتحساس و دانند می بهتر را خودشان زبان کشوری هر مردم اینکه برای. کنند می تبلیغ

 کشور عنصری همسو در یک کردن پیدا فقط کار سختی همین برای. شناسند می را یکدیگر

 بیماری یک مانند تواند می که اجتماعی شبکه یک آن عنصر و ماند می در این حالت فقط است؛

 گروه زهارو این که است همین. کند مبتال خودش به هم را دیگران تبلیغاتی های پست با مسری

 ها کفیریت تبلیغات داستان اما.است کرده پیدا طرفدار هم ها ژاپنی بین حتی داعش تروریستی

 رسیدن رایب طالبان برخالف گروهک این آمریکایی، و اروپایی جوانهای نگاه در. نیست این فقط

 را آن و کند می استفاده و...  اینترنت مانند ای تازه ابزار هر از و دارد زیادی انعطاف هدفش به

 .نطالبا با تفاوت های بسیار با است تکفیری گروهی داعش اینکه یعنی داند، نمی حرام
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 مجازات کلی نهاآ از استفاده و بود حرام القاعده و طالبان نظامیان شبه برای رادیو و تلویزیون

 شویقت تبلت و تاپ لپ داشتن به اسلحه، گرفتن بر عالوه را خودش اعضای گروهک این داشت،

 هم مسئله این که چند هر. کنند برقرار ارتباط دنیا با اینترنت طریق از دهد می اجازه و کند می

 اما کند امینت را آنها شوم اهداف تواند نمی درازمدت در ها خیلی عقیده به و هاست داعشی بازی

 نوع این با داعش است، القاعده فقط ها تروریست از تصویرشان که اروپایی جوانهای برای

 شود. و پرهیاهو می جذاب ها انعطاف

 کسی هر ها تمد تا آنها برایشان فرقی نداشت، غیرمسلمان و مسلمان زن، و مرد از نظر طالبان

 داعشی اام ،واجب را کشتنش و دانستند می خودشان دشمن زد، می حرف انگلیسی زبان به که را

 به دنیا زنده انهایزب با خاصی دشمنی هیچ اند داده نشان اند، انداخته راه که ای تازه رویکرد با ها

 کنند، نزدیکتر ها غربی به را خودشان اینکه برای حتی و ندارند ها انگلیسی خصوص

 به زبانها انگلیسی از را جالدهایشان حتی و کنند می منتشر انگلیسی زبان به را ویدئوهایشان

 دارند تریبیش نزدیکی احساس و هستند تر راحت آنها با ها غربی هم اینطوری. آورند می میدان

 ایکج هیچ در اگر حتی زند، می جا المللی بین گروهی را خودش تکفیری گروهک همچنین و

 (1394باشند.)لیدا، نداشته جایی دنیا این

 شداع اعضای از یکی «الفهداوی وهیب شاکر» از تصاویری مجازی فضای در نمونه برای

 و هالباس رد می کند سعی پسند جوان حالتهای و رزمنده ایچهره با آنها در وی که منتشرشده

 از وستهپی الفهداوی .بپردازد هستند، جنایات این مستعد که افرادی جذب به مختلف قالبهای

 تالش هالیوودی بازیگران رفتارهای شبیه رفتارهایی با و می شود منتقل دیگر منطقه به ایمنطقه

 .کند سیمتر خود از تر نادان گروههای و افراد برای داعش و خود از جذاب ایچهره می کند

 1.تصویرسازی مطلوب 6 .4

 و گروه این اما دارد، وجود بدوی جریان یک عنوان به جریان این از که تصوری برخالف

 و ایحرفه بسیار صورت به اجتماعی هایشبکه در صفحه هزار ازیکصد بیش با امروز طرفدارانش

 2 .است جهان عمومی افکار نزد در خود از مطلوب  تصویرسازی حال در شده مهندسی

                                                                                                                                             
1 -image making 

نولوژیضبطصدامجهزاست.داعشبرایراهاصلیترینبازویرسانهایداعشاست.درایناستودیوسرودهایحماسیاعمازدینیوجهادیتهیهمیشود.ایناستودیوبهعالیترینتک«اجناد»استودیو-2

اندازیایناستودیوحدودیکمیلیارددالرهزینهکردهاست.

ازسویرهاشدگان»خواهندتابهاینگروهبپیوندند.دراینفیلمکهتحتعنوانهامینظامیبازباناشارهازغربیکارهایتولیدی،داعشفیلمجدیدیرابرایناشنوایانمنتشرکردکهدرآندوشبهدریکیارآخرین

شوندکهبهعنوانپلیسراهنماییوبهداعشنیست.دراینکلیپدومردکهاللوناشنواوبرادرهستنددرحالینمایشدادهمیشودکهناتوانیبهانهخوبیبرایخدمتنکردنمنتشرشده،گفتهمی«بهگرفتاران

کنندکنندهراکتهستند؛راکتیکهادعامیمونتاژکردنیکپرتابشوندکهدرحالکنند.دربخشنهاییاینفیلمکهبهخوبیتدوینوساختهشده،ایندوبرادردرحالیبهتصویرکشیدهمیرانندگیدرموصلفعالیتمی
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 هایتکنیک با که داعش ساخت مستندهای و هاکلیپ در را تصویرسازی این توانمی البته

بطور مثال 1.کرد مشاهده شده، ساخته هالیوودی ویژه هایجلوه حتی و جهان سازیفیلم روزبه

 و مرزی های میله تخریب با داده چطور ویدئویی، نشان محصوالت داعش با استفاده از

 برای کندوازآن متصل بهم را سوریه و عراق توانسته درسرحدات شده احداث خاکریزهای

 کرده استفاده پیکو)که این کشورها را از یکدیگر تفکیک نموده( -سایکس معاهده کردن محکوم

  (Vitale and Keagle, 2014: 9) است.

 به مسلمانان اروپایی .عدم فرصت دهی غربی ها7 .5

 سوی زا یا و دارند مالی مشکالت که اروپایی مسلمان جوانان که اند عقیده این بر برخی

 صحیح موارهه و درست مسئله این. هستند مواجه گرایی افراط به گرایش با اند، شده رانده جامعه

 های ئولوژیمساعدبرای رشد و گسترش اید ی زمینه اقتصادی - اجتماعی مشکالت است؛ بوده

 از هایی انوادهخاعضای  پیوندند، می داعش به که جوانانی از بسیاری اما.آورد می را فراهم افراطی

 به و وانج مردان این اگر. است بوده عالی آنها زندگی انداز چشم و هستند جامعه متوسط قشر

 در که بینند می پدیده ایی به پیوستن به مشتاق را خود اندازه این تا جوان، زنان فزاینده طور

 شکالتم از تر مهم برهانی و دلیل بایست می شد، خواهد آنها مرگ به منجر احتماال نهایت

 .باشد داشته وجود اجتماعی خوب شرایط یا و اقتصادی

 را خود رفق کند می کمک آنها به که نیست جذاب اروپایی مسلمانان برای دلیل این به داعش

 مقابل در دارمعنا و جذاب جایگزینی که دارد جذابیت آنها برای دلیل این به بلکه کنند، فراموش

 شرایط بودبه که تفکر این. کند می پیشنهاد آنها به اقتصادی امنیت و مادی رفاه برای زندگی

 می اثیرت داعش به جدید افراد پیوستن بر اروپا غرب نشین مسلمان مناطق در مالی و اجتماعی

 با مالی رنظ از که افرادی میان از نیرو بکارگیری که است درست. است انگارانه ساده گذارد،

 از برای یچیز و دارند احتیاج پول به افراد این که چرا است، تر ساده اند، شده مواجه مشکل

 از دسته آن جذب در را داعش موفقیت تواند نمی نیز نظریه این وجود، این با. ندارند دادن دست

 . دهد توضیح بودند، اجتماعی خوب شرایط در یا و نداشتند مالی فقر که افراد

                                                                                                                                             
دهایتوانبهسریمستنکند.ازدیگرمستندهایمهمتولیدیاینگروهمیهاراشلیکمیکنندهرافشاردادهوراکتهایآخراینفیلمیکیازاینافرادماشهپرتابقراراستبهسمتنیروهایکردپرتابشود.درثانیه

.اشارهکرد «بازگشتبهکوه»وفیلمسینمایی«دوسال،دولتاسالم»،«قوافلالشهداء»،«دوگانه»،«تاجالوقار»،«هدیوبشریللمؤمنین»،«امتالخیر»
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 همان نند،ک می پیشنهاد اروپایی مسلمان جوانان به آن گرای خشونت قاتالن و داعش که آنچه

 ارائه واناییت مالی، راحتی و فردی شناخت بر تاکید با غربی لیبرال های دموکراسی که است چیزی

 ندارند. را آن

 ویانشجنگج که واقعیت این یا و شبکه های اجتماعی نیرو، جذب در داعش ابزار ترین مهم

 گاها نباشند؛ مسائل این دنبال به که کند می جذب را افرادی داعش. نیست ندارند، کوروال تویوتا

 بدین و رگیردب در تماما را آنها بتواند که هستند بزرگتر تفکری دنبال به اشخاص که آید می پیش

 .ندپیوند مشترک می هدف و با مشابه های ذهنیت با افراد از ای مجموعه به آنها ترتیب

 کشور، ایجاد و ارکشت از کننده دیوانه ترکیبی و خلیفه احیاء ارتداد، از یکجانبه ادراک با داعش

 ایبر تالش و تفکرات و تصورات همین. آورد می فراهم را افراد این های خواسته همه ی

 به داعش هب پیوستن برای را اروپایی جوانان قلب که است زندگی از تر بزرگ مفهومی به رسیدن

 می فدا آنها برای را خود اشتیاق با اروپایی جوانان که هستند تفکراتی اینها آورد؛ می در صدا

 .کنند

 بی و فایده یب تالش که آنچه از را آنها تا دارند نیاز قاطع و جدی دالیلی به عموما جوانان

 به ربوطم تنها تمایلی و کشش چنین. دهد رهایی پندارند، می خود اطرافیان و خانواده ارزش

 اریخت در آن شواهد و است انسان ماهیت از بخشی حقیقت در و نیست افراطی مسلمان جوانان

 . است شده مشاهده بارها بشریت

 دیکته ار خود به مختص ای ایده نباید کشور که است این لیبرال های رژیم در اصلی عقیده

 مشکلی ئلهمس این که زمانی تا کند دنبال را خود های خواسته بتواند باید شهروندی هر و کند

 طرز نینچ شکوه و بزرگی درک اما است، ارزشمند تفکری طرز چنین. نیاورد وجود دیگران برای

 فضع و لیبرال های دموکراسی بزرگ مشکل این. است دشوار بسیاری برای احتماال تفکری

 دموکراسی که تاس نیاز ای شیوه به اکنون.است گرایی افراطی گونه هر علیه مبارزه در آنها حقیقی

 شیوه به یبرالل دموکراسی و یابد بهبود اجتماعی شرایط اگر شاید. دهند نشان تر جذاب را لیبرال

 می نیز لیبرالیسم که شوند قانع غرب در مسلمان جوانان شود، گذاشته عرضه به تر مناسب ای

 (1394،نیر و )تیموتی.آورد فراهم مادیات ورای و ارزشمندتر زندگی برای هایی فرصت تواند
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 .مبلغان اینترنتی8 .6

 اقصی»بعنوان مثال  اند، شده تروریستی گروه این مبلغین به تبدیل داعش عضو زنان از برخی

 های رونوشت» نام با که خود وبالگ در او است، اینترنت در داعش مبلغ زنان از یکی «محمود

 مناطق در: نویسد می خود وبالگ در داعشی زن این. پردازد می داعش تبلیغ به، «مهاجر زن یک

 اینجا در ما شویم، می منزل صاحب مجانی صورت به و دهیم نمی اجاره داعش سیطره تحت

 و مرغ تخم برنج، همچون غذایی مواد ماهانه صورت به و دهیم نمی را برق یا آب قبض

 ارتباطات دفتر هایفعالیت پیش وقت چند تا که فرناندز آلبرتو.کنیم می دریافت را ماکارونی

 هایشبکه" گویدمی می کرد، هماهنگ را آمریکا خارجه وزارت 1ضدتروریسم استراتژیک

 اندازه به برایشان که دهندمی قرار داعش اختیار در محدودیتبی فضای نوعی اجتماعی

 دشمن می کنیم سعی ما ساده زبان به گویدمی او .است مفید یمن و عراق سوریه، از هاییبخش

 یا یوتیوب، یا فیسبوک، یا باشد، توییتر می خواهد حاال. کنیم تعقیب دارد حضور که فضایی در را

 وجود هستند هاآن که فضایی در انتقاد و مخالفت از شکلی که می کنیم سعی دیگر، جای هر

 .باشد داشته

 .عوام فریبی داعش9 .7

 در گروه ینا ویدئوهای توئیتر، و فیسبوک اینستاگرام، در داعش کاربری هایحساب کنار در

 امه نگارانروزن طرفداران، توجه تا می شود باعث همین. می شود منتشر نیز غربی های تلویزیون

رفداران این ط ،داعش رسمی هایاکانت بر عالوه.کند جلب خود به اندازه یک به را مخالفان و

 نشان را خود مفرح زندگی انگیز،وسوسه ویدئوهای و تصاویر انتشار با می کنند تالش گروه

 خود یجبهه به را جدیدتری افراد بتوانند تا است بازاریابی استراتژی یک کار این. دهند

 اب همزمان خود شخصی هایصفحه داعشی تا جایی است که آنها در عوامفریبی مزدوران.بکشانند

 با کردن بازی یا و هاگربه بچه به دادن شیر از تصاویری اجساد، و بریده سرهای تصاویر انتشار

 گرفت. نادیده تواننمی که تناقضی می کنند، منتشر نیز را هابچه

 توئیتر، مهم ترین ابزار .10 .8

است که داعشی ها در  اینداعش دانست. جالب ارتباطی توئیتر را می توان مهم ترین ابزار 

توئیتر ابتدا به زبان انگلیسی و در حجمی بسیار کمتر از آن به زبان عربی اقدام به ارسال 

                                                                                                                                             
  - واحدی که مسئول مبارزه با جنگجویان داعش در شبکههای اجتماعی است.1
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های خود می کنند و البته هر حساب کاربری توئیتر که در خدمتشان است مدتی به ارسال توئیت

ا پایان یافتن عمر یک افتد؛ در حالی که باخبار ادامه داده و سپس به صورتی ناگهانی از کار می

نشان داده که  تحساب کاربری داعشی در توئیتر، یک حساب دیگر فعال می شود. تحقیقا

کاربران فعال گروه داعش، بیشتر با چندین نام کاربری تقریبا مشابه وارد توئیتر می شوند و در 

ل می های کاربری، بالفاصله حساب کاربری دیگری را فعاصورت بسته شدن یکی از حساب

توئیتر این امکان را دارد که اخبار را با سرعت بسیار زیادی منتشر کرده و نیز به تمامی  .کنند

رسانه های خارجی دسترسی دارد. هم چنین با توجه به آن که مخاطبان داعش بیش تر آمریکایی 

توئیتر ها و انگلیسی ها هستند، که در توئیتر بیش از سایر شبکه های اجتماعی فعالیت دارند، 

های گزینه مناسب تری را برای داعش فراهم آورده است. جی ام برگر کارشناسی که فعالیت

ها را در شبکه های اجتماعی رصد می کند می گوید داعشی ها از هزاران حساب کاربری داعشی

ی در توییتر برای انتشار عقاید خود استفاده می کنند. برخی خود را شبه نظامی جا می زنند و برخ

دیگر مدعی می شوند حامی آنها هستند و ارتباطی با داعش ندارند تا به این ترتیب، جلوی بسته 

 .شدن حساب کاربریشان را بگیرند

 صفحات تعداد که است آمده بروکینگز ( مرکز1394اخیر) مطالعه به مربوط نهایی گزارش در

 البته و باشد ددع هزار 46 از بیشتر تواندمی توئیتر در داعش تروریستی گروه به منتسب رسمی

 مشخص هم را آنها اثرگذاری میزان تواندنمی صفحات کمیت که است اهمیت حائز نکته این

 اندداده جا خود دوستان فهرست در را نفر 1000 حداقل توئیتر در داعش هواداران از بسیاری.کند

 .است بیشتر اجتماعی هایشبکه در آمریکایی کاربران دوستان تعداد میانگین به نسبت رقم این که

 طالعاتا مستقیم صورت به بودند داعش اختصاصی صفحات هوادار توئیتر در که افرادی البته

 تایمز نشریه.ی کردندنم منتشر را سیاسی هایبرنامه یا تروریستی گروه این به مربوط هایپیام و

 از درصد دو تا یک تنها داعش هواداران توسط شده ایجاد ترافیک که داد گزارش راستا این در

 که گفت توانمی اساس این بر و دهدمی اختصاص خود به را توئیتر اجتماعی شبکه ترافیک کل

 هایشبکه در آنها فعالیت اما گرفته، اختیار در را ایحرفه مبلغان و زبده افراد گروه این اگرچه

 خود برای را ایگسترده کمپین مجازی فضای در نتوانسته و است نشده گسترده چندان اجتماعی

 .کند ایجاد
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 موانع مطالعه این در موثق و دقیق اطالعات به دستیابی برای توئیتر، ماهیت به توجه با البته

 صورت به توئیتر شد، انجام بررسی این که ماهه چهار زمانی دوره طی. داشت وجود هم فراوانی

 در وئیترت.کرد مسدود را آنها به دسترسی و مظنون داعش به مربوط صفحات از برخی به خودکار

 می شود شکوکم آنها به که صفحاتی مطالب، و هافعالیت نوع به بسته که داد توضیح خود بیانیه

 ایصفحه 1000 از بیش مذکور زمانی دوره طی توضیح همین با و آورددرمی تعلیق حالت به را

 (1394لطفی، ) .است کرده غیرفعال را باشد داعش تروریستی گروه به وابسته رفتمی احتمال که

 بوکفیس در ها.داعشی11 .9

 یاجتماع شبکه این بوک،فیس در داعش تروریستی گروه فعالیت افزایش دنبال به

 حفظ نضم و داد تغییر را مطالب انتشار و مشترکان حضور برای خود ارتباطی استانداردهای

 برای را حق این پس این کرد و از اعالم کاربران فعالیت نحوه برای ها راسیاست مرکزی، هسته

 تروریستی هایگروه به وابسته صفحات و تروریستی فعالیت هرگونه جلوی تا می شود قائل خود

 .کند غیرفعال را آنها و بگیرد را

 و داعش جمله از خطرناک سازمانهای به وابسته آمده موضوعات بوکفیس جدید بیانیه در

می  یرفعالغ خودکار صورت به شود، اداره هاگروه این نظر زیر رودمی احتمال که صفحاتی

 برای مناسب ار دارد،محیط خود فعال مشترک میلیارد 3/1 از بیش بوکفیس که آنجایی از .شوند

 .کند کمتر را آنها حضور می کند تالش خاطر همین به و می داند تروریستی هایگروه فعالیت

 مسدود پی در بوکفیس میالدی، 2014سال  اکتبر دقیق، هایسیاست وجود سبب عدم به

 بعضی انمی این در البته و کند عذرخواهی کاربران از شد مجبور ،صفحات برخی اشتباهی کردن

 خود رحضو گسترش برای را فضا توانستند هم تروریستی هایگروه به وابسته مخرب صفحات

 فعالیت گونههر که کرد اعالم رسمی صورت به قبل چندی بوکفیس این، وجود با .بدانند مناسب

 رایاج با اکنون اما. است ممنوع اجتماعی شبکه این در داعش تروریستی گروه به وابسته

 یگرد و داعش به مربوط محتوای با اطالعات انتشار حتی که شده گفته جدید هایسیاست

 در ربرانکا فعالیت لزوم صورت در و می شود حذف خودکار صورت به نیز تروریستی هایگروه

 .بگیرد قرار قانونی پیگرد تحت تواندمی زمینه این

 استانداردهای که داد توضیح بوکفیس المللیبین هایسیاست مرکز مدیر «بیکرت مونیکا» 

 به محتوای شود احساس که زمان هر و است شده اعمال مانیتورینگ سیستم تقویت برای جدید
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می  گرفته آن جلوی است، ارتباط در داعش تروریستی هایفعالیت با شده گذاشته اشتراک

 احتمال که ایشده مسدود صفحات تعداد میالدی 2014 سال دوم نیمه در گویدمی بوکفیس.شود

 درصد 11 سال این نخست نیمه به نسبت است ارتباط در داعش تروریستی گروه با رفتمی

 صفحه 774 و هزار 8 اجتماعی شبکه این میالدی 2014 سال نخست ماه 6در. شد بیشتر

 عدد 707 و هزار 9 به سال دوم نیمه در رقم این که کرد مسدود را داعش با مرتبط اختصاصی

 (1394)لطفی،  .رسید

 .کنترل فضای مجازی و تغییرتاکتیک داعش12 .10

 توجه باید اما. دهدنمی را تروریستی محتوای هیچگونه انتشار اجازه که می کند ادعا بوکفیس

 عاتاطال انتشار به فقط اجتماعی شبکه در داعش مانند تروریستی گروه یک حضور که داشت

 .باشد داشته تریگسترده تبعات تواندمی مسأله این و نمی شود محدود

 تا اندکرده اندازیراه ایسامانه اینترنتی هایشرکت همراه به بزرگ اجتماعی هایشبکه برخی

 هایگروه دیگر و داعش با مرتبط صفحات یا اطالعات مشاهده محض به کاربران آن موجب به

 فنی نظر زا سیستم این که کرد اعتراف باید اما.دهند گزارش را صفحه لینک بتوانند تروریستی،

 اینترنتی هایشرکت برخی تر،دقیق فعالیت انجام برای. باشد داشته فراوانی هاینقص تواندمی

 و دهدمی انجام هویژ پیام یک مورد در بیشتری تردید مربوطه سیستم که زمان هر اندگرفته تصمیم

 در بتوان تا دهد گزارش مربوطه مدیران به خودکار صورت به می داند، بقیه از ترمخرب را آن

 .داد انجام آن مورد در را الزم اقدامات وقت اسرع

 را جهان نترنتیای کاربران اعظم بخش دهندمی انجام را اقدامات این که بزرگی هایشرکت

 آمریکا کشور در هاشرکت این بیشتر مرکزی دفتر که آنجایی از و اندگرفته خود پوشش تحت

 کند، همکاری تروریستی هایگروه این از برخی با آمریکا دولت رودمی احتمال و است شده واقع

 مشابه ضاهایف و اجتماعی هایشبکه در هاتروریست حضور از جلوگیری برای آنالین اقدامات

 عمل ترهوشمندانه هم تروریستی هایگروه موارد، این کنار در .رسدنمی نظر به کافی هم چندان

 هایشبکه هب نبینند، خود حضور برای مناسب فضای را بزرگ اجتماعی هایشبکه اگر و می کنند

 کمتری محدودیت طریق نای از تا آورندمی رو... و تلگرام اینستاگرام، جمله از کوچکتر ایرسانه

 .ببینند خود رویپیش



 1395آبان  25و  24ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         مجموعه مقاالت همایش بحرانهای   

1٠1٠ 

 

 شبکه از  داعش تروریستی گروه شده ها ی داعش اتخاذ روش یکی از آخرین حاضر درحال

 گروه زمانیکه. است 1« دیاسپورا»  مجازی فضای در خود تبلیغی فعالیت به اقدام اجتماعی های

 خود گروه تبلیغ در توانست اجتماعی هایشبکه در خود کاربری هایحساب از استفاده با داعش

 از فهرستی و شد آغاز اینترنت در آنها کردن محدود برای هافعالیت، برسد چشمگیری موفقیت به

 امکانات از گروه این توییتر هایمحدودیت با. گشت مسدود  توییتر در آنها  کاربری هایحساب

 و عراق مختلف استانهای در فعالیتهایشان به مربوط  گزارشهای و خبرها انتشار برای دیاسپورا

 تامل قابل نکته. است غیرممکن عمال محتوا حذف آن در که سایتی. نمودند استفاده سوریه

 یک عنوان به که دیاسپورا سایت وب. ندارد وجود این سایت روی دولتی نظارت هیچ اینجاست

 طوری را اطالعات که مدعی است ،شده شناخته کاربران خصوصی حریم حامی اجتماعی شبکه

 متمرکز غیر صورت به دیاسپورا. نیست تغییر و ردیابی قابل کسی هیچ توسط که می کند ذخیره

می  ذخیره دنیا سراسر در سرورها از ایپراکنده طیف یک برروی کاربران اطالعات و می کند کار

 .سازدمی ممکن غیر را اطالعات سرقت و دسترسی امر این که شود

 ها،آن داشتننگه مشغول طرفدار، کردن جمع دنبال بهره برداری از این روش به با داعش

 .است در فضای مجازی خود اخبار و هاپیام گسترش و مردم از فیدبک گرفتن

 سایلو به مجهز خود، مهم های عملیات تمامی در داعش الزم بذکر است هر یک از نیروهای

از  وکرده  آن را شکار مدنظر، صحنه رصد محض به که بوده عکاسی و برداری فیلم پیشرفته

 رشدا و یانیم فرماندهان تمام تقریبا طریق فضای مجازی اقدام به نشر و توزیع آن می پردازند.

 اکنون ،دیگر تندرو گروه یاهر داعش هرحال به .هستند کوچک مجهز های کم هندی به نیرو این

 قسمت لیو دهد رواج را نفرت و کینه دارد سعی و  بخشیده تحقق را خود اهداف که کرده اراده

 دهمانن ها خیلی که جایی، است انجام حال در دیجیتال فضای در خبیث اهداف این اعظم

 علیهبر مسلمانان از اقلیت این تندرویهای و خشونت از بهره گیری صدد در بزرگ قدرتهای

 فسارا ای عده آمیز جنون اقدامات سایه در را خود امور تمامی ظاهر در که هستند دیگران

 و بزرگ تشکیالت یک سایه در جز تواند نمی اقدامات این باطن در ولی دهد، می نشان گسیخته

 .باشد پذیر انجام کشور چند یا یک سطح در توانا

                                                                                                                                             
1 - Diaspora   
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  کیست؟ اجتماعی های شبکه در داعش متفکر .مغز13 .11

 گروه تبلیغات و اجتماعی های پایگاه متفکر مغز و مسوول( ساله 32) "ابوسمره احمد"

 تحقیقات دفتر .است شده بزرگ آمریکا در و شده متولد فرانسه در داعش تکفیری - تروریستی

 عناصر فهرست در ابوسمره احمد که کرد میالدی اعالم 2009 سال نوامبر ماه در آمریکا فدرال

 ارتکاب اتهام به را ابوسمره بازداشت دستور آمریکا فدرال تحقیقات دفتر.دارد قرار تروریستی

 آن تا که او فعالیتهای و زندگی درباره سئواالتی شد باعث همین و کرد صادر تروریستی جنایات

 بتواند که کسی هر داد، وعده دفتر این. شود ایجاد بود، نشده شناخته ها رسانه برای اصال زمان

. گیرد می مالی پاداش دالر هزار 50 بدهد، اطالع آمریکایی مقامات به و کند پیدا را ابوسمره

 زیرا افتاده، سرزبانها بر دیگر بار اکنون ابوسمره اسم: نوشت نیز الحیات ای فرامنطقه روزنامه

 تبلیغات عملیات اداره بر ناظر و داعش اجتماعی های پایگاه بخش مسوول وی که شده مشخص

 شده تبدیل جهان در تروریستی گروه خطرناکترین به اکنون که است گروه این گسترده ای رسانه

 در شده، متولد فرانسه در سمره ابو: نوشت گزارشی در نیز انگلیس "میل دیلی" روزنامه. است

 ابوسمره. است آمریکایی و سوری تابعیت دو دارای و شده بزرگ آمریکا "بوستون" شهر حومه

 استفاده زمینه در و رفته آمریکایی دانشکده یک به بعدها و خوانده درس کاتولیک ای مدرسه در

 کرده کار زمینه همین در شرکت یک در مدتی حتی و شده خبره و خوانده درس ها، آوری فن از

 ای حرفه نیروی یک به اجتماعی های پایگاه و رایانه زمینه در ابوسمره: افزود میل دیلی. است

، آمریکایی شهروندان با ارتباط برقراری برای را او کرد، تالش داعش دلیل همین به و شد تبدیل

 پایگاه طریق از شهروندان این با ارتباط برقراری او ماموریت. کند استخدام کانادایی و اروپایی

 که اند کرده تاکید آمریکایی مقامات. است داعش به پیوستن برای آنها کردن اقناع و اجتماعی های

 توییتر، فیسبوک مثل اجتماعی های پایگاه خدمت در را آوری فن حوزه در خود مهارت ابوسمره

 پایگاه. کند تقویت را داعش افراطی و تند های اندیشه و افکار بتواند تا داده قرار یوتیوب و

 را خود کار و سفر عراق به ابوسمره: میالدی  نوشت 2004 سال در "نیوز سی بی ای" آمریکایی

 فدرال تحقیقات دفتر مسووالن از "رامسی کران". کرد شروعالقاعده  شبکه ای رسانه بخش با ابتدا

. است گرفته صورت ابوسمره یافتن برای جهان سراسر در زیادی های تالش که است گفته آمریکا

 نوارهای شبیه که اجتماعی های پایگاه در نوارهایی نمایش برای جدیدی های فناوری از داعش

 زمینه بتواند تا کند می استفاده تصویری و صوتی های پیام پخش همچنین و است هالیوودی
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 ابوسمره این و کند فراهم خود به را انگلیس و غربی کشورهای از بویژه بیشتری عناصر پیوستن

 (www.telecomnews.ir)کند.  می مدیریت و نظارت بخش این بر که است

 فعالیتهای تبلیغاتی داعش  .مدیریت14 .12

می  منتشر داعش توسط که ویدئوهایی جالب سناریوی و تدوین برداری،فیلم باالی کیفیت

 براساس. می شود انجام ماهر و ایحرفه تیم یک توسط کارها این یهمه که دهدمی نشان شود

 یبرعهده داعش هایفیلم تدوین و مونتاژ کار است شده منتشر تایمز ساندی در که گزارشی

  )irna.ir8www. (1.است دیگر چهار پرتغالی و سارایوا نیرو نام به فردی

 فعالیت موسسات فرهنگی و رسانه ای داعش -ج

  الفرقان .مؤسسه15 .13

 که نهاد یانبن را «الفرقان مؤسسه»میالدی  2006 سال در تأسیس با همزمان عراق اسالمی دولت

 گروه رسمی هاییانیهب و اینترنتی تبلیغاتی تولیدات کتابچه، پوستر، ودی،دی و دیسی تولید به

میلیون  200بازوی رسانه ای حدود یک ، به عنوان «الفرقان»موسسه . داعش برای می کند اقدام

ا بحال فعالیت دارد ت داعش رسمی که بعنوان رسانه الفرقان موسسه .دالر هزینه کرده است

 ه،الشهاد رسانف الشهدا، قوافل الوقار، تاج للمومنین، بشری و هدی الصوارم، بنام صلیل محصوالت

 یه،االسالم لعراقا دوله فی کردستان کتائب االسالم، لدوله عامان بالدالرافدین، فی المتهزمین حصاد

 . تولید کرده است ...الموحدین و دوله بقیام المسلمین فرحه

 االعتصام .مؤسسه16 .14

 تأسیس یمیالد 2013 مارس در که است «االعتصام» مؤسسه این گروه، ایرسانه بال دومین

یزیونی میلیون دالر بودجه ایجاد شده است. این شبکه تلو 500، با «االعتصام»کانال . شد

 ری ازمتعددی در عراق و سوریه دارد که ماموریتشان تهیه اخبار صوتی و تصوی خبرنگاران

 .درگیری های میدانی است

 دابق تلویزیونی .شبکه17 .15

 کردند اعالم توییتر یکی در خود شخصی صفحات از یکی در ها داعشی 1393 خردادماه در

. دارد قرار موصل در شبکه این مقر. اند انداخته راه «دابق» نام به جدیدی تلویزیونی شبکه که

                                                                                                                                             
اند. این رویکرِد حرفه ای تا آنجا های این گروه عملکردی حرفه ای و فراتر از حد انتظار داشته برخالف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که رسانه - 1

ی یک فیلم و راز کیفیت باال ها پرداخته و سئواالتی را درباره رمز مورد توجه قرار گرفت که شبکه تلویزیونی سی.ان.ان در گزارشی به شیوه کار این رسانه

های که به گفته سی.ان.ان حتی با فیلم« چکاچاک شمیرها»وابسته به گروه داعش مطرح کند. فیلمی مستندگونه با نام « یقین»ای تولیدشده در موسسه رسانه

 هالیوودی نیز قابل مقایسه است.
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 با اخیر های ماه در که هایی درگیری کلیه دادن نشان را شبکه این تاسیس از هدف ها داعشی

 گروهک این انگلیسی عربی و نشریه نام،دابق این از پیش. اند کرده بیان اند داشته عراق ارتش

 .بود شده نوشته «خالفت بازگشت» جمله جلد، اش بر روی شماره اولین در که بود تروریستی

 الکترونیکی دابق .نشریه18 .16

گلیسی و نخستین نشریه داعش به دو زبان ان میالدی انتشار 2014 ژوئیه از الحیات موسسه

مجله به  این نام(. McCoy, 2014)کرد آغاز را صفحه با نام دابق 50در  ،عربی در ماه رمضان

 در شر و یرخ میان نهایی مبارزه اسالمی احادیث اساس بر که دارد اشاره سوریه شمال در شهرکی

در عراق  . نسخه چاپی بین ساکنان مناطق تحت اشغال داعششد خواهد واقع آنجا در آخرالزمان

این  شود. گیرندگان در فضای مجازی ارسال میتوزیع و نسخه اینترنتی نیز از طریق ایمیل به 

دعا شده اای بسیار باالیی تولید می شود و هدف از آن ترویج دولت خالفت نشریه با کیفیت حرفه

  .است

 توحید ای ماهواره تلویزیون .شبکه19 .17

 اسم به ای وارهماه تلویزیونی شبکه یک اندازیراه خبر خود توییتر در 1393 مهرماه داعش

ده ز قابل مشاهکرد که برنامه های آن در سوریه و عراق نی منتشر را لیبی «سرت» شهر در «توحید»

 دندش مدعی فقط شبکه این های برنامه از مشخص تعریف ارائه بدون تکفیری گروه این است.

 بکهش این است قرار منابع برخی گفته به. است جهان سراسر در توحید به دعوت آنها هدف

 موج ویر رادیویی شبکه یک توحید اصل در. شود «نایل ست» ماهواره در «والء» شبکه جایگزین

اند،  عیمد ها سلفی. داشت آزمایشی پخش مدتی و شد تبدیل تلویزیونی شبکه به که بود ام اف

 شیخ» نندما خود دانشمندان برخی های درس است قرار و است دینی کامال شبکه این برنامه های

 .کنند پخش آن از را «العثیمین صالح محمدبن

 خالفت ای ماهواره تلویزیون .شبکه20 .18

 داعشی توسط شده اندازی راه شبکه های یکی دیگر از «خالفت» ای ماهواره تلویزیونی شبکه

 متعلق محلی شبکه یک کرده اندازیراه را آن فرقان مؤسسه که الخالفه تلویزیونی شبکه. هاست

 هایسخنرانی و تولیدی هایبرنامه و اخبار و است زمینی شبکه این پخش. است «نینوا ایالت» به

 پخش برنامه ساعت 24 شبکه این است قرار کرده اعالم داعش.می کند پخش را دینی اصطالح به

 این برای است قرار تکفیری های گروه توسط شده اسیر برخی خبرنگاران و مستندسازان،. کند
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 به توانمی شبکه این های برنامه از همچنین. شود پخش شبکه این از که کنند تهیه ویدئوهایی آنها

 است قرار که کردند اعالم اینترنتی منابع برخی. کرد اشاره عضوگیری برای تبلیغاتی های برنامه

 امر این در را داعش زیادی ای رسانه و فنی کارشناسان و باشد داشته نیز مستقیم پخش شبکه این

 (1393ی ،همت). می کنند یاری

 البیان رادیویی .شبکه21 .19

 تصمیم اه داعشی بهتر رسانی اطالع برای تروریستی هایگروه توسط موصل اشغال از بعد

 خود اطالعات ادیویی،ر شبکه کنند تا این اندازیراه این شهر در خود رادیویی شبکه اولین گرفتند

 در گروه هایفعالیت روسی و انگلیسی عربی، هایزبان برساندوبه مناطق اشغالی ساکنان به را

 قرائت های نامهبر پخش برنامه های این ایستگاه رادیویی. دهدمی پوشش را لیبی سوریه و عراق،

. است اسالمی دولت نظامی های عملیات مورد در خبر پخش و مذهبی های قرآن،برنامه

(Tomlinson, 2014) ابوبکر های سخنرانی پخش شبکه، این اهداف دیگر از همچنین 

 .است گروه این سرکرده البغدادی

الفرقان  اجناد، هایشبکه از توانمی داعش مکتوب و شنیداری تصویری، هایدیگر رسانه از 

 عجیبی طرز به داعش تبلیغات آیبیاف مدیر کامی جیمز گفته به .برد نام الوالیات را ومکاتب

 .دارند ایرسانه تولید زبان 23 حدود چیزی در آنها. است ماهرانه

 الحیات .شبکه22 .20

 را ودخ تولیدات که شد تأسیس داعش توسط «الحیات مرکز» میالدی نیز 2014 سال اواخر در

. شبکه ندمی ک منتشر غربی مخاطبان برای فرانسوی و روسی آلمانی، انگلیسی، هایزبان به

الر راه د میلیون 500است که با بودجه ای بیش از  بازوی رسانه ای داعشبعنوان یک الحیات 

بکه گفتگوهای تلویزیونی با سران داعش اختصاص دارد. ش اندازی شده است. این شبکه به

ر هایی که دمونتاژ ویدیوهایی است که از جنایات داعش تهیه می شود. ویدیو الحیات مرکز اصلی

و  ای حماسیسروده شبکه تهیه می شود عالی ترین کیفیت صدا و تصویر را دارد و در آنها از این

ات انجام قبطی مصری در شبکه الحی 21تاثیر گذار استفاده شده است. تولید ویدیوی سربریدن 

 .شده است
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 الوالیات مکاتب.23 .21

جاد شده میلیون دالری ای 200ی رسانه ای داعش است که با بودجه ای هابازویکی دیگر از 

ستان ای از والیات)تعبیراست. این شبکه مجموعه برنامه هایی را منتشر می کندکه مخاطب آنها 

 alwaght.com).(www .ها در دولت اسالمی مورد ادعای داعش( تحت امر داعش است

 .فعالیت در فضای مجازی 24 .22

 بوک  مجازی خلیفه یشبکه 24-1

 اندازیهرا میالدی 2014سال  که فیسبوک مشابه است ایشبکه (5elafabook) بوکخلیفه

 هم آن با مرتبط فیسبوکی و توییتری هایحساب و خارج دسترس از روز یک ظرف تنها ولی شد،

 .شد بسته

 اندازی راه اب داعش .کرد بخود جلب را خبری هایرسانه توجه ویژه وبسایت راه اندازی این

. باشد دیگریک با تروریستی گروه این طرافداران ارتباط برای امن راهی سایت، سعی کرد تا این

 ینا آدرس که خواستند داعش طرافداران از توئیتریشان حساب طریق از سایت این مسئوالن

 آنها البته .بزنند سر سایت این به مردم از بیشتری تعداد تا کنند پخش وسیعی سطح در را سایت

 .هستند روریستیت گروه این نظریات و ایده طرافدار تنها و ندارند ارتباطی داعش با که کردند ادعا

 ارد،د بوک فیس به زیادی شباهت گرافیکی و ظاهری لحاظ از "بوک خلیفه"اجتماعی  شبکه

 سایت این نهزمی پس آبی رنگ بیشتر و نکردند استفاده سیاه رنگ از چندان سایت این طراحان اما

 تصاویر انتشار ممنوعیت. دارد وجود هشتگ از استفاده مزیت این سایت در همچنین. است بوده

 این کبو خلیفه و بوده سایت این هایسیاست جمله از کاربران حقیقی اطالعات یا شخصی

 رخالفب بوک خلیفه است و این سیاست کرده اعالم کاربران امنیت حفظ راستای در را سیاست

 یتسا این در واقعی اسامی با که است خواسته اعضایش از بوک فیس است، بوک فیس سیاست

 یتهستند.الزم بذکر است سا حقیقی شخص یک که کنند ثابت طریقی از و کنند پیدا حضور

 نبود، سایت این بازدیدکنندگان جوابگوی آن سرور بود و سرعتی کم سایت بوک، خلیفه

 رنامهب زبان ضعف و اطالعاتی هایسرویس کنترل که معتقدند اطالعات فناوری کارشناسان

 ستا این بوک خلیفه سایت در جالب نکته. شده بود مشکل این سبب بوک خلیفه سایت نویسی

 کنند یسع و کنند صبر داعش مخالفان برابر در» که است خواسته خود اعضای از سایت این که

 می شود. دنش تکفیری به منجر که هدایتی البته «شوند هدایت تا کنند قانع را آنها بحث با که
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 خود حمایت با ب سایتو این که گفت تواننمی قطعا سی،بیبی مانیتورینگ واحد گفته به

. اندنکرده تبلیغ را نآ داعش، مهم ایرسانه فعاالن از کدام هیچ چون است، شده اندازیراه داعش

 رده پایین طرفداران از ایعده کار احتماال اینترنتی سایت این اندازیراه که دهدمی نشان این

 شناسایی ایبر باشد بوده ایطعمه که دارد وجود هم امکان این دیگر طرف از. است بوده داعش

 (www.mashreghnews.ir) .گروه این افراد

 البشائر فجر اپلیکیشن 24-2

 اپلیکیشن این. است توییتر در استفاده برای گروه این دیگر ابتکار البشائر فجر عربی اپلیکیشن

می  رسانیاطالع را گروه این اخبار آخرین داعش، توسط شده تولید رسمی محصول یک عنوان به

 .کند

 با کاربر که ستا صورت این به دارد، نیز زیادی طرفداران متاسفانه که البشائر فجر کار ینحوه

 و شده منتشر اششخصی حساب روی داعش نظر مورد محتوای تا دهدمی اجازه آن در نام ثبت

 اسپم تشخیص هایالگوریتم توسط هاتوییت این. شود دیده زیادی یعده توسط طریق این از

 .می شوند منتشر بسیاری افراد کاربری حساب طریق از و نشده شناسایی توییتر

های رمزگذاری شده از برنامهداعش  می گوید:در این باره  1"اف بی آی"جیمز کامی، مدیر 

ها مشکل شود. می شود تاردیابی آن امر سبببرای دور زدن قوانین آنالین استفاده می کند. همین 

 ،ابزارهای موبایلی ارتباط نزدیکی را با شهروندان آمریکایی برقرار می کنند این گروهک از طریق

بسیار دشوار است. با این  "اف بی آی"اطالعات رد و بدل شده برای تا جایی که رمزگشایی 

ناپذیر بسیاری تر اقدامات الزم صورت نگیرد باید منتظر عواقب جبراناوصاف اگر هرچه سریع

 باشیم.

 هایشبکه در فعالیت برای داعش هایسیاست معتقدند اروپا پلیس و "ی آیاف ب"سازمان 

 همین به. می شود کنترل مرکزی مدیریت یک توسط و است شده ریزیبرنامه کامال اجتماعی

 .است کرده ترنزدیک اهدافشان به را آنها اند،داده انجام رابطه این در که اقداماتی دلیل

(www.tasnimnews.com) 

 داعش و یک بازی ویدئویی 24-3

گروه تروریستی داعش برای جذب نیرو خصوصا جوانان، یک بازی ویدیویی به اصطالح 

مهیج ساخته که در آن هدف بازیگر، نابودی نیروهای عراقی و آمریکایی است.بازی ویدیویی 

                                                                                                                                             
1 - FBI 

http://www.tasnimnews.com/
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طراحی شده و مخاطب آن، قشر جوان است. داعش  GTA 1 های معروفزیداعش به سبک با

هایی از این بازی را در فضای اینترنت منتشر کرده که های کوتاه تبلیغاتی، بخشدر قالب فیلم

ویژگی بارز آن تهییج جوانان به مبارزه با غرب و انجام عملیات تروریستی علیه دشمنان و 

 .مخالفان داعش است

ای که داعش علیه مخالفانش های جنایتکارانهها و روشاین بازی شامل تمامی تاکتیکمحتوای 

اه های انفجار، برخورد نظامی و شلیک از کمینگباشد.این بازی ویدیویی با صحنهبه کار گرفته، می

 های این بازی فریادشروع می شود و صدای اعضای داعش شنیده می شود. تکیه کالم شخصیت

، سر کنند است و آنها همچون اقدامات عالم واقع داعش، مخالفان خود را سالخی میاهلل اکبر 

 .برند و وسایل نقلیه را منفجر می کنندمی

ار در ایث ودر طول بازی، لوگوی داعش در باالی صفحه قرار دارد و مفاهیم به اصطالح جهاد 

 عشه دست آمده از سوی داهایی از بازی بهای فوق بخشسراسر بازی، حاکم است.البته ویژگی

ازی بتاکنون نسخه واقعی این  لیو ،شر شدهپرده و آگهی تبلیغاتی منتبه عنوان پیش است که

 ((www.mashreghnews .ویدیویی مشاهده نشده است

 .نتیجه گیری 25

ست؛ اامروزه قدرت و تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی به شکل چشم گیری در حال افزایش 

ارتباط  سبب اد کاربران آن در سراسر دنیا به میلیاردها نفر می رسد. این امرتا جایی که تعد

 اجتماعی،پدیده های گسترده مردم و به تبع آن گردش هرچه بیشتر اطالعات شده است. 

ی ستفاده ماط افرهنگی، سیاسی و... از این شبکه ها به منظور هماهنگی و تسهیل در برقراری ارتب

 از سیاسی قضایای و مسایل در جمعی ارتباط وسایل نقش و تأثیرگذاری ،در مجموعکنند

ا تی کرده است که داعش از این فضا نهایت سوءاستفاده را کرده است و سع امروز جهان مسلمات

که طوریببا گسترش کمی و کیفی فعالیتهای خود حداکثر تاثیری را بر مخاطبان داشته باشد. 

 انجام اجتماعی هایشبکه طریق از از آفریقا و اروپا و.. را یشنیروها جذب عمده توانسته قسمت

 . برساند اتمام به را سازی خودهویت پروژه سریعاً تا است درصدد و دهد

گروه تروریستی داعش نحوه خاصی از همراهی و شناسایی افرادی که کاربر اینترنت هستند را 

مناطق تحت تصرف خود در عراق و سوریه، پی می گیرد. آن ها با وارونه جلوه دادن شرایط 

                                                                                                                                             
1 - Grand Theft Auto 
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پیشنهادهایی از قبیل ارائه خانه با برق آزاد و بدون کرایه در این مناطق را به عنوان هدیه به افراد 

داده و در روند ارتباط گیری خود با کاربران از عکس هایی معمول از خود در حال غذاخوردن، 

.. برای ایجاد اعتماد در دل افراد استفاده می کنند بازی با حیوانات و عروسک دادن به کودکان و.

تا بتوانند با ترکیب زندگی معمول و طبیعی و تجلیل از جنگ و خشونت به اهداف خود دست 

 یابند.

قدرت ابراز  ، در رسانه های فعالیتهایشانتشار از ف داعش اهدامهمترین یکی از  بنظر می رسد

د تا نان دهد خود را قدرتمندتر از آن چه هست نشندار تروریستی تمایل سازمانهایاست. اصوال 

شمن دضمن پیشگیری از حمالت احتمالی، در صورت وقوع هر حمله، بار روانی روی سربازان 

د ین که قصابر  داعش هم از این قاعده مستثنا نیست، اما این گروه تروریستی عالوه ،دنداشته باش

 مومیعدارد دولت مرکزی و نیروهای نظامی آن را بترساند؛ دوست دارند ترس را در افکار 

واضع و م نهادینه کنند تا با فشار افکار عمومی، دولت مجبور شود از مواضع خود عقب نشینی

 ئید کند. تروریست ها را تا

 با سویی زا کند، می نیز دنبال را اهداف دیگری رسانه، از استفاده با این گروهک توانسته

 و رنتاینت خصوص به و ای رسانه فضای در خود وحشیانه اقدامات و جنایات انتشار و نمایش

 با یگرد سوی از و است بوده مردم میان در دلهره و ترس ایجاد دنبال به مجازی، های شبکه

 با ودخ های فعالیت عمده از را مردم وب، فضای در خود فتوحات و ها پیشروی پخش و انتشار

 سانان های صحنه برخی نمایش و انتشار داعش، ای رسانه از دیگر جریانهای. کند می خبر

رداری از ببهره  همچنین با داعش.گیرد می قرار اول جریان با کامل تعارض در که است دوستانه

 و مردم از فیدبک گرفتن ها،آن داشتننگه مشغول طرفدار، کردن جمع دنبال به فضای مجازی

 عضوگیری، با می کند تالش ایرسانه فضای در جریان این.است خود اخبار و هاپیام گسترش

 و هویتی رویکردی، فضای تکفیری، ایدئولوژی گسترش و سازیهویت روانی، عملیات

 به و اردد وجود آنالین اطالعاتی جنگ زمینه در باالیی شتاب. دهد گسترش را خود جغرافیایی

 این موفقیت به و شده تبدیل گروه این دستان در قدرتمند ابزاری به مجازی فضای رسدمی نظر

 به داعش و نستدا تبلیغات فضای اکسیژن توانمی را اجتماعی هایرسانه. می کند کمک گروه

 خود تروریستی تتشکیال جذب را آنها تا پردازدمی جهان جوانان فریب و تحمیق به وسیله این

 .کند
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 گسترش بحرانبا توجه به اهمیت و ضرورت بهره برداری از فضای مجازی از یک سو و 

 و سوریه از سوی دیگر، پیشنهادات ذیل مطرح است :رسانه ای در عراق 

اتخاذ  جهت دمشق وبیروت، ،تشکیل ستاد متمرکز رسانه ای )تلویزیونی، رادیویی( در بغداد.1

 ؛سیاست های واحد تبلیغی و همسویی راهبردی در حوزه خبری 

 فعال سازی گروه های داوطلب مردمی برای فعالیت یکپارچه در فضای مجازی و به.2

 ؛خصوص شبکه های اجتماعی به منظور انتشار اخبار امیدبخش و وحدت آفرین

زان سربا وانگیزه نیروهای مردمی و بویژه افسران حمایت رسانه ای یکپارچه برای تقویت .3

 و سوریه ؛ وفادار ارتش عراق

 ناطقدر بازپس گیری م و سوریه اطالع رسانی فوری فتوحات و موفقیت های ارتش عراق.4

 ؛اشغالی از سوی تروریست ها در فضای رسانه ای 

ای پوشش بر و عراقی وری، سبهره گیری از ظرفیت، توان و تجربه خبرنگاران ایرانی، لبنانی.5

ربی عونی همکاری موثر با رسانه های فارسی زبان و شبکه های تلویزی و دقیق تر اخبار جاری

 ؛محور مقاومت

وم جلوگیری از فعالیت رسانه ای شبکه های تفرقه افکن شیعی و سنی و در صورت لز.6

امنه درش وگیری از گستاستفاده از ابزار فیلترینگ شبکه های اجتماعی در موارد خاص برای جل

 ؛بحران و تشویش اذهان عمومی 

 ؛غربیعربی وتولید، پوشش و انتشار اخبار امیدآفرین و وحدت بخش در رسانه های .7

 سنی استفاده موثر از ظرفیت رسانه ای و بعد خبری شخصیت های محوری علمای شیعه و.8

 ؛علیه اقدامات گروهک های تروریستی

ه علی لنی و رسانه ای مقامات سیاسی و رهبران قبایل و عشایرتشویق به موضع گیری ع.9

 ؛ و سوریه دشمنان ملت عراق

ی میان سیختگاستفاده از ابزار عملیات روانی خبری و تبلیغی برای ایجاد فشار و از هم گ.10

 ؛سلفی و ایجاد تفرقه میان تروریست هاعناصر

 ؛بهره گیری از تجربیات رسانه ای در سوریه.11

 ه هایسته سازی و انتشار گسترده اخبار تلفات، فرار، عقب نشینی و نابودی گروبرج.12

 ؛تروریستی از نقاط مختلف شهری و روستایی
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 و... با لباس های زنانه آنهاپوشش خبری رسوایی های تروریست ها همچون فرار.13
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 یابی بحران تکفیر در پاکستانیشهر
 

 جامعه المصطفی العالمیه  قرآن و علوم اجتماعی، ، دانش پژوه دوره دکترای1محمد نظیر عرفانی

 

 چکیده

و  یاداخلی، منطقهی هاشهیرو  میادر پاکستان پرداخته ی بحران تکفیرابیشهیحاضر به ر یمقالهدر  

ی ریگشکلی داخلی هاشهیر نیترمهممورد بحث قرار گرفت،  ی رشد بحران تکفیر در پاکستانالمللنیب

 .ستانی پاکفرهنگ ، مذهبی ووضعیت نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادیبحران تکفیر عبارت بودند از: 

هبی برای ی جهادی که با رشد فزاینده مدارس مذهاگروهو تشکیل  شوروی به افغانستان یحمله

 یهااز گروهی مالی عربستان سعود یهاتیکشمیر و حما یمسئله تشویق به امر جهاد همراه بود و نیز

مؤثر  یامنطقهی هاشهیاز جمله ر و احساس خطر عربستان از نفوذ انقالب اسالمی ایران در منطقهافراطی 

 بوده است. پاکستاندر  ی تکفیریهاانیدر رشد روزافزون جر

ها جنگ با روس ین به بهانهدر افغانستان و پاکستا متحدهاالتینیز حضور غرب و ا یالمللنیدر سطح ب

یکا مبنی بر یازده سپتامبر، سیاست آمر یپس از واقعه الخصوصیعل و ی جهادیهاگروهو حمایت از 

 .در پاکستان داشته استرشد جریان تکفیر ، نقش اساسی در و القاعده مقابله با طالبان

ل عدها با تشکیهند دانست که ب قارهشبهآغازگر رواج بحران تکفیر در  توانیمجریان دهلوی را 

ه شاخ)ان( و شاخه فضل الرحماسالم )یی همچون جمعیت علماء هاگروهیوبندیه نمودِ بیشتری یافت. د

ه متعددی ک ی فکری و عقیدتی تکفیر را توسط مدارسهاانیبنهمچنین جمعیت اهل حدیث،  (سمیع الحق

شکر جهنگوی و یی همچون سپاه صحابه و لهاگروهو در عمل  کنندیمی دهسازماندارند،  در اختیار

 .ورزندیمتحریک طالبان پاکستان به اعمال تروریستی اقدام 

 تکفیر، دیوبندیه، سپاه صحابه، لشکر جهنگوی ،بحران پاکستان، کلیدی: گانواژ

 مقدمه 

ی ریگشکلاصلی  هایکانون، از روبرو است شی است که جهان معاصر با آنچالتکفیر 

را تحت  یالمللنیجامعه ب میرمستقیکه به طور مستقیم و غ باشدیمی تکفیری، پاکستان هاانیجر

                                                                                                                                             
1.Email: mna8181@yahoo.com 
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 یاپاکستان نه تنها در سطوح ملی و منطقه تکفیری هایجریان تأثیر خویش قرار داده است.

داعش نمود  احتماالًو بوده، بلکه نفوذ آن در سطح جهانی به شکل ترکیب با القاعده  رگذاریتأث

ای معرفی نکرده ولی مولوی عبدالعزیز رسمی در پاکستان نماینده صورتهیافته است. )داعش ب

، برخی از شواهد باشدیماز طرفداران این گروه در پاکستان  آباداسالمامام جماعت الل مسجد در 

 )نیز حاکی از تبلیغ داعش توسط اطرافیان وی در پاکستان حکایت دارد

 یهاکننده در پاکستان و گسترش خشونتنگران تکفیر گراییئم ناشی از وضعیت آثار و عال

 .ددهنشان میبررسی این موضوع را در نوشتار کنونی  و ضرورت غیر قابل کنترل، اهمیت

ه قرن یان بمورد پیشینه جریان تکفیر در پاکستان باید گفت که گر چه ریشه قدیم این جر در

ایی تکفیر گراخیر  یدر یکی دو دههاما  گرددیمدهلوی باز  اهللیولدوازدهم هجری و ظهور شاه 

کی از ان یعنودر پاکستان از رشد چشمگیری برخوردار بوده؛ به طوری که امروزه این کشور بـه 

مرکز ت، به دلیل نود میالدی به بعد دهه ازبه خصوص  شهرت یافته است هاانیجرمراکز این گونه 

 عراق و چچن و افغانستان، کشمیر، یهادر جبهه آنکه خارج از  پاکستاندر  ی تکفیرهاانیجر

 .کرده است جـلب ، توجه جهانیان را به خـودباشندیمجنگ در حال سوریه 

مؤثر در  یهاشهیاست که راین اصلی پژوهش حاضر سؤال ، یانهیشیبا توجه به چنین پ

 اند؟کدام ندر پاکستا ی تکفیریهاانیو گسترش جر یریگشکل

ن رشد جریادر  یالمللنیو ب یاداخلی، منطقه یهاشهیفرض در این پژوهش بر آن است که ر

 .پاکستان نقش داشته استتکفیر گرایی در 

 یاکتابخانهی مطالب به روش آورجمعو  باشدیم تحلیلی -توصیفی روش علمی این تحقیق، 

 است. و در مواردی به صورت میدانی بوده

 اول: مفهوم شناسیگفتار 

 پاکستان .1

جدا  هندم، از  1947که در سال  آسیادر جنوب  مسلمانجمهوری اسالمی پاکستان، کشوری 

، با کشورهای ایران، افغانستان، چین و هند همسایه است لومترمربعیک 943/803مساحت آن  شد

جمعیت پاکستان بر اساس ( ، 20،ص 1389بوده و از جنوب به اقیانوس هند متصل است)امیری، 

میلیون  196 حدود م، در 2014در سال که بوده  نفر میلیون 180 برابر بام  2012سرشماری سال 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
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در  محلی گویش زبان و 32زبان رسمی کشور اردو است و  (،wikipedia) برآورد شده است نفر

 .بلوچیو  پشتو ،یگییپنجابی، سندی، سرا از: اندها عبارتترین آنباشد که مهمپاکستان رایج می

ن، لوچستاپنجاب، سند، بپنج ایالت پاکستان دارای نظام جمهوری فدرالی است که متشکل از 

ای لهمناطق قبی ، کشمیر وآبادمنطقه مرکزی اسالمو  باشدیمخیبر پختونخواه و گیلگت بلتستان 

ه ک استخودمختار تحت نظارت و اداره دولت فدرال است. هر ایالت دارای مجلس ایالتی 

ینه مجلس کاب پس از برگزاری انتخابات، حزب برنده ،شونداعضای آن از سوی مردم انتخاب می

ه کشکل از دو مجلس سنا و ملی است پاکستان مت یگذاردهند. قوه قانونایالتی را تشکیل می

 .کننداعضای مجلس ملی را مردم با انتخابات برای پنج سال تعیین می

د لوچستان و سنلس ایالتی در چهار ایالت پنجاب، سرحد، بانمایندگان مجتوسط  جمهورسیرئ

وره برای یک درا  جمهورسیهمراه با نمایندگان مجالس شورای ملی و سنا در اجالس مشترک رئ

-را از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می ریوزنخست جمهورسیرئو  کنندساله انتخاب میپنج

 .دارد جمهورسییشتر از رئاجرایی در دولت اختیاراتی ب هعنوان رئیس قوبه ریوزنخست ،کند

دهی سیاست و حکومت در پاکستان همواره تعین نقش ارتش در جهت الزم به ذکر است که

 بوده است.ساز کننده و سرنوشت

 تکفیر .2

 191،ص5،ج1404.)ابن فارس،به معنای نهان کردن و پوشاندن است« ک ـ ف ـ ر»از « تکفیر» 

به فرد از  کفراطالق  (146-144،ص 5، ج1414؛ ابن منظور،  433، ص1392؛ راغب اصفهانی، 

) ابن فارس، نهدخود پوشش می دلورزی بر  کند یا با کفراین رو است که حقیقت را نهان می

شده از آنجا که فرد حقایق و گفته( ، لذا 434، ص1392؛ راغب اصفهانی ، 191، ص5، ج1404

است.)کلینی،  ایمانکفر متضاد و  یابدپوشاند، به او کفر نسبت میرا می خداوند دینهای تاویل

 (48، ص1414؛ شیخ مفید، 21، ص1، ج1413

 از خروج همان که شودمی قاطال فقها اصطالح در کفر به شود، استعمال قرینه بدون اگر کفر 

...  و مناکحه جواز عدم و نجاست قبیل از خاصی احکام مشمول و است ارتداد و اسالم دایره

 التفات با دین، ضروریات از یکی یا رسالت یا توحید یا الوهیت انکار» از است عبارت که شودمی

، 1، ج1404)یزدی،  «شود. منجر رسالت انکار به انکارش که طوری به است، ضروری اینکه به

 (48ص

http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86


 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

1٠24 

 

، 8، ج1419.)جرجانی، آورده است آلهوعلیهاهللصلی پیامبردر اصطالح، انکار مطالبی است که 

، 5تا،ج.)آمدی ، بی، کفر استمسلمات دینقطعیات و به دیگر سخن، انکار ( 332-331ص

 (334،ص9، ج1404.)عاملی ، برندنام مینیز « ضروری دین» این مسلمات با عنواناز  (28-26ص

گردد و فرد به این مالزمه عنایت داشته  اصول دینالبته انکار ضروری دین اگر مالزم با انکار 

خواندن  کافر (  لذا تکفیر به معنای222،ص1،ج1388.)جمعی از محققین، باشد، موجب کفر است

  ، ذیل واژه کفر(1407)فیروز آبادی، باشدیم مسلمانکسی یا نسبت کفر دادن به 

 تکفیر در پاکستان یابی گفتار دوم: ریشه 

ی را که ایالمللنیبای و ی جریان تکفیر در پاکستان باید مسائل داخلی و منطقهابیشهیربرای 

تان فیری در پاکسی جریان تکریگشکلعوامل  ترینمهماین کشور با آن مواجه بوده را به عنوان 

 مورد بررسی قرا داد.

 داخلی هایریشه الف(

تلف ی در سطوح مخاعمدهی جریان تکفیر در پاکستان ریشه در  وجود مشکالت ریگشکل

 هانایجرن که باعث رشد ای باشدیمسیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی در این کشور 

 از: اندعبارتهای داخلی جریان تکفیر در پاکستان ریشه ترینمهمشده است، 

 . سیاسی1

 ناحج یمحمدعل ،استوار یافته است: اسالم و جمهوریت اصلنظام سیاسی پاکستان بر دو 

عال اقتدار نظام جدید نظام جمهوری خواهد بود که در آن حاکمیت و ا»: دیگویمؤسس پاکستان م

-میکراسی او راجع به تلفیق اسالم و دمو ( 186، ص1999)اصغر خان،  «.باشدیدر دست مردم م

م. سازی بیایید ما بنیان جمهوریت خویش را بر نظریه و اصول راستین اسالم استوار»: گوید

 همان()«.دگار ما به ما آموخته است که امور حکومتی باید بر مبنای مشورت انجام پذیرپرورد

ت به اند در ارائه سازوکارهای تحقق این دو اصل موفقیهای حاکم هرگز نتوانستهاما دولت

ت قدر وی احزاب اسالم هستند و یا احزاب سیاسی یا پاکستاناحزاب فعال در زیرا  دست آورند

فته گبه  ،اندمخالفکردن کشور سیاسی تاکنون در انحصار جمهوری خواهان بوده که با اسالمیزه 

لکه بنه تنها برای دینی ساختن کشور تالشی نکرده « مسلم لیگ»خورشید احمد ندیم، حزب 

، ) خورشید احمدبرعکس کوشیده است نظام را به نظامی سکوالر و غیردینی تغییر دهد.

 (14،ص1995

http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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د ترین هدف دولت خومبارزه با نظام طبقاتی را مهم« حزب مردم» مؤسسذوالفقار علی بوتو 

ی اجتماعی و اقتصاد یهادهیتحقق ا یسوگامی به را سوسیالیسم یسواعالم نمود و حرکت به

 :گویدمیاو  دانست،میاسالم 

 عی وائل اجتمااین نکته را روشن سازم که بین اسالم و سوسیالیسم در مس خواهمیمن م

ا رها رمن سوسیالیسم  بودیتفاوتی وجود ندارد. اگر میان این دو اختالف م گونهچیاقتصادی ه

موده ستثمار نرا ا ها. مغایر قرار دادن اسالم با سوسیالیسم تبلیغات نیروهایی است که تودهکردمیم

 (62)همان ،صخون آنان را بمکند. خواهندیو م

ز ایستی تا مشروعیت دینی دولت را در پرتو تفسیرهای سوسیال کردیبوتو در واقع تالش م

 .گونه تفسیرها مورد قبول رهبران مذهبی قرار نگرفتدین، تأمین کند، اما این

سالمیزه اهایی در جهت کوشید گام اءالحقی، دولت نظامی ض1988ـ  1977های سال ر فاصلهد

 واشت ندکردن کشور بردارد؛ اما دولت نظامی ضیاء، پایه دیگر مشروعیت یعنی جمهوریت را 

 او را زیر سؤال برد. دولت استبداد نظامی مشروعیت

، اما اندهدیهمیشه از طریق انتخابات به قدرت رس پاکستاندر  یرنظامیهای غگرچه دولتلذا 

ایی فته و به سمت اقتدارگردموکراسی را نادیده گر یهادرت، ارزشها پس از کسب قاین دولت

ند عی داربه جای تالش برای کسب مشروعیت بر مبنای اسالم و جمهوریت، سو تمایل پیدا کرده 

شور نگ کبا تکیه بر یک اصل، اصل دیگر را تخریب کنند و این در حالی است که جامعه و فره

 .اصل دیگر نیست هرگز آماده پذیرفتن یک اصل و حذف

 حکومت مرکزی ضعف .1-1

ند و ا داررآنان نظام حقوقی خود ، از خودمختاری وسیعی برخوردارند مناطق قبایلی پاکستان

ده در ماینکامل هستند و دولت پاکستان تنها یک مأمور سیاسی به عنوان ن یدر حالت خودمختار

 .آنجا دارد

ها ترین آنهمبا تهدیدات متعددی روبروست که از م یالهیامنیت انسانی و ملی در مناطق قب 

مواد  (225ص ،1387.) پور خسروانی ، توان به تولید و قاچاق مواد مخدر و اسلحه اشاره کردمی

، گرددیم تکفیری هایمخدر و ترانزیت آن سبب تمرکز ثروت در سران قبایل و فرماندهان جریان

د ار بگیرنر اختیدرا افراد تهیدست  توانندیمسلح و پول م طالبان در پناه سالح، نیرویجریانی مثل 

 که برای امرارمعاش، راه دیگری ندارند.
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 اطالعات پاکستان سازمان .1-2

 . که( تأسیس شدISIسازمان اطالعات داخلى ) م 1948 سال پس از استقالل پاکستان در

آورى، آنالیز و کند و مأمور جمعمىارتش انتخاب  نیروهاى گانههرا از بین افراد س نیروهایش

 .ارزیابى اطـالعات اعم از نظامى و یا غیرنظامى است

 آى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد.اسافغانستان و آى طالبانتکفیری همچون  هایجریان بین

 ده است کهکر پشتیبانیها ، از آنتأمین سالح ،، کمک مالىچون آموزشیی هاآى در زمـینهاسآى

 .باشدمینافع خـود در منطقه ها به دنبال تأمین مـبا حمایت از آن

ولت یشاور، دپی اخیر بعد حمله طالبان به مدرسه کودکان وابسته به ارتش در شهر هاسالدر 

وم به لیات موسرا صادر نمود که در عم هاآندستور اعدام زندانیان تروریست و حمله به مراکز 

، در حال اندشدهی وابسته به این گروه کشته و دستگیر هاستیترورتن از  هادهضرب غضب 

است و در  گرفتهشیدر داخل کشور را در پ انینظامآى سیاست از بین بردن شبهاسآىحاضر 

 .ها در صحنه خارج از کشور را در نظر دارداسـتخدام و بـه کارگـیرى آن عین حال،

 . اقتصادی2

افت وام از با دری ی قبلهاحکومتباشد، میاقتصادی  التمشک دچارهاست پاکستان سال

به ها عبور کنند، اما هیچ یک ن، کوشیدند از بحرارسدیدالر م هااکنون به میلیاردخارج که هم

ومرج ، هرجینیزم ریدان منابع ز. باال بودن نرخ رشد جمیعت، فقامدندیحل بنیادی برنیک راه دنبال

ع از آن آور نظامی، مانسرسام یهانهیفساد مالی در دستگاه حاکمه و هزدر سیستم مالیاتی، رشد 

ه ای است که بر اساس آمار ادارگونهوضعیت نظام مالیاتی به پاکستان رشد کند،گردیده تا اقتصاد 

شده  یپوشدرصد دیگر چشم 73از  درصد درآمدها مالیات اخذ گردیده و 27مالیات تنها از 

 (109، ص1996)فاروق محمد، است.

 یهاامدرصد برای باز پرداخت و 28درصد بودجه برای امور دفاعی،  31در بودجه ساالنه 

دمات اجتماعی درصد برای خ 6اداری و تنها  یهانهیدرصد برای هز 35آن،  یهاخارجی و بهره

د طبق برخی آمارها نزدیک به چهل درص( 106است)همان، صو توسعه شهری اختصاص یافته 

 )ست.ادرصد  60در این کشور  یسوادینرخ ب ،کنندیفقر زندگی م رخطیپاکستان زاز جمیعت 

 (15، ص 42 مارهمجله ترجمان سیاسی، ش
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قاد ها را به باد انتدولت یهااستیفرصت داده است تا س تکفیری هایاین وضعیت به جریان

را از  تصادیجوانان و نوجوانان عمدتاً بیکار که امیدشان به دولت در رفع مشکالت اق؛ بگیرند

و این  اندافتهیاقعی خود ورا تنها پناهگاه  و مدارس مذهبی هاانیجرگونه ایناند، دست داده

تثمار ری و اسعدالت اجتماعی و اقتصادی، مبارزه با فساد، بیکا با شعارهایی همچون هاانیجر

د را به خو اند اعتماد تعداد زیادی از افراد محرومتوانسته و بازگشت به اسالم بزرگ داراننیزم

 جلب کنند.

 . اجتماعی3

 که در واقع اندهکردتکفیری برای خود بیان  هایجریاناز اهدافی است که  احیای دوباره اسالم

 بابت نگران هستند ریتکفی هایجریان، زیرا باشدیم اجتماعی -در حکم یک اعتراض فرهنگی

سی، ،مجله ترجمان سیانهانتینگتو .)ها به حساب آیدکه مبادا فرهنگ غربی تهدیدی برای آن

 (38، ص18شماره 

 یهار جنبشاجتماعی و ظهو یهارابطه علت و معلول میان بحران که اندشدهبرخی قائل 

و  وجودمذهبی انقالبی و یا تجدید حیات طلبانه است که خواستار از بین بردن نظم رسمی م

 (57، ص1377)کمجیان، نوین بر پایه برنامه ایدئولوژیک ویژه خود هستند. یاساختن جامعه

در  ی انقالبی رااحساسات و تمایالت مذهبی، اداخلی و منطقهاجتماعی  یهادر پاکستان بحران

بحران  قابله بامذهبی به منظور م افتهیجمعی و سازمان یهاتشدید کرده و سبب واکنش این کشور

میان مردم  در جامعه، این گرایش و ذهنیت را در یامن رشد فزاینده ناو از سویی  گردیده است

ز است، زیرا دولت به وجود آورده که دولت قادر به حفظ نظم و قانون نی هایخصوص مذهببه

یدی نوع ام داخلی و فساد فرو رفته است که هیچ یهانان از هم گسسته و در نزاعدرون خود چ

 .رودیبرای تغییر و اصالح وضعیت موجود از سوی آن نم

 یمذهب .4

برای  هزاران مدرسه مذهبی ی اشغال افغانستان توسط شوروی،هاسالدر خالل عربستان 

، شدیها محدود نماین مدارس به افغانکه شاگردان کرد در پاکستان تأسیس  مجاهدین تربیت

مناطق  س دراکثر این مدار ،بلکه شهروندان پاکستانی نیز در این مدارس به آموزش مشغول شدند

تکفیری  هایفکری جریان یهاسیس گردید و اولین آموزهأقبایلی که بیشتر، پشتون نشین بودند، ت

 (545ص  ،1381 وست،د ایزد . )طالبان نیز در این مدارس شکل گرفتهمچون 
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ن مردم، دست خود در میا یهاشهیدر راستای گسترش اندمختلف  یهافرقهی بعد هاسالطی 

ه در ری کبه ایجاد مدارس مذهبی و تالش برای توسعه هر چه بیشتر این مراکز نمودند، به طو

ا ر یریتکفحال حاضر حدود ده هزار مدرسه دینی در سرتاسر پاکستان وجود دارد که احساسات 

آموز در مدارس مذهبی در میلیون دانش 5/1. روزانه حدود بخشندیدر میان طالب خویش قوت م

 .نندیبی، آموزش متکفیریخصوص تفکرات 

رند به طوری تکفیری در پاکستان دا هایجریانی ریگشکللذا مدارس مذهبی نقش اساسی در 

ب، نقش نسبت به سایر مذاه زیآمنتو رویکرد خشو تکفیری و افراطیبا ترویج دیدگاه که 

 (1388)شفیعی،  اند.طالبان ایفا نموده گیریشکلشاخصی در 

 یفرهنگ .5

ی ریرپذیتأث له، مسئبوده استطالبان مؤثر تکفیری همچون  هایجریاند از مواردی که در ایجا

 مناطق) تاایلی فقباطالبان پاکستان برخاسته از جامعه پشتون منطقه ، باشدیمی الهیقباز فرهنگ 

دارای و ایی مردمان روستکه  ( با مرز افغانستان در شمال غربی پاکستان جوارهمکوهستانی 

ن، در پشتو یالهیثیرپذیری طالبان از فرهنگ قبأاساس تکه  شدید هستند یالهیقب -تعلقات سنتی

 ،یاسیسعارفی، مجله علوم  ) وانین دینی، کامالً محسوس است.ها از مفاهیم و قنوع تفسیر آن

ن شمال پاکستا طالبان ریشه در مناطق قبایلی پشتون در یطلبتوان گفت که قدرتمی ( 4شماره 

آمیز . رفتار خشونتباشندیل و تشکیل پشتونستان بزرگ مها خواهان استقالپشتونزیرا دارد؛ 

د بر با تأکی ر طالبانن دارد و اگآنان از دشمنانشا یریگو انتقام ییجونهیطالبان، ریشه در خصلت ک

ودی تا حد شمارندیبا مخالفان خود را مردود م زیآممسالمت یها، بررسی راهیگریسیاست نظام

وب ، سمبل قدرت و غیرت و شجاعت و مردانگی محسیگریمتأثر از این ایده است که نظام

رس و بزدلی تلقی ی دارد و مذاکره نشانه تها معنای بزرگپشتون فرهنگکه در  شودیم

 (1386.)مصباح، شودیم

 ایمنطقههای ریشه ب( 

قتصاد ا، تاریخ، ا؛ همچون جغرافیبرخی امور وسیلهکشورهای واقع در یک حوزه جغرافیایی به 

گسترش  ی که منجر بهامنطقه یابیشهیر، در رندیپذیثیر مأو ت گذارندیو فرهنگ بر همدیگر اثر م

د ن و هن، ایرا، چون افغانستان و عربستانیینقش کشورهاشده است،  پاکستاندر  جریان تکفیر

 .باید بررسی گردد
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 افغانستان .1

وسط اشغال افغانستان در سال تهای تکفیری در پاکستان، گیری جریاندر شکل از عوامل مهم 

نی غرب و جهان اسالم با احساس خطر از پیشروی کمونیسم، ائتالف پنهاباشد میشوروی 

سد  انونکپاکستان به  و تشکیل داده و به حمایت از مجاهدان افغان برخاستند آنمشترک علیه 

ا تشویق بدولت ضیاءالحق  (133ص، 1389 کاظمی،) .شدنفوذ کمونیسم و مبارزه علیه آن تبدیل 

هبری تحت ر« جمعیت علمای اسالم»رهبری قاضی حسین احمد و به « جماعت اسالمی پاکستان»

ه فضل الرحمن و سمیع الحق مبنی بر حمایت و همکاری با مجاهدان، مسیر حضور فعاالن

 .ن را در جهاد مسلحانه افغانستان گشودهای اسالمی پاکستاگروه

کردند و این ارتباط های اسالمی پاکستان به طور منظم در جهاد افغانستان شرکت میگروه

 فیریانبنیادگرایان و تکنگ مبارزه و مقاومت در میان صورت رشد فرهتأثیرات عمیق خود را به

ت واقعی»گوید: می« لشکر طیبه»حافظ سعید رهبر گروه  به طوری که این کشور بر جای گذاشت

 و من این ای از جهان که جهاد ادامه دارد از نتایج جهاد افغانستان استکه در هر نقطهاین است 

 (64ماهنامه المسلم، ص ) «.دانمترین دستاورد جهاد افغانستان میرا مهم

ای بود که مدارس دینی این کشور گونهتأثیر جهاد افغانستان بر محافل مذهبی پاکستان به

د تا های آموزشی خود قرار دادند و همین امر باعث شجزو برنامهآموزش مباحث نظری جهاد را 

 پرورش یابد. پاکستاندر  در قالب جریان تکفیر نسل جدیدی از تندروان اسالمی

الش ترار داده و در ق، طالبان در افغانستان را الگوی سیاسی خود های تکفیریبرخی جریان

عملکرد »گوید: سپاه صحابه، میسابق طارق، رهبر هستند آن را در پاکستان نیز پیاده کنند. اعظم 

ر، حکومت او در جای دیگ ( 146تا، صطارق اعظم، بی)«.دولت طالبان برای ما چراغ راهنماست

میع الحق، موالنا س (243)همان،صطالبان را حکومت آرمانی اسالمی در جهان اسالم نامیده است.

البان لت طاز دو یری، درباره الگو گ«ی اسالمجمعیت علما»مدیر مدرسه حقانی و رهبر یک شاخه 

ست، جایی باید ریشه کفر و فساد را در پاکستان بخشکانیم، افغانستان الگوی اصلی ما»گوید: می

 (2، ص32مجله ترجمان سیاسی،شماره)«.که طالب نظم را بر آن حاکم کردند

به و  یگر فراهم کردبا یکد های تکفیریجریانجنگ افغانستان فرصت مناسبی برای آشنایی  

فرصتی بزرگ برای  دیگر مناطق جهانجنگجویان عرب، پاکستانی و مسلمانان از آسیای مرکزی و 

. در خاک افغانستان کاشته شد 1980آشنایی داد. به سخن دیگر، تخم جهاد فراملی در دهه 
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 ون طالبان،های تکفیری همچجریان با پایان یافتن جهاد در افغانستان (114، ص1379)الیویه، 

ها از جمله لشکر جهنگوی و سپاه صحابه رویکرد داخلی اتخاذ کردند و به ستیز علیه سایر فرقه

 .شیعیان پرداختند

 عربستان .2 

ن های مالی و اقتصادی و ایجاد هزارابا ارسال کمک نگ افغانستانعربستان در دوران ج 

 ریانجمدرسه مذهبی که به آیین وهابیت پایبند بودند، زمینه رشد و گسترش هر چه بیشتر 

ها و یریتکف را فراهم آورد. عربستان، عالوه بر نگرانی از پیشروی شوروی با حمایت از تکفیری

 .فی نمایدهبر جهان اسالم معرتا خود را به عنوان ردر پاکستان تالش داشت  گرایان اسالمیافراط

زمان با وقوع انقالب اسالمی در ایران بود، در این دوره که هم(  158،ص1377)میلی ویلیام،

 (117،ص1378. )عصمت الهی،ادعای مذکور تا حدودی دستخوش تهدید گردید

 متعددی جران افغان، مراکزهای آموزشی و انسان دوستانه به مهابه بهانه کمک وهابیان سعودی 

 را تکفیری های مالی، فرهنگ ضد شیعی وایاالت بلوچستان تأسیس کردند و از طریق کمکدر 

ان، کردند؛ و از طریق توزیع کتاب، جلسات سخنرانی، فیلم، نوار و عکس به مهاجرتبلیغ می

 (www.bashgah.net دهند. )دیوساالر،میآموزش 

بود وی های فکری سلفی و مقابله با ارتش شورلید نسلی از جریانعربستان ابتدا برای تو نقش

 سازی در وازنهامروزه برای فرسایش روسیه در قفقاز، آسیای میانه و علیه انقالب اسالمی و مکه 

 (1388. )امیدی،قبال چین مطرح است

 ونیلیم 15طبق گزارش پلیس پاکستان مرکز خیریه الحرمین متعلق به عربستان سعودی بیش از 

 (2009مئی،  12نوای وقت،  روزنامهدالر به تحریک طالبان پاکستان کمک کرده است. )

و تزریق  های تکفیریجریانهای مالی از حمایت های عربستان سعودی وبنابراین دخالت

فیر ان تکجریتأثیر تعیین کننده در رشد و گسترش روز افزون  مردمایدئولوژی وهابیت در ذهن 

 .داشته است در این کشور

 رانیا .3

های فقهی وقوع انقالب اسالمی در ایران و تأسیس جمهوری اسالمی ایران بر اساس آموزه

در داخل آید.در پاکستان به شمار می و جریان تکفیری تشیع عامل دیگر رشد مدارس مذهبی

، انقالب اسالمی ایران را به حمایت که ریاست وقت دولت را به عهده داشت ژنرال ضیاء کشور
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ای مؤثر برای خنثی کردن آن نمود و احیاء تفکر سنی افراطی را گزینهمیاز شیعیان پاکستان متهم 

دانست. در عین حال پیروزی انقالب اسالمی ایران با واکنش منفی برخی از کشورهای جهان می

عربی مزبور به منظور جلوگیری  مواجه گردید. کشورهای علی الخصوص عربستان سعودی عرب

در این  های تکفیریجریاناز گسترش نفوذ انقالب اسالمی ایران در پاکستان، ضمن حمایت از 

 های تکفیرید که منجر به حمالت جریانکشور، به گسترش و حمایت از مدارس مذهبی پرداختن

پاکستان شده ایران در  شیعیان و منافع علیههای عربستان سعودی برخوردار از کمک

 (www.irdc.ir ،)اکبرپور.است

 هند .4

ی در اجبهه پاکستان با تشویق تندروان اسالمی، افغانستان، بعد از خروج نیروهای شوروی از

 داخل کشمیر تحت سلطه هند گشود. هدف پاکستان از گشودن جبهه کشمیر، تکرار تجربه

د و افغانستان در کشمیر بود و از طرف دیگر، در نظر داشت موج رو به رشد افراطی جها

امل عذا منازعه کشمیر خود له .به بیرون از مرزها هدایت کند طلبی در داخل کشور راشهادت

از  ؛ وهای تکفیری همچون لشکر طیبه و حرکه المجاهدین و جیش محمد شدگیری جریانشکل

کند به طوری که های تکفیری حمایت میسویی هند نیز برای تضعیف پاکستان از برخی گروه

ه را یاتسخنگوی ارتش پاکستان در گزارش عملیات ضد تروریستی در وزیرستان با عنوان عمل

ر های تروریستی و تکفیری خبنجات از کشف اسلحه و مدارک مربوط به حمایت هند از جریان

 (2009نوامبر،  3جنگ،  روزنامهداده است. )

 المللیبین المللهای بینشهی( رج

 آمریکا .1

غانستان ها و آزادسازی افدر افغانستان و پاکستان به بهانه جنگ با روس آمریکاحضور غرب و 

در  ایجاد بحران زیرا ها اهداف طوالنی مدت و بیشتری را در نظر داشتندآن ولیصورت گرفت، 

ب توانست در بلند مدت برای غرمی روسیه و ایران است،هند، ای که کانون اتصال چین، نقطه

های دولتو ها فراهم آورد؛ بنابراین، وجود بحران ابزار مناسبی در جهت کنترل این قدرت

 .آمددر منطقه به حساب می آمریکاضعیف به نوعی تضمین حضور بلندمدت تر 
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ی گاه اصلهای جهادی گردید که پایوهحاضر به کمک به گر دوران جنگ با شورویآمریکا در  

د. لذا در این مقطع بودن های تکفیریجریانز نظر فکری متأثر ااز ها در پاکستان قرار داشت و آن

 .بود تکفیری های با تفکرآمیز در میان گروهشوق رفتار خشونتآمریکا، م

آن  ند و ازوبرو بوددشمن مشترکی به نام کمونیسم ر در آن زمان با پیمانانشآمریکا و هم 

باهم در  ها رااین عامل که آن شی شورویکردند اما با فروپاه میای واحد استفادجهت ایجاد جبهه

 عاملان ی بنیادگرایی اسالمی به عنوبین رفت و بدین ترتیب، مسئلهیک جبهه قرار داده بود از 

 .جدید مطرح گردید

با  وافزایش یافت ان میزان دخالت آمریکا در پاکست واقعه یازده سپتامبرپس از الخصوص علی 

فیری و تکهای بنیادگرا توسط گروه ،آمیز، رویکرد به اقدام خشونتآمریکاافزایش حضور نظامی 

 در مریکاآاخله بوده است. لذا به هراندازه که مدآمریکا  ان واکنشی در قبال افزایش نفوذبه عنو

 و نیادگراهای بآمیز توسط گروهپاکستان افزایش یافته، به همان نسبت نیز انجام اقدامات خشونت

تان در پاکس های تکفیرنجریاهای گسترش نیز افزایش یافته است. در واقع، یکی از زمینه تکفیری

دم، مربا تحریک این احساسات در میان  زیراهمین احساسات ضدآمریکایی و ضد غربی است، 

 .توانند عضوگیری کنندبیشتر می های تکفیریجریان

 در پاکستان های تکفیریگفتار سوم: تبارشناسی جریان

 دهلوی انیجر .1

 «اهلل دهلویشاه ولی»وسط قرن دوازدهم ت از قاره هندجریان تکفیری در شبه تاریخی هایریشه

 ـر خدا در مسئله توحید، نگاهی افراطی داشت به نظر او، یاری خواستن از غیوی  شکل گرفت

به  ی، سوگندرفع بیمار یزهیمانند اولیای الهی ـ برای برآوردن حاجت، نذر کردن برای آنان با انگ

، 1ج  ،1415ی، دهلو) گرفتند.ها، همگی در زمره شرک قرار میهای غیر خداوند و مانند ایننام

 (57ص 

واحوال جدید، به جای وی معتقد بود که مجتهدان و عالمان اسالمی در رویارویی با اوضاع

های جدید ی پاسخصدد ارائهای کارآمد درگونهتوانند بهپیشین، می یهاحلپای بندی به راه

با این حال، وی اجتهاد را منحصر به امور فرعی محدود  ( 56ص  ،1378، غفار خان) برآیند.

دانست و در مسائل اعتقادی، برای عقل ارزشی قائل نبود. به نظر او، مردم در مسائل اعتقادی می
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کنند و از پرداختن به مسائلی که باید اعتقادات بزرگان پیشین سنت را برگزینند و از آنان پی روی 

 (339، ص 1367الحسن،  ریمش) اند، اجتناب ورزند.اساس دانستهعلمای سلف بی

 چونخواند؛ شیعه را فرقه ضاله می« قره العینین فی تفضیل الشیخین»اهلل در کتاب شاه ولی

ی، دهلو) «اندفتهختم نبوت راه زندقه را پیش گر»به ثقه بودن قرآن عقیده ندارند و در  شیعیان

 های نظری او در مخالفت با شیعه، در مقامبه هر حال با وجود دیدگاه ( 170ـ 169 ص ،1310

 عمل، به کشتن شیعیان فتوا نداد.

اورهای ر نقد بدبا زبانی زشت  «تحفۀ اثنا عشریه»شاه عبدالعزیز دهلوی در کتاب اما فرزند وی 

به ت؛ رسانده اسعلمی به تهمت و افترا و ناسزاگویی های های خود را از مجادلهمخالفت ،شیعه

های ای شیعه را به طور عموم و فرقهدر این کتاب عقاید و آر «:میر حامد حسین هندی»ی گفته

، به الشانخصوص، در اصول و فروع و اخالق و آداب و تمامی معتقدات و اعم اثنا عشریه را به

 ان که بهکتب نوآموز یوهیآداب و سنن مناظره و به ش عبارتی خارج از نزاکت و کلماتی بیرون از

ت ز افترائاتر است تا به برهان، مورد حمله و اعتراض قرار داده ... کتاب را مملو اخطاب نزدیک

 (198، ص 6، ج 1366ن،یحامد حس ریم) های شیعه ساخته است.و تهمت

 . دیوبندیه2

 باشد،میاهلل دهلوی و شاه عبدالعزیز دهلوی های شاه ولیای از اندیشهآمیزه یمکتب دیوبند

( ق 1283)ز عالمان در سال ا هیهند است که گرو« دشااوتر پر»ای در ایالت دیوبند منطقه

 ،ودمبارزه با سلطه انگلستان بها آنساختند هدف  در آن« دار العلوم»ای به نام مدرسه

و  مخالفت با شیعه وجود داشت، وجود دشمن مشترک )هندوها شانچند در مبانی هر

که مسلمانان، پاکستان  (م 1947)شد. حتی در سال ها میفتن اختالفها( موجب بروز نیاانگلیسی

همراه  کدیگرکه شیعه بود، با ی را بنیان نهادند، عالمان شیعه و سنی به رهبری محمدعلی جناح

 شدند.

 وکرد حرکتی که برای مبارزه با استعمار انگلستان ور نمیکس در آن زمان تصهیچ شاید

کتب ین مانسجام مسلمانان هند شکل گرفته است، روزی به دست گروهی که خود را به غلط به ا

 ای برای مسلمان کشی تبدیل شود.دهند، به حربهنسبت می
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 یهاوهتندرو و افراطی که در قالب گر هایبند ویاکنون، میان سلفی گری وهابی و د هم

های معتدل اند، پیوند محکمی وجود دارد؛ اما گروهطلب سازمان دهی شدهتروریستی و خشونت

 کنند.نهی می آن، مسلمان کشی افراطی را

 حدیث اهل .3

موالنا قمر »اهلل است. ای از مکتب اصطالحی شاه ولیمکتب اهل حدیث کنونی پاکستان، شاخه

 گوید:اهلل میی اصالحی شاه ولیی مکتب اهل حدیث به اندیشهگی وابستدرباره« عثمانی حمدا

ی هند را تحت تأثیر قرار داد و شمع آزادی تفکر و اجتهاد که قارهاهلل تمام شبهافکار شاه ولی»

ه شاه سب باو بر افروخته بود، منشأ پیدایش دو گروه جدید گردید. این دو گروه، خود را منت

ص ، 1999 ،یعثمان)« ماعت اهل حدیث و دوم، جماعت علمای دیوبند.دانند: یکی، جاهلل میولی

95) 

مندان تقلید از علما و اندیش» :پاکستان زرگ اهل حدیثعالم ب« احسان الهی ظهیر»ی گفته به

« .باشدیک نسل و یا یک مقطع زمانی خاص، نه تنها جایز نیست، بلکه نادرست و اشتباه می

لمانان میان مس تکفیر گراییبر ضد شیعه، هایی با نگاشتن کتاب (  وی100ص  1990 ،یدسکو)

، ص تایب ،یهاحسان ال )با متهم ساختن شیعه به قائل بودن به تحریف قرآن، وی، را رشد دادسنی 

م اسال زشیعه را خارج ا( 266ص  ، )همان السالم،بیت علیهمو مخدوش کردن جایگاه اهل ( 51

 (141ص   ،. )همانشمردمی

های تند جه به دیدگاهزیادی دارند و عربستان با توارتباط های سعودی اهل حدیث با سلفی 

ص  ان،. )همکندبر ضد مسلمانان دیگر، چه شیعه و چه سنی، به شدت از آنان دفاع می هاین گرو

119) 

نگام ه» وانده بودند:، طالب افغانی که در مدرسه اهل حدیث درس خ«الیویه روا»ی به گفته

 های محلی راهبازگشت به افغانستان، در مقابل تصوف و مذهب حنفی مبارزه کردند؛ مثالً زیارتگا

خود  هاآننامیدند؛ لیکن می« وهابی»های اهل حدیث را ها معموالً آن طلبهتخریب نمودند. حنفی

انه شد و به برخوردهای مسلحهای سنتی حنفی متشنج ها با مالگفتند. روابط آنمی« سلفی»را 

 (124ص ، 1379، هیویال)« محلی انجامید.

، سنت و عمل کرد قرآنسنّی استوار بر ه یک جامع ایجاد در پاکستان به دنبال اهل حدیث

مذهبی و  البته بیشتر رویکرد این گروه (129ص ، 1995 ،احمد دیخورش. )خلفای راشدین هستند
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های آنان ترین فعالیتکارهای تبلیغی از مهم نجاممساجد و ا. ساخت مدارس و باشدمیفرهنگی 

 پنجاب قرار دارد. ایالتاز توابع « والهنگوجرا»مرکز اصلی این گروه در ، رودبه شمار می

 (115ص  ،1382ی،عارف)

 علمای اسالم )گروه فضل الرحمن( تیجمع .4

س پاین حزب ، منشعب شد« جمعیت علمای هند»م از  1946در سال « جمعیت علمای اسالم»

ردید پس از گم با تالش موالنا مفتی محمود بازسازی و احیا  1956از استقالل پاکستان در سال 

 .موالنا فضل الرحمن رهبری را به عهده گرفت شفرزند وی،درگذشت 

تا نیمه اول دهه و  رودترین حزب سیاسی متعلق به مکتب دیوبندی به شمار میعمده این گروه

های  از پشتونجمعیت علمای اسالم عمدتاً ، شدتلقی می هاآننها نماینده سیاسی رسمی ت 1980

ی با زدیکایالت بلوچستان و سرحد تشکیل گردیده و در دوران جهاد افغانستان روابط بسیار ن

 های پشتون افغان برقرار کرده بود.گروه

ر های تفکمراکز مهم آموزش که ازدارای مدارس مذهبی فراوانی در پاکستان است  این گروه

 هشوند. وجود همین مدارس به جمیعت فرصت داد تا در راشمرده میتکفیری دیوبندی و افکار 

لی ایفا نقش فعا با کمک دولت پاکستان و برخی کشورهای عربی م 1994طالبان در سال  یانداز

ندرو تلرحمن، مولوی طالبان در مدارس تحت سرپرستی موالنا فضل ا»گوید: رشید احمد می ،کند

 (52ص  ،1379احمد، ، رشید) «.اندو حزبش جمعیت علمای اسالم، درس خوانده

 علمای اسالم )گروه موالنا سمیع الحق( تیجمع .5

و تحت  استجمعیت علمای اسالم به رهبری موالنا فضل الرحمن منشعب از این گروه 

 ،است ختونخواهایالت خیبرپاز روحانیون پشتون تبار  باشد کهمیرهبری موالنا سمیع الحق 

ین ایاست او ر که است« دارالعلوم حقانی»شهرت موالنا سمیع الحق بیشتر در گرو شهرت مدرسه 

 .مدرسه را به عهده داشته و در همان جا مشغول تدریس علوم اسالمی است

ن مدرسه حدود سه هزار پیشاور واقع شده است. در ای« اکوراختک»مدرسه حقانی در ناحیه 

موالنا شیرعلی شاه استاد حدیث مدرسه  ،طلبه از کشورهای مختلف مشغول تحصیل هستند

اند که البته سه هزار طلبه از کشورهای مختلف به تحصیل در این مدرسه مشغول»گوید: حقانی می

ن مدرسه نیز در التحصیالن ایها افغانی هستند و در واقع هشتاد درصد از فارغبیشتر این طلبه

تابه حال بیش از ده هزار نفر از این مدرسه »افزاید: وی می«. جهاد افغانستان نقش دارند
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درباره مواد آموزشی مدرسه  وی (19ص  ،39ترجمان سیاسی، ش )مجله  «.اندالتحصیل شدهفارغ

ظارت کند تا این مدرسه سعی دارد بر تربیت نوجوانان چچنی، ترکمنستانی و... ن»گوید: چنین می

 )همان( «.ها بر اساس تعالیم اسالمی و جهادی تربیت شوندآن

های نظامی به طالب مدرسه، نگار درباره آموزشسمیع الحق در پاسخ به سؤال یک روزنامه

های ای خود را در پادگانبسیاری از دانش آموزان جوان ما تعطیالت شش هفته»گوید: می

گردند، زیرا در راه نبرد در آید که دیگر باز نمیات هم پیش میگذرانند و گاهی اوقآموزشی می

اجع به فتوای ردر پاسخ به سؤال دیگری  یو ( 3، ص 32ش  همان،)«.رسندکشمیر به شهادت می

ست، زیرا آمریکا ااز این بابت بسیار خوشحال » :گویدها میالدن در برابر آمریکاییجهاد اسامه بن

ها یکاییالدن به حق فتوا داده است که باید هر کجای جهان که آمربن شیطان بزرگ است و اسامه

 )همان(« ها بست.را دید کمر به قتل آن

 صحابه سپاه .6

انجمن ب از توابع ایالت پنجا« نگهج»نگوی در شهر هحق نواز ج (م 1985)در ششم سپتامبر 

بله با ، مقالمای اسالم بودقبالً عضو جمعیت عسپاه صحابه را تأسیس کرد، انگیزه اصلی وی که 

یاء ضنا موال، نفوذ ایران در پاکستان و جلوگیری از رشد تشیع سیاسی در این کشور بوده است

 :گویدسپاه صحابه، درباره اهداف تأسیس سپاه صحابه می از رهبران سابقالرحمن فاروقی، 

عالم ز ااام و پس موالنا حق نواز به منظور جلوگیری از موج فزاینده خصومت با صحابه کر»

 1985مبر تکفیر خلفای راشدین توسط رهبری کشور همسایه، سپاه صحابه را در تاریخ ششم سپتا

 (11ص ،  1993،ماهنامه خالفت راشده )« نمود. یگذارهینگ پاهدر شهر ج

ترین مهم هاآن از نظر و شودناخته میای در پاکستان شهای فرقهسپاه صحابه آغازگر درگیری

ا در ریان وظیفه سپاه صحابه مبارزه با شیعه است. به همین دلیل تا به حال صدها تن از شیع

 اند.رسانده شهادتشهرهای مختلف به 

د در پاکستان با توجه به اکثریت جمعیت بای»گوید: این گروه می سابقاعظم طارق رهبر 

 شیعی توجه به اکثریت شیعه حکومتحکومتی سنی به وجود آید، همان طوری که در ایران با 

 (394ـ  393ص  تا،بیاعظم طارق، ) «.رسمیت پیدا کرده است

 نگویهج لشکر .7
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های فعالیت و کردچندین سال به عنوان شاخه نظامی سپاه صحابه عمل می« نگویهلشکر ج»

ه سپاه کپس از آن  (م 1995)باشد. در سال ای میآن بیشتر تروریستی و دامن زدن به مسائل فرقه

ی شورای همبستگ»گر در اسالمی وارد ائتالف با احزاب دی روانهیفشار احزاب مصحابه تحت

نگوی به های گردید، لشکر جکونسل( به منظور حل منازعات فرقه یجهت کی)ملی « ملی

ن یوستپسرکردگی ملک اسحاق و ریاض بسرا و غالم رسول شاه از سپاه صحابه منشعب شد و از 

 ان در آنه شیعیرهبران آن از پیوستن به ائتالفی ک ، زیراامتناع ورزید« شورای همبستگی ملی»به 

سپاه  گرایی بیش از حد رهبران این گروه، شکاف بین آنان وعضو باشند پرهیز داشتند. افراط

ن چنی صحابه را تشدید نمود اعظم طارق در بررسی عوامل انشعاب این گروه از سپاه صحابه

شته نگوی، ملک اسحاق و ریاض بسرا، در گذهاین درست است که رهبران لشکر ج» :گویدمی

مد و در آ «شورای همبستگی ملی»عضو سپاه صحابه بودند، اما زمانی که سپاه صحابه به عضویت 

ها از نآتاد، بوتو به زندان اف رینظیرهبر آن به دلیل مخالفت با ریاست زن در دوران حکومت ب

 ص، 5 شراشده، )ماهنامه خالفت « نگوی پیوستند.هه خداحافظی نموده و به لشکر جسپاه صحاب

39) 

عوامل اطالعاتی دولت دست « نگویهلشکر ج»اعظم طارق معتقد است که در انشعاب 

نگوی هه، لشکر جدولت برای بد نام کردن و تضعیف و تقسیم سپاه صحاب» :گویدمی ، ویاندداشته

 (31س )همان،« را به وجود آورد.

 طیبه لشکر .8

های چریکی زیادی را در کشمیر انجام تحت رهبری حافظ سعید عملیات« لشکر طیبه»

یار است که از لحاظ اعتقادی به وهابیت بس« مکتب اهل حدیث»دهد. این گروه وابسته به می

 باشد.نزدیک می

ل ر حاجبهه کشمیر داین گروه منظور جهاد در کشمیر علیه سلطه هند تشکیل گردیده و در 

 و« جیش محمد» ،«حرکۀ المجاهدین» های دیگری همچونشامل گروه مبارزه هستند؛ و

 گرددمی «مجاهدین البدر»

ها ای این گروههای در جریان تکفیر از این رو است که دولت پاکستان در برههنقش این گروه

ه افکار ها با تمسک بگیلگت اسکان داد و از آن تاریخ تا کنون این گروه نینشعهیشرا در منطقه 

 اند.های شیعی در این منطقه شدهتکفیری موجب کشتار گسترده مردم و شخصیت
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 المجاهدین حرکه .9

تن نام شد ـ این گروه پس از قرار گرفنامیده می« حرکۀ االنصار»در گذشته « حرکۀ المجاهدین»

مراکز  های تروریستی از سوی آمریکا، نام خود را تغییر داد. این دو گروههآن در فهرست گرو

وهای ده و نیرل کرآموزشی خود را به دلیل فشار آمریکا بر پاکستان، از پاکستان به افغانستان منتق

گ الدن فعاالنه حضور داشتند. به ویژه پس از جنها تا آخر در کنار طالبان و افراد اسامه بنآن

ق برخی طب .بخش عمده این نیروها از کشمیر به افغانستان منتقل شدند 1998در سال  کارگیل

ختیار امدرسه در  180گرای لشکر طیبه و حرکۀ المجاهدین چیزی بیش از آمارها دو گروه اسالم

کستان که همه این مدارس در داخل پا (3، ص 42ترجمان سیاسی، سال ششم، ش .) مجله دارند

 .قرار دارد

 محمد و مجاهدین بدر شیج .10

ل دهند. در اویاین دو گروه عمدتاً نظامی هر از چند گاهی عملیاتی را در داخل کشمیر انجام م

که در آن  حمله سنگینی بر پارلمان کشمیر در سرینگر انجام داد« جیش محمد» 2001اکتبر سال 

 (26، ص 45، ش ) همانها کشته شدند.نفر از اعضای پارلمان و محافظان آن 38

غانستان و همین که جهاد در اف»گوید: امین سیف اللّه یکی از رهبران گروه مجاهدین البدر می

ت هدیه ه ملبکشمیر تمام شود، یک انقالب اجتماعی در پاکستان بر پا خواهیم کرد تا عدالت را 

 (14، ص 42، ش )همان «.کنیم

 البان پاکستانط کیتحر .11 

، ی پاکستانهایی هستند که در مناطق شمال غربطالبان افغانستان، پشتونطالبان پاکستان همانند 

مال غربی شکنند. در واقع، سیزده جناح طالبان از مناطق مختلف در مرز با افغانستان، زندگی می

رد هم ان گپاکستان در بطن گروهی واحد به نام تحریک طالبان پاکستان یا جنبش طالبان پاکست

از  اهللفضل مالاهلل مسعود و بعد از هالکت وی حکیم اهلل مسعود و بیت .ندکنآمده، فعالیت می

مچنان از ولی این گروه ه  اند.الکت رسیدههاند که همگی به رهبران این گروه تکفیری بوده

حمله به   م. با 2014رود که در سال ترن جریان های تکفیری در پاکستان به شمار میخطرناک

 گناه را به قتل رساندند.ها کودک بیپیشاور دهای در مدرسه
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 گیرینتیجه

 دهدمین ده نشانتایج به دست آمها پرداختیم ، توجه به مطالبی که در این تحقیق به بررسی آن

 که:

 از: اندعبارت اندشدهی داخلی که موجب رشد و گسترش جریان تکفیر در پاکستان هاشهیر

 .فرهنگی پاکستان ، مذهبی ووضعیت نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

ی جهادی برای هاگروهی دهسازمانموجب شد پاکستان مرکز حمله شوروی به افغانستان 

ا بو  شد انیگراافراطمقابله با خطر کمونیسم شود که خود این امر باعث رشد مدارس مذهبی 

 انددادهدر داخل پاکستان فعالیت خود را گسترش  هاگروهخاتمه جنگ افغانستان، این 

های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن های مالی عربستان سعودی از گروهحمایت

گرایی یای در رشد و گسترش روز افزون افراطجوانان سنی افغان و پاکستان تأثیر تعیین کننده

 داشته است؛

ر از ن کشوایران در بین مردم منطقه، موجب حمایت ایترس عربستان از نفوذ انقالب اسالمی 

 ی تکفیری بر ضد شیعیان و اهل سنتی شد که طرفدار ایران بودندهاگروه

جنگ با  به بهانه و هم اکنونها جنگ با روس یحضور امریکا در افغانستان و پاکستان به بهانه

 باشدیمی تکفیر در این پاکستان هاانیجرخود عامل رشد  سمیترور

 قارهشبهری در ی فکری جریان تکفیر در قرن دوازدهم هجهاشهیردهلوی  اهللیولبا ظهور شاه 

 هند آغاز شد که بعدها در دیوبندیه نمود پیدا کرد.

نیز جمعیت  ی فضل الرحمان و سمیع الحق وهاشاخهیی همچون جمعیت علماء اسالم هاگروه

ه شمار بی تکفیری در پاکستان هاانیجریدتی اهل حدیث از مراکز فکر و سازمان دهنده عق

 نیترخشن سپاه صحابه، لشکر جهنگوی و تحریک طالبان پاکستان از یی مثلهاگروه .روندیم

ی در خود را اعم از شیعه و سن ی تکفیری هستند که راه حذف فیزیکی مخالفانهاانیجر

 اندگرفتهشیپ
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 نقش قدرت های سیاسی در پیدایش و گسترش بحران تکفیر در جهان اسالم
 

 (ع) صادق امام پژوهشگاه اریاستاد، 1مهدی عزیزان

 قم دانشگاه یقیتطب ریتفس یدکتر یدانشجو حسن سجادی پور،

 

 چکیده

ا به ه، امدر چند دهه اخیر، پژوهش های مختلفی درباره جریان های سلفی ـ تکفیری معاصر انجام شد

ش پژوه نقش قدرت های سیاسی جهانی در پیدایش و گسترش این جریان ها توجه کافی نشده است. این

 ـهای سلفی  و گسترش جریان پیدایش در صدد پاسخ به این سؤال است که نقش این قدرت ها در

لت رخی دومعاصر چیست؟ در اینجا فرض بر این است که قدرت های جهانی به ویژه آمریکا و ب تکفیری

شف این پی ک های خاورمیانه، در پشت پرده پیدایش و تقویت این گروه ها قرار دارند. مقاله حاضر در

وب نیز سرک وران می ایرابطه از طریق بررسی نقش آفرینی گروه های مزبور در روند مقابله با انقالب اسال

 با و ستا کاربردی ـ ای توسعه نوع از پژوهش که حرکت بیداری اسالمی در سال های اخیر است. این

مشخصاً از  نشان می دهد که نظام سلطه، پرداخته، اطالعات آوری جمع به اسنادی و ای کتابخانه روش

 برداری را کرده است. بهرهاین گروه ها برای پیش بردن دو پروژه سیاسی مذکور، نهایت 

 .داعش وهابیت، اسالمی، بیداری اسالمی، انقالب بحران تکفیر، واژگان  کلیدی:

  مقدمه -1
 داللت سبقت و تقدم بر و( 158، ص9ق، ج1414 منظور، ابن)است  پیشین معنای به «سلف»واژه 

 این بنابر( 95ص ،3ق، ج1404 فارس، ابن). اند بوده درگذشته که هستند کسانی سلف. دارد

 . است خَلَف مقابل در و دارد نسبی مفهومی سَلَف

 به سلف ، عالم جزم اندیش و پدر فکری جریان های تکفیری،(ق 728 -661) تیمیه ابن زمان تا

 کرد طرح تازه معنایی تیمیه ابن اما نبود؛ نظر مد دیگری معنای و شد می استعمال آن لغوی معنای

 )ص( پیامبر تابعین تابعینِ و تابعین صحابه، سلف، از او منظور. نمود وضع جدیدی اصطالح و

 مسلمانان عملی و علمی مرجع باید ها زمینه همه در آنان رفتار و افکار وی، نظر از که است

                                                                                                                                             
1. Email: azizan24@yahoo.com 
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 )ص(، پیامبر سنت و خدا کتاب کنار در را ایشان که داد می اهمیت سلف به آنجا تا او. قرارگیرد

 صراحت به او چند هر (703ق، ص1411 تیمیه، ابن) کرد. می معرفی دین منابع از یکی عنوان به

 از مصون سلف، گویی که است ای اندازه به سلف از او تمجید اما داند، نمی معصوم را سلف

 (197–196 ق، ص1425 تیمیه، ابن: ک.ن). هستند معصوم و اشتباه و خطا

 سلفیه واژه یعی،طب طور به و نیافت؛ چندانی طرفداران و رفت محاق به او افکار تیمیه، ابن با مرگ

 (ق1206-1115) عبدالوهاب بن محمد ظهور با. نشد کاربردی ای، تیمیه ابن خاص معنای به نیز

 . افتاد ها زبان سر بر او های واژه کلید و شد مطرح تیمیه ابن افکار دیگر بار

 عقاید آنان همه اما شوند؛ می محسوب سلفی اند، پذیرفته را سلف از تیمیه ابن تعریف که کسانی

 قرار ینا از سلفیه مختلف های گرایش. شوند می تقسیم مختلفی های دسته به و ندارند یکسانی

 :است

 مهدور و کافر را د خو غیر و دانند می مسلمان را خود تنها که هستند کسانی: تکفیری سلفیه -1

 تکفیر نیز ار )ع( علی امام حتی که هستند تکفیری سلفیان گروه اولین خوارج،. شمارند می الدم

 و وهابیان. رساندند شهادت به را ایشان باالخره و جنگیدند حضرت آن با دلیل همین به و کردند

 مسلمانان ههم و اند گذاشته خوارج پای جا نیز داعش و صحابه سپاه القاعده، همچون هایی گروه

 .کنند می تکفیر را خود جز

 المیاس حکومت تشکیل برای را جهاد و هجرت که هستند کسانی عده این: جهادی سلفیه -2

 . دارد قطب سید عقاید در ریشه رویکرد، این. دانند می واجب

 بر را خود های فعالیت محور و است تکفیری سلفیت برابر در تبلیغی سلفیه: تبلیغی سلفیه -3

 در اسریسر ای شبکه که «تبلیغ جماعت» .است داده قرار گری سلفی مبانی و ها اندیشه تبلیغ

 .است رویکرد این نماینده گیرد، می قرار دیوبندیه فکری شاخه در و دارد جهان

 دامن از اما ه،پذیرفت اعتقادی مسائل در را سلفیه مبانی چند هر سیاسی سلفیه: سیاسی سلفیه -4

 قدرت نگرفت دست به برای عمدتاً و دارد پرهیز اسالمی جوامع در عقیدتی اختالفات به زدن

 اکستانپ «اسالم علمای جمعیت» و مصر «المسلین اخوان». کند می تالش جامعه اداره و سیاسی

 .گیرند می جای دسته این در

 آنان دورشدن را مسلمان جوامع ماندگی عقب اصلی علت سلفیه از گروه این: اصالحی سلفیه -5

 عده این. کند می توصیه اصیل اسالم به بازگشت به را مسلمانان همه و داند می سنت و قرآن از
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 همین به. تابعین و صحابه به تیمیه ابن همچون نه و کند می تفسیر سنت و کتاب به را سلفیت

 آنان با عمل و فکر در و دارد اشتراک سلفیه سایر با عنوان و اسم در تنها رویکرد این دلیل،

 و عبده محمد آبادی، اسد الدین جمال سید الهوری، اقبال همچون اندیشمندانی. است متفاوت

 .دارند جای دسته این در شلتوت محمود شیخ

 به نندتوا می عالقمندان و است خارج نوشتار این موضوع از رویکردها، این از هریک توضیح

 (103–91، ص1393 موسوی، علیزاده: ک.ر). فرمایند مراجعه مربوط منابع

 در ام هاییقتل ع و داده رخ لیبی و عراق سوریه، به تکفیری سلفیان تهاجم که اخیر سالیان در

 گوش به گریدی زمان هر از بیش «تکفیر» واژه کلید شده، انجام تکفیر نام به نقاط مختلف جهان

 در راسیه اسالم برای ابزاری و شده اسالمی جوامع سوز خانمان بالی که موضوع این. رسد می

 زمان ره از بیش را تکفیر های سیاسی خاستگاه و ها زمینه با آشنایی ضرورت گردیده، جهان

 سلفیه لفی،س متنوع رویکردهای میان از نوشتار این در دلیل همین به. است ساخته آشکار دیگری

 فیری،تک سلفیان بین از اینکه ضمن است. بحث اصلی موضوع تکفیری سلفیه همان یا اول نوع

 ـ اند تهگرف جای تاریخ در که هایی تکفیری سایر و هستند بحث مورد معاصر های تکفیری تنها

سی نقش قدرت های سیا که است این در سخن پس. اند خارج بحث موضوع از ـ خوارج مانند

-یپ در استعمار نقش سؤال، این به پاسخ در چیست؟ حاضر عصر تکفیری سلفیان در پیدایش

 یداریب موج با مقابله و ایران اسالمی انقالب صدور از جلوگیری تکفیری، های گروه ریزی

 .گرفت خواهند قرار بحث مورد اسالمی

 سی سلفیان تکفیری خاستگاه سیا -2

 سلفی ایه جریان آمدن پدید در اسالم، از نادرست های برداشت و دینی درون هاىزمینه اگرچه

 در ها یانجر این سؤال برانگیز و متعارف غیر تکثیر و رشد اما است، داشته مهمى نقش تکفیرى

 نگوییم گرا نیز. است بوده آنها گسترش پرده پشت در سیاسی مطامع وجود بیانگر معاصر، دوران

 نمی نیز تواقعی این از است، استکباری های دولت پرداخته و ساخته یکسره ها جریان این کلیت

 . هستند برخوردار ها دولت این ویژه و پنهان های حمایت از آنها که پوشید چشم توان

 تعصبات از ابزاری استفاده و زمینه این در بیگانگان های دخالت اوج توان می تاریخی مروری با

 بر تسلط منظور به عبدالوهاب بن محمد با او اتحاد و سعود بن محمد دوران در را مذهبی

 بود نجد منطقه در اىقبیله سعود، آل. بازجُست عثمانی خالفت تضعیف نهایتاً و حجاز سرزمین
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 جمله از جدى موانعی با خود قلمرو گسترش براى حجاز، سرزمین در زیاد رقباى داشتن با که

 تفسیری دهنده ارائه که عبدالوهاب بن محمد دیگر، سوی از. بود روبرو اجتماعی پایگاه نداشتن

 منظور به بود، شرک و توحید مانند مسائلى از جدید هاى استنباط آن تبع به و دین از ظاهرگرایانه

 تا داشت نیاز سیاسى پشتیبان به تیمیه، ابن خود فکری مرشد انحرافى تفکرات سازی پیاده و بسط

 ابن به را وهابیت جانبه، دو نیاز این. دهد گسترش خود عقیدتى نفوذ به بتواند آن حمایت تحت

: ک.ن. )گردید دو هر قلمرو توسعه باعث مذهب، و قدرت پیوند با و ساخت نزدیک سعود

 اىقبیله نظام بستر بر که شد اىسیاسى وهابیت پیوند، این محصول( 36ـ  35، ص1380 سبحانى،

 مقرر دو آن میان پیمانی موجب به ق، 1160 در اساس، این بر. گرفت شکل عربستان در سعودآل

 رهبر فرزندانش، و سعود بن محمد و مذهبی رهبر فرزندانش، و عبدالوهاب بن محمد که گردید

 به سعود ابن قشون عبدالوهاب، ابن سوی از مسلمانان تکفیر حکم با زمان، آن در. باشند سیاسی

. پرداختند می مسلمانان غارت و کشتار به کفر، و شرک اسم به و کردند می حمله اطراف

 با انگلستان ارتباط بیانگر تاریخی، اسناد برخی میان، این در( 79 ـ 77، ص1390 موجانی،)

 برای نظرداشت، زیر دقت به را منطقه اوضاع دوران آن در که انگلیس. است سعود ابن و وهابیان

 آن را خود های دست اما کوشید، می شدت به خود، جایگاه تحکیم و عثمانی خالفت تضعیف

 مخالفان از یکی عنوان به سعود ابن از حمایت این، بنابر. دید نمی باز خواست، می که طور

 را سعودابن کامل استقالل پیمانى، امضای با راستا این در و داد قرار خود کار دستور در را عثمانی

 حکومت تشکیل موجب ها حمایت این( 35ـ 32 ، ص1390 حلبى،: ک.ن. )شناخت رسمیت به

 سعودی خوانده خود حکومت انگیزی فتنه. یافت ادام سال 70 حدود در که شد سعودی ـ وهابی

 را آنان حکومت عثمانی حاکمان شد باعث عثمانی خالفت برای آنها مکرر های مزاحمت و

 .شوند خالص آنان شر از موقتاً و کنند سرکوب

 و برنداشت چینی توطئه از دست انگلیس عثمانی، حکام توسط ها سعودی سرکوب از پس

 نیعثما حکومت که شد فراهم هنگامی مهم این. بود سعودی حکومت بازگشت فکر در همچنان

 که ودب اینجا. رفت بین از وهابیان حکومت معارض تنها و پاشید هم از اول جهانی جنگ در

 و تصرف را دنج منطقه بتواند او تا شتافت سعود ابن نوادگان از یکی عبدالعزیز کمک به انگلیس

 سجادی،: ک.ن. )نهد بنیان را کنونى سعودى دولت م1931 سال در نهایتاً و نماید استقالل اعالم

  ( 30، ص1، ج1383
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 اسالمی ایکشوره در خود اهداف به نیل برای آمریکا ویژه به غربی های دولت معاصر، دوران در

 و ران،ای اسالمی انقالب گسترش با مقابله یعنی خویش، خارجی سیاست فصل ترین مهم تحقق و

 توان می هنتیج در. کنند می پشتیبانی تکفیری های جریان از اسالمی، بیداری حرکت سرکوب نیز

 .ادد قرار تحلیل و بررسی مورد زاویه این از را معاصر تکفیری های جریان تقویت و رشد

 ایران اسالمی گسترش انقالب با مقابله -3

 ظامن برای قدرتمندی جایگزین غرب، دنیای و بود رفته محاق به مذهبی ایمان که عصری در

 رؤیای و کرد اپ به عظیمی رستاخیز ایران، در انقالبی اسالم ظهور دید، نمی داری سرمایه لیبرال

 اسقاط رشعا با و دینی مرجعیت محوریت با ایران اسالمی انقالب. ساخت برآشفته را ها غربی

 ریخیتا کرامت و گشود ملت پای و دست از را وابستگی زنجیرهای و شد آغاز آمریکایی شاه

 ظاهر به دشمنان اب مقابله و اسالم آفرینی انقالب توان بزرگ، حادثه این. بازگردانید او به را اش

 . دانیدبازگر مسلمان های ملت به را اسالم رهبری توان به اعتماد و کرد ثابت را قدرتمند

 در را ودخ راه جوشان، ای چشمه بسان و درنوردید را جغرافیایی مرزهای سرعت به انقالب پیام

 از پیش ماه یک )ره( خمینی امام را نوید این. گشود جهان مستضعفان و مسلمانان تشنه جان کویر

 یهیبد جهت این از و است اسالمی نهضتی ایران مقدس نهضت»: که بود داده انقالب پیروی

 ایشان( 114ص، 4، ج1368خمینی، ) «گیرندمی قرار آن تأثیر تحت جهان مسلمین همه که است

 انجه تمام به ما»: گفت سخن جهان به اسالمی انقالب صدور از بیشتری صراحت با بعدها

 به چشمداشتی ترین چککو بدون را ستمگران با مبارزه نتیجه و کنیممی صادر را هایمانتجربه

 (    118، ص20همان، ج)« .دهیممی انتقال حق راه مبارزان

 به زدن امند در اساسی نقشی اسالمی انقالب که دریافتند سلطه نظام گردانندگان آغاز، همان از

 کشورهای در آن تعمیق و گسترش و اسالمی جوییهویت ستیزی، استکبار طلبی،استقالل شعله

 با تقابل ژهپرو شده، حساب های طراحی و گسترده مطالعات با منظور بدین. کرد خواهد ایفا دیگر

 اسالمی نقالبا با موازی مدلی تولید بر مبتنی عمدتاً پروژه، این. کلیدزدند را اسالمی انقالب

 زیر تمستندا. بود تکفیری سلفی های جریان ابزار از استفاده با( انقالب معکوس مهندسی)

 .سازد-می آشکار را تقابلی سیاست این از بخشی

 المللی بین مشکل ترین بزرگ آمریکا، وقت دفاع وزیر ،«هیگ الکساندر» ش،1361 سال در. الف

 عرب هایرژیم تمام ثبات کننده تهدید و گرفته پا ایران در که دانست انقالبی را متحده ایاالت
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 منافع شود، خارج کنترل از پدیده این اگر» داد هشدار همچنین او. است منطقه در رومیانه

 (1/12/1361 اطالعات، روزنامه)« .انداخت خواهد مخاطره به شکل ترینبد به را هاابرقدرت

 وحشت به متحده ایاالت ایران، انقالب پیروزى از بعد: است معتقد غربی اندیشمندان از یکی. ب

 با مبارزه هدف،. شود اسالمى کشورهاى سایر در تحول این توسعه مانع که کرد تالش و افتاد

 صورت عربستان از وسیعى هاىحمایت رو این از. بود منطقه در آن تحرکات و شیعه ایدئولوژى

 ,Robert W. Hefner, 2005) ). نماید تقویت دیگر کشورهاى در را وهابى هاىشبکه تا گرفت

p 22   

 هادیپیشن ارائه با ش،1359 سال در آمریکا، خارجی سیاست متفکر مغز ،«کسینجر هنرى». ج

 دض جنبش یک ایجاد زمینه سنی، و شیعه تضادهای تقویت ضمن باید که داشت اظهار مشخص،

 به ار آن و کرد فراهم گرىسنى افراطى و شدید تعصبات مبناى بر حکومتى واقع در و شیعى

 ( 442، ص 1385 محمدى،. )کرد تشویق ایران در اسالمى انقالب با مقابله

 با تواننمی مستقیم ورط به که رسیدیم نتیجه به ما: ... گویدمی سیا سابق معاون «برانت مایکل». د

 هایسیاست برای را ایگسترده هایریزیبرنامه منظور، همین به. شد رودرو شیعه مذهب

 نیز و رنددا اختالف شیعه مذهب با که افرادی از حمایت جمله، از کردیم؛ طراحی خود بلندمدت

 اعالم ذاهبم دیگر توسط آنان علیه مناسب زمان در که ایگونه به شیعیان، بودن کافر ترویج

 مسلمان ناندیشمندا از یکی زمینه، این در( 4/3/1383 اسالمی، جمهوری روزنامه. )شود جهاد

 از یریجلوگ برای منطقه وابسته های حکومت اصلی دستاویز را تکفیری وهابیت افریقا، شمال

. داند یم اطلس اقیانوس سواحل تا افریقا نقاط اقصی به ایران اسالمی انقالب تفکرات گسترش

 (13/10/1382 شرق، روزنامه)

 راىب دشمن کالن سیاست که دریافت توان می دیگر، های نمونه و مستندات این بندىجمع از

 در ندبتوا که است شیعى ضد افراطى جنبش یک تقویت و ایجاد به کمک اسالمی، انقالب مهار

 تالش قه،منط کشورهای برخی همکاری با ها آمریکایی این، بنابر. گردد ظاهر آن جایگزین نقش

 و المیاس انقالب بر اثرگذاری هدف با که اندازانه اختالف های طرح تحقق برای را منسجمی

 نسخه که هستیم تیجریانا اندازی راه شاهد ترتیب، بدین. کردند آغاز شد، می دنبال آن مهار نهایتاً 

 و کند، می یساز شبیه لبنان و عراق سوریه، در امان بی و کور هجوم در را عاشورایی نبرد بدلی

 تحقق ربانگاهق به انتحاری افراد گسیل با را شیعه رزمندگان طلبی تشهاد روحیه تخریب فرایند

 .بخشد می



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

1٠47 

 

 وطئهت این عقبه توان می سعودی، وهابی حکومت با آمریکا روابط تاریخ بر گذرا مروری با

 عنوان هب دوم جهانی جنگ از پس که آمریکا. کرد درک بهتر را اسالمی انقالب ضد بر پیچیده

 برای شور،ک آن نفت چپاول با همزمان گرفت، عربستان در را انگلستان جای نفس، تازه ابرقدرتی

 ترویج را یوهاب اندیشه تا داد اجازه سعود آل به اسالم، جهان در چپ جریان گسترش با مقابله

 در وهابیت ترتیببدین. نهد بنا اروپایی حتی و اسالمی کشورهای در را بسیاری مساجد و نماید

 در وهابی گرىسلفى گسترش زمینه و گرفت قرار کمونیستی ضد های سیاست و آمریکا خدمت

 جستیکىل و مالى حمایت با آمریکا که است ای نمونه افغانستان جنگ. آمد فراهم اسالم جهان

 آنها از و برد پیش را خود اهداف بودند، سیاسی وهابیت از برآمده که هایی جهادی از گسترده

 و 140 ،136 ،49 ، ص1387 کالى،: ک.ن. )نمود استفاده شوروى علیه نیابتى جنگ انجام برای

 را آنها «اسی» سازمان چگونه که اندکرده بیان خود خاطرات در تکفیری سلفیان از بسیارى( 264

، 1386 وصالى،. )است داده نظامى هاىآموزش آنها به و کردهمى حمایت شورى علیه جنگ در

 در ورمر به افغانستان که گردید موجب سعودی دولت و آمریکا های حمایت گونه، بدین( 42ص

 .  رددگ مبدل ها تکفیرى عنکبوتى شبکه تکوین برای بستری به شوروی، با جنگ های سال طول

 انقالب با همقابل برای افغانستان، در جهادی نیروهای حضور از ها آمریکایی نیز دوران این در

 به مکک از آمریکا اهداف جمله از غربی، پژوهشگران از یکی چنانکه. بردند می سود اسالمی

 شیعی دض افراطگرایی تقویت را، افغانستان جنگ در سلفی های گروه دیگر و القاعده تشکیالت

 ( 65، ص1387 اشکار،. )است دانسته ایران با مقابله برای

 سازمان از مدهبرآ جریانی عنوان به اعش،د ویژه به تکفیری، های گروه نیز اخیر های سال در

 در «ریدهالج» زبان عرب روزنامه. اند ساخته شیعیان متوجه را خود حمالت تیز لبه القاعده،

 برابر رد سنگری عنوان به داعش از آشکار طور به ،«کنیم حفظ را داعش» عنوان تحت یادداشتی

  .است کرده یاد شیعی ایران

(www.farsnews.com/printable.php?nn=13950502001333 ) 

 پنهان یریتمد مجری رت،قد و غرور احساس با و اسالم احکام از جانبهیک قرائتی با جریان، این

 اسالمی انقالب به زدن ضربه منظور به آمریکا برای را ایسابقهبی فرصت و بوده منطقه در امریکا

 اخیراً  نصراهلل حسن سید. است کرده فراهم «مقاومت جبهه» یعنی منطقه، در آن قدرتمند دستان و

 نظامی سران و وزرا اعترافات اینترنتی، های سایت در اکنون هم اینکه بیان ضمن سخنانی در
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 از پس که ورزید تأکید نکته این بر است، موجود اند،داده تشکیل را داعش خود که این به آمریکا

 در القاعده سازمان امیر سرعت، به وی عراق، در ها آمریکایی زندان از بغدادی ابوبکر آزادسازی

. نماید اقدام ای منطقه معادالت از آن حذف و اهلل حزب و مقاومت جبهه با مقابله به تا شد عراق

(fa.alalam.ir/news/1849997 )بغدادی که است آن گویای اطالعات برخی راستا، همین در 

 عملیات هایورهد م2010 تا 2009 سال از عراق، در ها آمریکایی زندان از آزادی از پس

 اشغالی فلسطین رد موساد و سیا سازمان افسران نظر زیر را اطالعاتی و روانی جنگ خرابکاری،

 پشتیبانی شود می گفته( farsi.khamenei.ir/others-note?id=26785. )است هکرد طی

 نزدیکی در ترکیه ارتش سری های پایگاه در آمریکایی مربیان توسط داعش نیروهای آموزشی

 پیشرفته، های سالح به آنها تسلیح و آموزش استخدام، هزینه و شده انجام سوریه و عراق مرزهای

 گفته اردن در آگاه هایمقام اشپیگل، آلمانی نامههفته از نقل به همچنین. است عربستان عهده بر

 داعش گروه تکفیری نظامیانشبه به محرمانه پایگاه یک در 2012 سال امریکا ارتش مربیان: اند

 از که مستندی ترین مهم میان، این در( www.baaser.ir/?p=3585). دادند نظامی آموزش

 در آمریکا نقش خصوص در کلنیتون هیالری های یادداشت برداشت، پرده ها تکفیری وابستگی

 .است داعش گیری شکل
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/05/13/450726 

 تقابل هرگونه از اجتناب اسالمی، انقالب با مقابله راهبرد در تکفیری جریان رویکردهای جمله از

 شیعه یعنی قریب، دشمن به پرداختن اولویت باره، این در آنان توجیه. است صهیونیستی رژیم با

 به و ئیلاسرا علیه منطقه در آمده وجود به های مخالفت فرسایش هدف با غربی های دولت. است

 به ود،ب اسالمی انقالب طبیعی بازتاب که رژیم آن برابر در مقاومت تفکر شدن رانده حاشیه

 دور هبردرا افغانستان جنگ در نیز این از پیش که طور همان. پرداختند ها تکفیری از حمایت

 برخی( 26، ص1381 میشائیل،. )کردند می دنبال را فلسطین از خاورمیانه بحران کانون کردن

 بر آن لیتفعا بیشتر و نداده انجام کارى هیچ فلسطین در القاعده که است آن گویای ها پژوهش

 گفت نتوا می کلی طور به( 34، ص1378 روآ،) است بوده متمرکز اسالم جهان اىحاشیه مناطق

 آن و ندیاب گسترش آنقدر تکفیرى، و تروریستى هاىگروه که است این منطقه در آمریکا سیاست

 .نکند تهدید را اسرائیل خطرى هیچ تا کنند ضعیف و ناتوان را اسالم جهان چنان

 تأمین راستای در جز اخیر، های سال در عراق و سوریه در مقاومت جبهه با ها تکفیری درگیری

 روزنامه زمینه، این در. است نبوده دیگری چیز رژیم آن برای امن حاشیه ایجاد و اسرائیل امنیت
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 که زمانی در» : نویسد می «نیست اسرائیل با جنگ دنبال به داعش» عنوان با مطلبی در «هاآرتص»

 اسالمی سازمان یک الاقل شنویم می که است خوب چه است، غزه با جنگ مشغول اسرائیل

. «است داعش سازمان آن و گیرد نمی پیشی اسرائیل تهدید در که دارد وجود

(www.almesryoon.com« )نیز اسرائیل در استراتژیک مطالعات اندیشکده رئیس «اینبار افریم 

: است گفته سخن صهیونیستی رژیم و داعش پیوندهای از بیشتری صراحت ( با1395)مرداد  اخیراً

 با نبرد از «لبنان اهللحزب» شدن فارغ و عراق بر ایران بیشتر تسلط باعث داعش کردن نابود»

 ابرازی داعش. ... دهد افزایش منطقه در را ایران سلطه تواندمی داعش شکست. ... شودمی داعش

 «.است خاورمیانه بر تسلط برای تهران تمایالت تضعیف جهت مفید

(www.israelhayom.com/site/newsletter_opinion.php?id=16871 

 «مژده» یک اسالم دشمنان براى ها تکفیرى ( وجود29/10/1392به تعبیر رهبر معظم انقالب )

 دیگرى جاىبه را هاتوجّه صهیونیستى، رژیم خبیث واقعیّت به توجّه جاىبه آنها زیرا است،

 . کنندمى معطوف

 اسالمی بیداری حرکت سرکوب -4

 پرتو در تا است اسالمی امت به خودباوری بازگشت معنای به اجتماعی ای پدیده اسالمی، بیداری

 نقش فایای جهت در و یابد باز را خویش فکری و اقتصادی سیاسی، استقالل و کرامت دین، آن،

 اساس، این رب. نماید تالش( 110: عمران آل) «بشریت میان در امت بهترین» عنوان به خود قرآنی

 از هویت به تبازگش و اسالمی اصیل هایبنیان به رجوع با دارد تالش اسالمی، بیداری گفتمان

 . آید فائق مسلمانان اقتصادی و سیاسی فرهنگی، ماندگیعقب بر خود، رفته دست

 سید از عموماً و دارد ساله دویست ای پیشینه اسالم، جهان در «اسالمی بیداری» از بحث

 نصرى،: نک) شود می برده نام اسالم جهان در بیدارى این عامل عنوان به اسدآبادى الدینجمال

 با و نمود ربهتج را فراوانی هاینشیب و فراز حرکت، این اخیر، قرن دو در( 157ص ،2 ، ج1390

 این رد عطفی نقطه ایران، در اسالمی انقالب پیروزی اینکه تا بود، همراه هایی وقوت ضعف

 . ساخت باطل را استعمار و استبداد غول ناپذیری شکست طلسم و آورد پدید حرکت

 فوران با و 2011 سال از که است حرکتی نوشتار، این در «اسالمی بیداری» اصطالح از مقصود

 و بحرین یمن، لیبى، مصر، به سرعت به آن های شعله و گردید آغاز تونس در مردمی اعتراضات

: جمله از شده ذکر مختلفى نظریات تحوالت، این بروز علت بیان براى. کرد سرایت نیز سوریه
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 آنان ناشکیبایی و صبری بی ظالم، حاکم از اطاعت تفکر سنّتی به سنت اهل جوانان العمل عکس

 به اسالم به توجه همچنین و هاحکومت ناکارآمدى و سیاسى بحران دینی، عالمان سکوت از

 حکام نیز و گر سلطه های دولت میان، این در. مذهبى و اجتماعى سیاسى، ایدئولوژى یک عنوان

 در که بودند هااعتراض این اسالمی ماهیت و ابعاد نگران دیگری، چیز هر از بیش آنها، به وابسته

 نشان را خود ها جمعه نماز از پس ویژه به گسترده تظاهرات برگزاری و اسالمی شعارهای قالب

 سلفی های جریان به آن، سازی عقیم و جنبش این گسترش از جلوگیری برای آنها. داد می

 حمایت و وهابیت ماجرای در را جریان این از استفاده تجربه زیرا بودند، امیدوار سخت تکفیری

 تحکیم و اسالم جهان در ناامنی و کشتار تفرقه، برای عاملی به آنها شدن تبدیل و عبدالعزیز از

 . داشتند اسالمی کشورهای در استعمارگران حضور

 ملتهب و انقالبی فضای از و افزودند خود فعالیت بر ها تکفیری اسالمی، بیداری بحبوحه در

 نام با را انبیگانگ پای رسماً سوریه و عراق در تکفیر جریان افروزی آتش. جستند بهره کشورها،

 نیز مصر رد و شد تروریستی های گروه جوالنگاه لیبی. کرد باز منطقه به تروریست، ضد ائتالف

 نایتج بر بستن چشم و تکفیری سلفی جریانات برخی به نزدیکی با مرسی محمد اخوانی دولت

 .داد تنزل شیعه مخالف جریانی به را مردم قیام شیعیان، کشتن در آنان

 با راستاهم و گرانه فتنه ماهیتی و پیمود دیگری راه اساساً سوریه در اسالمی بیداری حرکت

 برخی وجم بر شدن سوار با ها تکفیری. کرد پیدا مقاومت جبهه ضد و اسرائیل و امریکا خواست

. انداختند اهر به عیاری را تمام جنگ کرد، می دنبال را متعارفی های خواسته که مدنی اعتراضات

 طور به ربغ و درید را اسرائیل و آمریکا القاعده، روابط بر شده کشیده هاىپرده حوادث، این

 . قرارگرفت تکفیرى هاىتروریست جبهه پشت آشکار

 همچون پیامدهایی ها، تکفیری بازیگری و بیگانگان دسیسه با اسالمی بیداری جریان انحراف

 ترویج و اسالم جهان سازى ناامن ،مسلمانان تقریب هاىراه بستن ،«فلسطین» اولویت فراموشى

 .داشت دنبال به را هراسى اسالم

 در هراسی اسالم پروژه گسترش برای الزم بهانه بشری، ضد جنایات ارتکاب با ها تکفیری اکنون

 اسالم افزون روز رشد با اخیر دهه سه در ویژه به که غربی های دولت. اند آورده فراهم را غرب

 به خود موجودیت برای خطرات ترین مهم جمله از را آن و بوده روبرو خود کشورهای در گرایی

 با قرآن، زدن آتش یا و اسالمی ضد کاریکاتورهای تولید بر تمرکز جای به اینک آورند، می شمار
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. اند گرفته اختیار در را هراسی اسالم برای ابزار بهترین ها، تکفیری فجایع تصاویر و اخبار پخش

 رسیدن به صورت در کنند، نمی رحم خود به مسلمانان وقتی» که است آن اندیشه این پیام

 « .کرد نخواهند رحم هم ادیان دیگر پیروان به قدرت،

 میان در اسالم جاذبه مشکل با مواجهه براى غرب که بودند چیزى همان خشن هاىگروه این

 قدرت بستر در داعش ویژه به تکفیری، جریان جاهالنه رفتارهای. داشت احتیاج آن به غربیان،

 آمریکا و اروپا مردم عمومی افکار به و نموده تقویت را هراسی اسالم پروژه غرب، ای رسانه

 فشارها و هاگیرىسخت شد موجب سویى از تروریسم با اسالم نام خوردن پیوند. دهد می جهت

 در اسالم تخریب براى مندروش اىپروژه دیگر، سوى از و یابد افزایش غرب در مسلمانان بر

 آمارهای بدانیم که شود می آشکار بیشتر وقتی مسأله این اهمیت. بخورد کلید مردم عمومى اذهان

 و دانند می ادیان سایر به نسبت اسالم برابری دو جهش سال را  2020سال اروپا، در معتبر مراکز

. شد خواهند اسالمی کشوری به تبدیل فرانسه و آلمان 2040سال تا معتقدند

(www.wnd.com/2004/09/26612) 

 نتیجه گیری -5

پرده  پشت رشد و تکثیر غیر متعارف جریان های سلفی ـ تکفیری در دوران معاصر، نتیجه توافق

ان ی جهقدرت های جهانی و نیز دنباله های منطقه ای آنها برای دور نگهداشتن افکار عموم

تعددی ماهد اسالم، به ویژه جوانان مبارز مسلمان، از تأثیرات انقالب اسالمی ایران است. شو

لفیه سیان مگویای آن است که نظام سلطه با استفاده از برخی ظرفیت های اعتقادی ـ کالمی در 

المی ب اسافراطی، در صدد آن بوده و هست تا با حمایت از ایجاد حرکت هایی موازی با انقال

زه مان مبارن آرکاستن از دامنه نفوذ آن، چالش با ایران و جبهه مقاومت در منطقه را جایگزی ضمن

هت ژه جبا رژیم صهیونیستی نماید. انحراف حرکت بیداری اسالمی در سال های اخیر و به وی

و  سالماگیری آن به سمت حرکت های تند مسلحانه نیز در راستای بر هم زدن یکپارچگی جهان 

  نافع نظام سلطه و رژیم اشغالگر صهیونیستی بوده است.تأمین م
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http://www.wnd.com/2004/09/26612
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ای در های منطقهژئوپولیتیکی در عدم همگرایی هاینقش چالش

 خاورمیانه

 

 ، دانشگاه پیام نور1سهراب عسگری

 

 چکیده

کنند منافع خود را ای تالش میمنطقههای در نظام جهانی سربرآورنده کشورها در قالب همگرایی

ک عنوان ی نه بهبدست آورند. این روند از نیمه دوم قرن بیستم شروع شده و ادامه دارد. منطقه خاورمیا

های های مهمی برای همگرایی است. از سویی وجود چالشمنطقه راهبردی جهان هم دارای زیرساخت

نسانی از نظر ااست. این منطقه از نظر طبیعی همگن اما کهنه و نو باعث گردد این محیط دچار واگرایی 

ه به رمیاندارای گونه گونی های قابل توجهی است.  با کشف نفت در آغازین سالهای قرن بیستم، خاو

یگانگان ضور بعنوان یک منطقه دارای منابع عظیم انرژی مورد توجه قدرتهای بزرگ قرار گرفت. سابقه ح

 برخی از یدایشپدهم باز می گردد. حضور بیگانگان در منطقه خاورمیانه باعث در این منطقه به قرن شانز

ر بازی دهای نوین است. خاورمیانه چالش های ژئوپولیتیکی کهنه گردید. این منطقه اکنون درگیر چالش

ر پاریخ تسیاسی و نظامی قدرتهای بزرگ دارای جایگاهی فراتر بوده است. ورود خارجیان نقطه عطف 

ه وجود دارد ک توصیفی تاکید-نشیب آن به شمار می رود. یافته های پژوهشی این مقاله تحلیلی فراز و

کل ون مشچالش های کهنه چون مسائل قلمرو خواهی، کشور سازی و انرژی و مسائل ژئوپولیتیکی نو چ

دم عود. شآب، بنیادگرایی مذهبی و محیط زیست باعث گردیده خاورمیانه از همگرایی منطقه ای دور 

راهم فن را همگرایی موجب تحلیل انرژی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه شده و بستر دخالت بیگانگا

 می آورد. 

 گرایینو، چالشهای ژئوپولیتیکی کهنه، هم  خاورمیانه، چالشهای ژئوپولیتیکیکلمات کلیدی: 

 مقدمه

عرصه تحوالت ژئوپولیتیکی در جهان گستره وسیعی را در بر می گیرد. این گستره در نگرش 

های فکری دانشگاهی تحلیل های گوناگونی را باعث شده است. ممکن است برداشت ها، تحلیل 

                                                                                                                                             
1. Email:  s.asgari@pnu.ac.ir 
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ها و بررسی ها از تنوع قابل مالحظه ای برخوردار باشند و حتی در نظام های سیاسی کالن، 

تی از آنها ارائه شود؛ اما به عنوان واقعیت های سیاسی و جغرافیای وجود دارند تعبیرهای متفاو

چه ممکن است علت وجودی آنها را به درستی نشناسیم. تدوین عناوین و واژه های اختصاصی 

برای چنین مناسباتی البته، فرایند تحلیلهای علمی دانشگاهی را دارای یک ساختار مشخصی می 

ن نکته توجه داشت که این مناسبات در روابط انسانی از تاریخی بسیار طوالنی کند اما باید به ای

برخوردار بوده و به هیچ رو نمی توان شروع آنها را به زمان خاصی معطوف کرد. نوع بشر از 

روزگاری که در پی سود و نیاز خود تالش کرده، چنین مناسباتی شکل گرفته، به همین خاطر 

طی هزاران سال از گذشته از تاثیر این تفکرات در روابط بین انسان ها جهان خاطرات زیادی در 

 و جوامع دارد.

 مگاندر خصوص تحوالت ژئوپولیتیکی البته یک رویکرد فکری تبیین شده و مورد پذیرش ه

 وده اند.ش نموجود ندارد. این واژه از معدود واژه هایی است که صاحبان قدرت در تبیین آن تال

جیه ن توآند مختصات ویژه به آن بدهند و برخی از رفتارهای خود را در قالب آنها کوشیده ا

رستی درویکردهای دیگری نیز مطرح شده که طرفداران آنها بر  نمایند. در کنار این رویکرد،

 د.ه اندیدگاه خود اصرار داشته اما در دنیای سیاست و نظام بین الملل برد موثری نداشت

 ینده نیزآدر  ووپولیتیکی حتی بدون وجود واژه یا واژه ها وجود دارند در هر روی، مناسبات ژئ

ادی را ی زیوجود خواهند داشت. منطقه خاورمیانه و شمال در سده های اخیر تحوالت ژئوپولیتیک

ی و در قه اپشت سر گذاشته است. از دوران استعمار کهن نقش قدرتهای بزرگ، بازیگران فرا منط

د شکل رون ن منطقه ای در این تحوالت برجسته بوده است. به بیان بهتردهه های اخیر بازیگرا

لت گیری این تحوالت از عوامل بیرونی به مسائل درونی رسیده است. در نگرش سیستمی ع

 تحوالت هر دوره با دوره دیگر متفاوت می باشد. 

 هایدرتمناسبات قدرت های بزرگ در این منطقه بدون دخالت کشورهای منطقه، مناسبات ق

ین بزرگ و کشورهای منطقه و تحوالت ژئوپولیتیکی درون کشورهای منطقه سه گونه کلی ا

 تحوالت می باشند.

 طرح مساله

در دهه های اخیر همگرایی منطقه ای یک راهبرد مهم در رویکرد کشورها به همکاری منطقه 

ینه های همگرایی و ای در برخی از مناطق جهان بوده است. نیل به چنین هدفی مستلزم کشف زم
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بهره مندی کامل از آنها می باشد. خاورمیانه از جمله مناطقی است که با وجود زیرساخت های 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نسبتا همگن به این مقصود نرسیده است.  واگرایی های مذهبی، 

ی ویژگی های جغرافیائی خاص و منابع طبیعی و در دهه های نزدیک وجود واگرایی ها

ساختاری، تنوع منافع و تنوع رفتارهای سیاسی زمینه دخالت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را 

فراهم کرده است. حضور قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای باعث پیچیدگی بیشتر چالش های 

      ژئوپولیتیکی منطقه شده، در نتیجه بنیان همگرایی را تضعیف کرده اند.

از  وارد ز یک سو با منافع برخی از گروهها و کشورهای منطقه ارتباط دبروز این مسائل ا

چالش  ترین پیامد منفی بروزسوی دیگر با منافع کشورهای فرامنطقه ای و قدرتهای دیگر. مهم

ی ها و در بسیاری مواقع ویرانهای ژئوپولیتیکی نوین در منطقه از بین رفتن منافع ملت

انه رسی تحوالت چند دهه نزدیک خاورمیانی است. ارزیابی و برهای انسها و سرمایهزیرساخت

نی راوایک نتیجه مشخص و برجسته دارد و آن عبارت است از غیر عادی بودن این تحوالت و ف

 آنها در مقایسه با دیگر مناطق. 

گردد. چالش های نکته مهم در خصوص اثرات آنها، به قلمرو فعالیت این مسائل باز می

گران بودند اما در گران و تعاملهای امن برای برخی از بازیدر گذشته دارای حاشیه ژئوپولیتیکی

والت ین تحجدید معموال حاشیه امن برای بازیگران وجود ندارد تنها ممکن است اثر ا هایعرصه

ذشته گچالش های  تر ازهای جدید مهلکبا تاخیر لمس گردند. برخی از این چالش ها در عرصه

ناصر مام عت. مانند مسائل محیط زیست که اثر آنها سپهر زندگی را شامل می شود و دکننعمل می

راگیر کی فحیات را تحت تاثیر قرار می دهد. آنچه مسلم است تداوم بروز چالش های ژئوپولیتی

 هد زد.خوا موثر در تضعیف همگرایی های منطقه ای، آینده ناخوشایندی را برای خاورمیانه رقم

 روش پژوهش

ست. ایلی ین پژوهش با استفاده از روش تحقیق اسنادی انجام شده و از نوع توصیفی و تحلا

ردیده ش گمطالب و اسناد پس از جمع آوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تال

 تحلیل و توصیف وضع موجود با رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار بگیرد.

 مفاهیم نظری

ن نظریه به رغم قدیمی بودنش، عمال از دوران پس از جنگ جهانی دوم الف(همگرایی: ای

برای تجزیه و تحلیل سیاست بین المللی و نیز سیاستهای منطقه ای مورد توجه قرار گرفت)قوام، 
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(. مفهوم کلی همگرایی عبارت از فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به 226: 1375

خویش برای رسیدن به هدفهای مشترک صرف نظر کرده، از  صورت داوطلبانه از اعمال اقتدار 

یک قدرت فوق ملی همگرایی در روابط بین الملل از سابقه طوالنی برخوردار است. این 

استراتژی در تاریخ معاصر این راهبرد بسیاری از کشورها بوده است. همگرایی های سیاسی، 

بوده است. کشورهای اروپایی  20و  19قرن نظامی و اخیرا اقتصادی اوج اینگونه همگرایی ها در 

در دنیا بیشتر به این رویکرد توجه داشته و از آن سود برده اند. وجود دشمن یا دشمنان مشترک 

 باعث همگرایی بوده است. 

ه کار برد. منظور ب 1902ب( خاورمیانه: واژه خاورمیانه را نخستین بار آلفرد تایر ماهان در سال 

خاور  د نهراف خلیج فارس بود که چون از قاره اروپا به آن نگریسته می شوی تشریح منطقه اط

این واژه  (.از زمان ابداع،120: 1373ک، آمد و نه خاور دور)درایسدل، بلینزدیک به حساب می

 کاربردهای فراوانی در دنیا داشته است.

و  ارشمبود بمنطقه خاورمیانه از نظر طبیعی دارای ویژگی های خاصی است و ضمن اینکه ک

شمگیری چحدت دمای نسبتا باال یکی از آنها می باشد. به لحاظ طبیعی منطقه خاورمیانه دارای و

 است.

ه است. بود این منطقه از نظر سیاسی و اقتصادی دارای کانون های بحث انگیز و تاثیر گذاری

ر گاه  هت. ده اسدرگیری اعراب و اسرائیل یکی از مسائل مهم سیاسی و حتی نظامی خاورمیانه بو

ن دیگر . به بیااست از مساله اعراب و اسرائیل بحثی در میان آمده، واژه خاورمیانه هم کاربرد یافته

ر ه است. دبود می توان گفت بیشترین کاربرد واژه خاورمیانه برای تبیین مساله اعراب و اسرائیل

 ت، حمله آمریکا وهای اخیر مشکالتی چون جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویدهه

نگ و ج متحدانش به عراق و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکائی، جنگ داخلی عراق و سوریه

ن نیز در سالهای اند. در مواردی  افغانستاآمریکا علیه داعش در منطقه خاورمیانه بحث انگیز بوده

ه ویژه بیده است. های چالش بر انگیز در مناقشات خاورمیانه مطرح گرداخیر به عنوان کانون

ناصر رخی از عده بشاینکه این مناقشات به مسائل جهانی ارتباط پیدا کرده اند. در کنار موارد گفته 

رافیایی در اند. نفت، آب و سرزمین از مهمترین عناصر مطرح جغجغرافیایی هم تاثیر گذار بوده

 اند.این منطقه بوده
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یانه ت. خاورمه اسخاورمیانه در کنار خود شمال آفریقا را دارد که در مواقعی بر آن تاثیر گذاشت

باهت شایی و شمال آفریقا از چند نظر قرینه هم به شمار می روند. این مناطق از نظر جغرافی

یگر دصول زیادی به  هم دارند. بارندگی در این مناطق کم است. فصل تابستان گرم و خشک و ف

انسانی  الیتهم پر بارش نیستند. عمده بارش ها در فصل های زمستان و بهار اتفاق می افتد. فع

 در سراسر منطقه با شرایط جوی سازگاری زیادی پیدا کرده است. 

 ت یاج( چالش ژئوپولیتیکی: چالش ژئوپولیتیکی عبارتست از ایجاد وضعیت برای یک دول

ها و ز متغییرده اوپولیتیکی و متاثر کردن آن کشور با استفاکشور بر پایه عوامل ثابت و متغییر ژئ

د عوامل اربرکعوامل جغرافیایی. به عبارتی منفعل کردن سیاست و استراتژی ملی دیگر کشورها با 

(. چالش 121: 1385و ارزشهای جغرافیایی یا کاربرد جغرافیا علیه کشورهای رقیب)حافظ نیا، 

ش چال جانبه است. به بیان دیگر کشورهای درگیر در یک ژئوپولیتیکی یک مفهوم دو یا چند

یب خود ر رقژئوپولیتیکی ممکن است دو یا چند کشور باشند. کشورها و دولتها برای ضربه زدن ب

یکی از  نند.و یا محدود سازی قدرت مانور و عمل آن از ابزارها و روشهای مختلف استفاده می ک

 (.همانزشها و عناصر جغرافیایی علیه دیگران است)روشها و ابزارها کاربرد جغرافیا و ار

 یافته های پژوهش

 ضور استثمارگران آغازی بر چالش های ژئوپولیتیکی کهنه در خاورمیانهح-1

هم از انزدشحضور قدرتهای خارجی در منطقه خاورمیانه به قرن شانزده باز می گردد. در قرن 

 اورمیانهخطقه منطقه خلیج فارس پاشنه آشیل من دید خارجیان به ویژه قدرتهای استثماری اروپائی

ر همین بود. و مسیر اصلی ورود آنها به این منطقه پس از طی کردن راه نسبتا طوالنی دریایی ب

ا سپس لی هاساس آنان نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را از این منطقه شروع کردند. ابتدا پرتغا

د نی داشتنکمراه آمدندو بر تمام یا بخشی از آن حهلندی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها به منطق

: 1371ا، و با ایجاد پایگاههای نظامی و تاسیسات تجاری حضور خود را تثبیت کردند)حافظ نی

19.) 

استعمارگران در قالب فعالیتهای اقتصادی سیاسی حضور خود در منطقه خاورمیانه را قبل از 

به علت کینه ای که از دربار عثمانی و رفتارهای  حضور نظامی شروع کرده بودند. اروپای مسیحی

خشن آنها داشت تالش کرد به دربار ایران نزدیک شود. در کنار این اقدامات ظاهری برای اتحاد، 
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شان ادامه داشت. حضور نمایندگان سیاستهای توسعه طلبانه دولتهای غربی برای تامین منافع

 گیری مناسبات خاص سیاسی بین المللی شد.سیاسی غرب در قالب وزیر مختارها باعث شکل 

پس از اقدامات سیاسی و اقتصادی، تالش برای حضور نظامی قوت بیشتری گرفت. در 

ند. سیل داشتقه گاقدامات نخستین، پرتغالی ها اقدام عملی را انجام دادند و ناوگان مجهزی به منط

 کرک بود.فرماندهی این ناوگان به عهده دریا نورد مشهور، آلفونس آلبو

لیج خسرباز مسلح راهی اقیانوس هند و  3000ناو جنگی و  14با  1506آلبوکرک در سال 

احلی عمان س(. پرتغالی ها پس از ورود به منطقه ابتدا شهرهای 136: 1384فارس گردید )اسدی، 

در  ند ورا اشغال کردند و سپس به خلیج فارس وارد شدند و به اشغال جزایر ایرانی پرداخت

دلیری  خورشیدی با رشادت و 1003تین اقدام جزیره هرمز را اشغال نمودند ولی در سال نخس

 سربازان ایرانی از منطقه خلیج فارس اخراج شدند.

 (استعمارگران در خاورمیانه1جدول شماره)

 منطقه ورود زمان ورود قدرت استعماری

 خلیج فارس (1506)16قرن  پرتغال

 خلیج فارس (1610)دهه 17قرن  انگلستان 

 خلیج فارس (1607)17قرن  هلند

 لوانت (1920)20قرن  فرانسه 

 منطقه خلیج فارس 20قرن  آمریکا

 جدول از نگارنده

پس از پرتغالی ها، انگلیسی ها با ترفندهای گوناگون اما موثر وارد منطقه شدند و بعد هم 

میالدی یعنی دقیقا یکصد سال پس از ورود  1607هلندی ها وارد منطقه شدند. هلندی ها در سال 

(. با ضعف امپراتوری عثمانی 62: 1382کشتی های آلبو کرک به منطقه وارد شدند)عسگری، 

ا هم وارد عرصه شدند و جبهه دیگری را برای تجزیه عثمانی گشودند. حضور فرانسوی ه

فرانسوی ها در منطقه خاورمیانه از غرب شروع شد. آنان لبنان و سوریه را اشغال کردند و جبهه 

که انگلیسی ها به حضور خود در منطقه خلیج  1971دیگری برای تجزیه عثمانی گشودند. تا سال 

ندین سناریو نوشته شده در منطقه اجرا شد و در نتیجه ساختار کنونی فارس پایان دادند چ
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( زمان شروع حضور قدرتهای بزرگ در منطقه خاورمیانه 1خاورمیانه شکل گرفت. جدول شماره)

 را نشان می دهد.

 الش های ژئوپولیتیکی کهنه در خاورمیانهچ -2

 و البته یشتری نو از ماندگاری بچالش های ژئوپولیتیکی کهنه در خاورمیانه نسبت به چالش ها

 ه حاکمیتکهن از تنوع و بازیگران کمتر برخوردار بوده اند. ویژگی دیگر چالش های ژئوپولیتیکی

هن را کیکی تفکرات استعماری کهن بر آن می باشد. چنانچه به لحاظ زمانی عصر تفکرات ژئوپلیت

لین ورود او ا ازاورمیانه و شمال آفریقبا استعمار کهنه و قدیمی مقارن بدانیم در نتیجه منطقه خ

 بیگانگان با نوع جدیدی از چالش ها روبرو شده اند.

 مهم ترین چالش های کهنه در منطقه خاورمیانه عبارتند از:

 روژه کشور سازیپ -1-2

در  ای قابل توجهی است. بیشتر جمعیت منطقهمنطقه خاورمیانه دارای تنوع قومی و قبیله

زبانی -گیرند. در این سه قلمرو فرهنگیزبان فارسی، عربی و ترکی قرار میقلمرو فرهنگی سه 

ساسی اهای زبانی وجود دارند. اما از نظر نژادی یک تقسیم بندی بزرگ، کردها و سایر اقلیت

 است بین اعراب و غیر اعراب.

د کشور سازی در منطقه خاورمیانه پس از تکامل دوره استثمار کهن آغاز شد. با ضعف شدی

حکومت عثمانی که از آن به بیماری سیاسی یاد می شود، روند کشورسازی توسط قدرتهای 

استثماری و به گونه عمده توسط بریتانیا و فرانسه آغاز شد. روسیه و آمریکا در ایجاد کشورهای 

جدید نقشی نداشتند. برای موجه جلوه دادن اقدامات و سرعت بخشیدن به کشور سازی به وجود 

های ملی یی در ظاهر بومی نیاز بود. اندیشه های ناسیونالیستی غرب در پیدایش جنبشمحرک ها

گرائی عربی نقش زیادی داشت. در واقع عوامل داخلی و خارجی متعددی در ظهور ناسیونالیسم 

عرب موثر بودند. سلطه گری قدرتهای امپریالیستی اروپا، نفوذ فرهنگ، تمدن و آرمانهای سیاسی 

ندیشه های لیبرال غرب به عنوان عوامل اصلی و عمده خارجی از یک طرف و زوال و اجتماعی ا

و ضعف روزافزون قدرت امپراتوری عثمانی در برابر سلطه طلبی های غرب همراه با استبداد 

داخلی در سلطنت سلطان عبدالحمید و بویژه ترکهای جوان از طرف دیگر از جمله عوامل و علل 

(. 88-87: 1369م جنبش ناسیونالیسم عرب به حساب می آیند)احمدی، داخلی در رشد و استحکا

ملی گرائی در میان اعراب مسیحی بیشتر از سایر اعراب طرفدار و نظریه پرداز داشت. افرادی 
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چون پطرس بوستانی، ناصیف الیازیچی، نجیب عازوری و... از افراد مشهور در این زمینه بودند. 

 ورسازی موثر واقع شد و با دخالت بیگانگان زودتر به نتیجه رسید.تالش این افراد در جریان کش

لین . اوکشورهای عرب منطقه خاورمیانه دوره به ظاهر تکامل خود را با سرعت سپری کردند

ل اعالم استقال 1932بوجود آمد و در سال  1926کشور عربستان سعودی بود که در سال 

قه  تمام کشورهای عرب منط 1970ازین  دهه (. تا سالهای آغ416: 1379کرد)مجتهدزاده، 

 ویوخ شخاورمیانه مستقل شدند. در طی کمتر از یکصد سال سرزمین هائی که در قلمرو برخی 

ت کشور حرک امیران بادیه نشین بودند به عنوان یک کشور مستقل متولد شدند. از آنجائیکه این

و  سرزمین رنده واحد سیاسی ملت،سازی فرایند صحیحی نداشت، رابطه سه عنصر اصلی پدید آو

شتند ی داحکومت به درستی تبیین نشده بود، منجر به قدرت رسیدن خاندانی شد که نسبت فامیل

 و در طی دهه های بعد نیز سلسله های حکومتی  از همین خاندان تداوم یافت.

کشور  یک نوضعیت کشورهای ایران در این میان متفاوت از دیگران بوده است. ایران به عنوا

 مستقل دارای تاریخ چند هزار ساله است.

د وجو در منطقه خاورمیانه وسعت کشورها به شدت ناهمگون است. در این منطقه کشورهایی

ستان عرب دارد که دامنه وسعت آنها از دولت شهرهای واقعی چون امارات متحده عربی تا کشور

 (.7: 1369، ی کند)بیومونت، بلیک،استافسعودی که دوازده برابر انگلستان وسعت دارد، تغییر م

د که ه کرپیامد منفی کشورسازی تحمیلی را حداقل در مورد رژیم صهیونیستی می توان مشاهد

 باعث گردیده مشکل اعراب و اسرائیل برای بیش از نیم قرن ادامه پیدا کند.

 زخم استثماری اختالفات ارضی و مرزی  -2-2

روند. یممار شمیانه از مسائل ژئوپولیتیکی به نسبت کهنه به سرزمین و قلمرو در منطقه خاور 

مال ی کابا تولد کشورها روند افزایشی به خود گرفت که با اصول جغرافیای سیاس این مساله

ی ائل سیاسه مسانطباق دارد. به بیان دیگر با تولد هر واحد سیاسی جدید مسائل آن نیز به مجموع

تعقیب  ی چون مرز، قلمروخواهی، تالش برای کنترل منابع،یک منطقه افزوده می شود. مسائل

 هژمونی قدرت در حاشیه و ... از این دست هستند.

ر این ژه دمنطقه خاورمیانه از نظر مسائل سرزمینی و وجود اختالفات یکی از کانون های وی

 ها را شاملرود. این گستره دو بخش مهم اختالفات سرزمینی و اختالف در مرززمینه به شمار می

 می شود. وجود این اختالفات باعث گردیده منطقه خاورمیانه در 
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 ( اختالفات مرزی و ارضی حل نشده در خلیج فارس2جدول شماره)

 موضوعات مورد اختالف نام کشورهای طرف اختالف ردیف

 مرزهای دریاییدر خلیج فارس و عمان مانع-امارات متحده عربی 1

الخیمه و هایی از راسارضی)بخش مانع-امارات متحده عربی 2

 شارجه(

 مرز دریایی ایران و عراق 3

 ارضی)جزیره حالوا و خورالعدید( طرق-امارات متحده عربی)ابوظبی( 4

 مرز دریایی ایران و کویت 5

 مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی 6

 مرز دریایی امارات متحده عربی و عربستان سعودی 7

 مرز دریایی بحرین و قطر 8

 مرز دریایی عربستان سعودی و قطر 9

 ارضی عربستان و یمن 10

عضو فدراسیون امارت متحده  7میان  11

 عربی

 مورد(12مرزی و ارضی)

 ( همراه با اصالحات13: 1374منابع: )جعفری ولدانی، 

(.  افراز Drysdale, 1994:21های منطقه ای از دیگر مناطق عقب بماند)رسیدن به همکاری 

مرز در کشورهای منطقه خاورمیانه و به ویژه در هسته آن، منطقه خلیج فارس از قاعده مشخصی 

پیروی نکرده و مسائل خاص خود را داراست. مرزهای گذشته ترکیبی از مرزهای تحمیلی و 

در این منطقه کمتر مرزی را می توان پیدا کرد که دارای گذشته مرزهای پیش از اسکان می باشند. 

پر فراز و نشیب نباشد. در تهدید حدود این مرزها انطباق پذیری فرهنگی، اجتماعی و سایر 

-1918مسائل نقش نداشته است. مرزبندی امپریالیسم در روزهای بعد از جنگ جهانی اول)

ریتانیا و فرانسه که کشورهای فلسطین، اردن، ( بر دوش خاورمیانه سنگینی می کند. ب1914

سوریه، عراق و لبنان را ایجاد کردند. برای عالمت گذاری سرزمین هایی که تحت قیمومیت 

 (.1377فرانسه و بریتانیا نبودند اغلب از مرزهای مستقیم استفاده کرده اند)بلیک، 
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ه توج خاورمیانه قابل هم اکنون مرزهای افراز نشده در دو شکل خشکی و دریا در منطقه

ین میان ( نشان می دهد کشورهای منطقه خلیج فارس در ا2هستند. همانکونه که جدول شماره )

راز س افنسبت به سایر کشورها مشکالت بیشتری دارند. بخشی از مرزهای دریائی در خلیج فار

ت نشده اند که هفت قطعه مرز دریائی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شده و رسمی

یران و ا(. مرز دریایی ایران و عراق، عراق و کویت، 185: 1390یابند)مجتهدزاده، عسگری، 

بی و ه عرکویت، ایران و امارات متحده عربی، امارات متحده عربی و  عربستان، امارات متحد

 عمان از جمله مرزهای دریای افراز نشده در خلیج فارس می باشند.

 آنها کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی در روابطهمچنین اختالفات ارضی در درون 

حده ت متتاثیر زیادی داشته است. اختالف در داخل امارت های تشکیل دهنده فدارسیون امارا

جب ه موعربی در این زمینه قابل توجه است. برخی از این اختالفات در دهه و سالهای گذشت

نگ جایران و سپس کویت باعث بروز دو بروز جنگ های خونین شده اند. طمع عراق به خاک 

 ویرانگر گردید که نتایج ناگواری به دنبال داشته است.

 یتیک انرژیچالش ژئوپول -3-2

یان شناخت در پنسیلوانیا به نفت رسید بیشتر جهان 1859زمانی که نخستین چاه نفت در سال 

م زش نفت هی ارت زمان کوتاهچندان زیادی از کارآمدی این ماده سیاه و بدبو نداشتند. اما در مد

ر دنسه برای دارندگان آن و هم مصرف کنندگان روشن شد تا حدی که کلمانسو نخست وزیر فرا

جریان جنگ جهانی اول ضمن درخواست از آمریکا برای ویلسون رئیس جمهور آن کشور 

 با های فردا حکم خون دارد. ارزش یک قطره نفت مساوینوشت: نفت امروز برای ما در جنگ

 (.4: 1386ارزش یک قطره خون است)شیخ نوری، 

 ه به شمار میها در عرصه تحوالت ژئوپولیتیکی کهنه و نو در خاورمیانانرژی از مهمترین واژه

ی داشته لمللرود. این واژه بیشترین کاربرد را در طی یک قرن گذشته در ادبیات سیاسی و بین ا

، خام ای انرژی به شمار می روند. ابتدا نفتاست. منابع هیدروکربنی از مهمترین شاخص ه

طرح مهان تولیدات ناشی از آن و سپس گاز طبیعی به عنوان مهمترین منابع انرژی فسیلی در ج

مخزن  ترینشده اند. منطقه خاورمیانه و به گونه کامال مشخص کشورهای کرانه خلیج فارس بزرگ

طبیعی  درصد گاز 36درصد نفت خام و  64انرژی به شمار می روند. منطقه خلیج فارس دارای 

 (.1382از مجموع ذخایر هیدروکربنی دنیاست )عسگری، 
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نطقه ای اس مانرژی در خاورمیانه دارای دو بعد ژئوپولیتیکی منطقه ای و جهانی است. در مقی

این  تیجهکشورها برای کنترل این منابع و فروش آن در بازارهای جهانی تالش می کنند. در ن

را  های مشترک انرژی این مسالهچالش هایی هم پدید می آید. در مواردی وجود حوزهتقالها، 

ی م رها پیچیده تر می کند. کشورهای منطقه خلیج فارس در این زمینه شاید سرآمد تمام کشو

 لل تاثیرالم باشند. در این منطقه حوزه های مشترک بسیاری وجود دارد که همچنان در روابط بین

نوز خی هاز این حوزه های انرژی در حال حاضر مورد بهره برداری هستند و بر گذارند. برخی

و امارات  های مشترک ایران با قطر در پارس جنوبیمورد بهره برداری قرار نگرفته اند. حوزه

 (.1379متحده عربی قابل توجه است)میرحیدر، عسگری، 

سستنی هم مصرف جهانی انرژی با مسائل منطقه خاورمیانه یک رابطه ناگ  در مقیاس کالن

. پر ین خواهد کردهای موجود، انرژی منطقه تا چندین دهه نیاز جهان را تامدارد. با توجه به نشانه

د. ی دهمچالش بودن مساله انرژی ارتباط آن را با منافع ملی کشورها و مسائل سیاسی نشان 

نابع مشخص ئل اقتصاد منطقه ای نیز گره خورده است. به سه دلیل کامال مموضوع انرژی به مسا

 هیدروکربنی همچنان در صدر درخواست های جهانی برای انرژی قرار خواهند داشت:

 ها ارزانتر است.نابع نفت و گاز از دیگر انرژیم -1

 تولیدات گوناگون دارد -2

 صرفموفور آن و سادگی در  -3

شته در د گذیش گفته نتیجه منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس ماننبا توجه به موارد پ

رای ی داراس مناطق مهم و استراتژیک جهان قرار خواهند داشت. چرا که صورت های دیگر انرژ

 مشکالت خاص خود هستند و به نظر نمی رسد به زودی این مشکالت برطرف شوند. آن چه

واهد نگاههای جهانی به منطقه خلیج فارس معطوف خسال آینده  25مسلم است حداقل در طی 

گری، د)عسشد. وجود منابع عظیم انرژی و نیاز کشورها به آن چنین توجهی را توجیه خواهد کر

ی (. در چنین شرایطی تالش می شود از نزدیکی بیشتر کشورهای دارای منابع انرژ1384

ود سیی و کاهش قیمت نفت به جلوگیری شود. وجود اختالف بین این اعضا باعث عدم همگرا

 کشورهای خریدار خواهد بود. آنچه در ماههای اخیر اتفاق دلیلی بر این ادعاست.

 الش های ژئوپولیتیکی نو در خاورمیانهچ -3
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گر این د. اچالش های نو در تحوالت ژئوپولیتیکی خاورمیانه از نظر تنوع قابل مالحظه هستن

 واهندخژئوپولیتیک قرار بگیرند تعدا آنها افزایش چالش ها در قالب فکری مکتب فرانسوی 

بود. در  ن قابل مالحظه خواهندهای گوناگویافت. هم چنین گستره فعالیت آنها نیز در مقیاس

 باشد. از دیدرویکرد فکری فرانسوی بنیان هر تحول ژئوپولیتیکی، سرزمین و مسائل مربوطه می

به  ربوطمفی که در آن موضوع سرزمین یا مسائل نظریه پرداز این مکتب، ایو الکست هر اختال

: 1379شود)الکست، ژیبلن،سرزمین وجود داشته باشد آن مساله امری ژئوپولیتیکی شمرده می

ت (. اما در این بررسی، این رویکرد مورد اقبال نیست. آنچه که تحت عنوان تحوال15

ا چند کشور یاشته باشند و بین دو المللی دوما باید گستره بینشوند لزژئوپولیتیکی شناخته می

ازه کشوری به دنبال منافع خود هستند. هر اند های ژئوپولیتیکیکشورها در بازی واقع گردند.

تر خواهد بود. دارای اقتدار، اقتصاد قوی، دیپلماسی کارآمد و .... باشد در این بازی موفق

ای ونهگبه  ناسبات بازیهای سیاسیکشورهای ضعیف در بازیهای ژئوپولیتیکی بازنده هستند اما م

ی کاف است که باید حضور داشته باشند تا طرف مقابل در تحصیل منافع خود دارای مشروعیت

 باشد.

 مهم ترین چالش های ژئوپولیتیکی جدید در خاورمیانه عبارتند از:

 ژئوپولیتیک آب، پیامد بحران کم آبی-1-3

محسوب می شود. کمبود بارش از یک سو و ترین مناطق جهان خاورمیانه از جمله خشک

افزایش جمعیت و همینطور تالش برای دستیابی به رشد در امر تولیدات کشاورزی و همچنین 

درصد  88صنعتی شدن از سوی دیگر باعث گردیده فشار زیادی به منابع آب منطقه وارد گردد. 

می گیرد. با وجود محدود بودن منابع آب منطقه خاورمیانه در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار 

منابع آب، موارد مصرف و نوع مصرف آن با توجه به افزایش جمعیت در حال افزایش است. در 

نتیجه سهم سرانه ساکنین منطقه در سالهای آینده کاهش خواهد یافت. بر این اساس سهم هر فرد 

خواهد کاهش  2015متر مکعب در سال  740به  1997متر مکعب در سال  1045از 

(. با وجود اینکه در منطقه خاورمیانه چند رود مهم جریان دارد اما World Bank, 2008یافت)

کمبود آب باعث شده تا این منبع مهم جغرافیایی به یکی از بسترهای مورد نزاع بین کشورهای 

ل منطقه تبدیل گردد. بحران آب خاورمیانه را می توان به سه دسته از عوامل نسبت داد. عوام

(. در قاموس 1372محیطی، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی)موسسه مطالعات استراتژیک لندن، 
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سیاسی منطقه آب یکی از بسترهای اصلی برای ایجاد چالش های جدی است. این چالش می 

تواند از انرژی زیادی برای تبدیل شدن به یک نزاع گرم برخوردار گردد. سه حوضه آبی مربوط 

رودهای دجله و فرات، لیتانی و اردن و هیرمند از مهمترین موارد در این زمینه می به رودهای به 

 باشند. 

ز ااری چالش های ایجاد شده بین کشورهای ترکیه، سوریه و عراق در خصوص نحوه بهره برد

ر داده قرا آب رودهای دجله و فرات و سهم هر کشور در سالهای اخیر روابط آنها را تحت تاثیر

 د. اگرچهه اناینکه این سه کشور هنوز در این زمینه به توافق قابل قبولی دست نیافت است. ضمن

اله در ن مسدرحال حاضر این کشورها درگیر مسائل مهم تری هستند اما در آینده آب به مهم تری

 عرصه سیاسی این کشورها تبدیا خواهد شد. 

ز ام طرفین ر سهسرائیل با اردن بر سدر حوضه لیتانی لبنان با اسرائیل و در حوضه رود اردن، ا

 چه متعلقر آنمنابع آب دارای مشکالت سیاسی هستند. اعراب و اسرائیل نه تنها برای خاک بلکه ه

 گری،به آنست با هم درگیر هستنداما آب از مهم ترین عوامل درگیری در میان آنهاست)عس

1389 :75) 

اره کرد ن اشیرمند بین ایران و افغانستابه عنوان یک حوضه کوچکتر ولی مهم باید به حوضه ه

دید ور پکه در سالهای اخیر اگرچه به علت عدم پیگیری ایران مشکالت سیاسی جدی بین دو کش

رقی شنوب جنیامده اما به علت قطع آب هیرمند از سوی اقغانستان مشکالت زیادی برای ساکنین 

کشور  ر درمحیطی بزرگ سالهای اخی کشور پدید آورده که می توان از آن به عنوان فاجعه زیست

 (.211: 1384یاد کرد)مجتهدزاده، عسگری، 

یند اما می آنرودخانه هائی که از ایران به سوی عراق می روند اگر چه اکنون مشکلی به شمار 

 ردید.ند گدر چند سال آینده به یکی از زمینه های اصلی چالش در روابط دو کشور تبدیل خواه

 زیست منطقه خاورمیانه نی محیط ویرا -2-3

کند. بخش وضعین نامطلوب طبیعی منطقه خاورمیانه شرایط محیط زیست آن را بحرانی می

های اندکی برخوردار شود و از بارشای از منطقه جزو مناطق خشک جهان به شمار میعمده

یل شود. ای بومی تبدباشند. پوشش اندک و فرسایش زیاد باعث گردیده گرد و غبار به پدیدهمی

مناطق خشک و نیمه خشک های زیادی از ای مهم در بخشهای گرد و غبار پدیدهتوفان
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(. از بین رفتن پوشش گیاهی و فروکش کردن منابع 153: 1390خاورمیانه است)گائودی، میدلتون، 

 کند.آب این وضعیت را تشدید می

ران، ت. تهای پیدا کرده اسآلودگی هوا در برخی از شهرهای خاورمیانه وضعیت نگران کننده 

 شهرها و این قاهره، بیروت و بغداد جزء شهرهای آلوده منطقه به شمار می روند. آلودگی هوا در

 گردد. بسیاری از شهرهای خاورمیانه باعث مرگ افراد زیادی می

ی و فرسایش بیش از حد معمول خاک در خاورمیانه ضمن اینکه مشکالتی را برای کشاورز

بخش  ی ایجاد می کند باعث می گردد چهره زمین دچار تغییرات نامطلوب گردد.مسائل زیست

ورمیانه میلیارد تن خاک فرسایش یافته در جهان در هر سال مربوط به خا 75قابل توجهی از 

)عسگری، میلیارد تن خاک فرسایش پیدا می کند 5است. در ایران به تنهائی در هر سال حدود 

 اشی میاز چرای مفرط مراتع، شخم مراتع و پاک کردن جنگل ها ن (. چنین وضعیتی142: 1389

 شود که در خاورمیانه از روند خطرناکی برخوردار است. 

ر بی دتشدید فرسایش و کاهش بارندگی ها و خشکی هوا باعث گردیده واژه پدیده غبار عر

ز ست اما ای نیتازه اادبیات جغرافیای طبیعی کاربرد زیادی پیدا کند. اگر چه این پدیده، پدیده 

 ث بروزبه این سو تشدید گردیده است. شرایط فوق العاده خشک جوی در منطقه باع 1387سال 

واجه مخاک طوفان شن و گرد و خاک می گردد. اکثر نقاط خاورمیانه معموال با طوفانهای گرد و

رین همتمند. هستند. اما برخی از نقاط دارای بیشترین تعداد از طوفانها در طی یک سال هست

احی ردن و نوان انقاطی که در خاورمیانه طوفان گرد و خاک در آنها واقع می شوند عبارتند از بیاب

ار ب 15پست شبه جزیره از بغداد تا سواحل شمالی خلیج فارس که در طی یک سال بیش از 

ی وارد و به ع(. گرد و غبار ایجاد در فرایند طبیlittmann, 2006طوفان در آنها اتفاق می افتد)

 دیگر کشورها مانند ایران می رسد و باعث مشکالت زیادی می گردد.

ای فراتر از مسائل پیش گفته را در بر می گیرد. این مشکالت زیست محیطی خاورمیانه گستره

مشکالت از خشکی به عرصه های آبی رسیده است. منابع آبی منطقه به شدت تحت فشار هستند. 

ت برداشت های بی رویه و منابع آب شور به علت کاهش ورود آب و منابع آب شیرین به عل

در حال آلوده شدن هستند. منابع آب در برخی از کشورهای منطقه  هاهمچنین حجم عظیم آالینده

در حال آلوده شدن هستند. ضمن اینکه به علت بهره برداری بیش از حد از سفره های زیر زمینی 
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ه ها پایین خزیده است. این مسئله در اسرائیل باعث گردید تا سطح ایستایی در بسیاری از سفر

 (.185: 1378آب دریا تا مناطق ساحلی پیشروی نموده و خاک مناطق را شور نماید)فغانی، 

 پذیری درن نادر ایران و عربستان سعودی برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی نتایج جبرا

ت ه علبین دو کشور و برخی دیگر از کشورهای منطقه پی داشته است. سفره های زیر زمینی ا

 .گران استز دیبرداشت های بی رویه تخلیه شده اند. ایران در این میان بسیار نگران کننده تر ا

رایط دن شخلیج فارس در این میان مثال ناراحت کننده ای است. این پهنه آبی ضمن دارا بو

دی شده زیا مطلوب گرفتار تخریب ها و آلودگی هایحاد طبیعی و به دلیل فعالیت های انسانی نا

یلیون م 15است. این گستره آبی در حیات اقتصادی جهان نقش بزرگی دارد و روزانه بیش از 

ارت  ز تجابشکه نفت از طریق این پهنه آبی به جهان خارج صادر می گردد. در نتیجه این حجم 

میلیون تن  5/1 د. در حال حاضر ساالنه بیش ازنفت این دریا به مرور به موادر نفتی آلوده می شو

کتشاف، . این حجم قابل توجه ناشی از فعالیت های مربوط به اشودنفت به آب دریا وارد می

 (.1389استخراج و حمل نفت است)عسگری، 

ین از طرف دیگر نصب و راه اندازی دستگاههای آب شیرین کن در سواحل جنوبی شوری ا

ت. سایر . کشور کویت بیشترین دستگاههای آب شیرین کن دنیا را داراسکندپهنه را بیشتر می

ها پس از هائی هستند. این دستگاهکشورهای ساحل جنوب خلیج فارس نیز دارای چنین دستگاه

مالح به دریا اورود نمک و  گردانند.، امالح و سایر پسماندها را به دریا باز میتصفیه آب شیرین

 ارد. دشود. و مرگ آنها را در پی یر در اکوسیستم های دریائی میپس از تصفیه، باعث تغی

باشد. ورود پساب های شهری و صنعتی از مشکالت زیست محیطی دیگر خلیج فارس می

د. اکثر شهرهای ساحلی خلیج فارس فاضالب شهری خود را بطور مستقیم به دریا می ریزن

 (.1389کنند)عسگری،را وارد این دریا میمجتمع های صنعتی مانند عسلویه نیز فاضالب صنعتی 

ز ااری همچنین تغییر فرم و شکل ساحل در قالب فعالیت هائی چون جزیره سازی، بهره برد

دامه اورت معادن شن و ماسه و... باعث وارد شدن خسارات فراوان به این دریا شده است. در ص

 اهد بود.روند کنونی آلودگی ها آینده خوبی در انتظار خلیج فارس نخو

کند وقوع آنچه در این میان وضعیت منطقه خاورمیانه را از نظر محیط زیست پیچیده تر می

جنگهایی است که در آن از انواع تسلیحات متعارف و غیر متعارف استفاده شده است. آلودگی 

های اصلی تخریب محیط زیست محیطی منطقه از این جهت قابل توجه است. یکی دیگر از علت
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هایی است که در طی چند دهه اخیر اتفاق افتاده است. این منطقه خاورمیانه وقوع جنگزیست 

ها در عصر پس از دوران جنگ سرد بوده بنابراین کشورهای درگیر به تسلیحات نسبتا جنگ

های خونینی را فراهم پیشرفته دسترسی داشتند. وجود حاکمان بی خرد بستر چنین جنگ

ساله ایران و عراق، اشغال کویت بوسیله صدام و جنگ دوم خلج  8کردند. جنگ تحمیلی می

های داخلی و فارس، جنگ ائتالف علیه صدام حسین، جنگ بلند مدت اعراب و اسرائیل، جنگ

 ها بیشترینها هستند. این جنگترین این جنگهای داخلی سوریه و عراق از مهماکنون هم جنگ

ها اثر تخریبی های بکار رفته در هر یک از این جنگسالحاند. اثر ویران کننده در طبیعت داشته

های پیشین داشته است. البته فرسایشی بودن جنگها ویرانی بیشتری در بیشتری نسبت به جنگ

 محیط زیست پدید می آورد. 

 رناکجنگ ایران و عراق باعث آلودگی بخش های زیادی از منابع خاکی کشور به ذرات خط

اک ده خشت شده است. تسهیالت شیمیایی به کار رفته در این جنگ باعث ناشی از کاربرد مهما

دو  های میدان های جنگ به انواع آلودگی دچار شوند. هم اکنون  بخش قابل توجهی از قلمرو

بر تلفات (. هر از چند گاهی خ1385کشور به انواع مین ها آلوده هستند)مرکز تحقیقات سپاه،

 شور می شنویم.انسانی این پدیده شوم را در ک

اعث در کنار مشکل کم آب و خشکی طبیعت خاورمیانه، تخریب مراتع و جنگل ها و نیز ب

شامل  ن راتشدید ویرانی های زیست محیطی می گردد. تخریب مراتع در خاورمیانه بیشترین میزا

م د حجمی شود. مواد فرسایش یافته در کشورهای ترکیه، ایران، سوریه و عراق باعث می شو

متر  56نه یمی از خاک از طریق اروند رود وارد خلیج فارس شود. در نتیجه بطور متوسط ساالعظ

خلیج  متر مربع  از سطح 5600مربع ساحل در این دریا پیشروی می کند یعنی هر یکصد سال 

 (.1390شود )الهی، فارس کاسته می

ر داگرچه مشکل تخریب محیط زیست یک مشکل جهانی است، اما خاورمیانه در این میان 

 گیرد. تر قرار میجایگاهی به مراتب نگران کننده

ای در حال وقوع است و این امروزه تخریب محیط زیست در خاورمیانه به شکل گسترده

نصر اصلی عاین میان سه شود. در اندار را شامل میججان و هم طبیعت تخریب هم طبیعت بی

یار ک معیزندگی: آب، خاک و هوا به عنوان شاخص مطرح بوده و میزان آلودگی هر یک از آنها 

 باشد. مهم در این زمینه می
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نه کند تالش برای صنعتی شدن است. اکثر کشورهای خاورمیاآنچه این روند را خطرناک می

 دن به چنین هدفی بطور حتم بهای رسیهای زیادی بکار برده و بربرای رصنعتی شدن تالش

 شود. تالشهای خودشان ادامه خواهند داد. این مساله در اکثر کشورهای منطقه مشاهده می

 وندی معکوس در ژئوپولیتیکمحیط زیست ر -1-2-3

 محیط زیست و مسائل مربوط به آن از چندین دهه به این سو در سطح کره خاک مطرح

ن ر دادانی این موضوع که انسان ها به صورت جمعی در حال تغییاند. پس از جنگ دوم جهشده

هم ای مچهره سیاره زمین و در خطر قرار دادن نظام های زیستی هستند به یکی از نگرانی ه

لب ر قاجهانی تبدیل شد و طی چند سال اخیر نیز به عنوان موضوعی در حوزه امنیت جهانی د

 (. 1392است)حیدری فر،  دانش ژئوپولیتیک مورد پژوهش قرار گرفته

 ح میمحیط زیست به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد در مباحث مربوط به ژئوپولیتیک مطر

مکاری رد هشود. رویکرد ژئوپولیتیکی در این مباحث با مباحث سنتی متفاوت است. در این رویک

دف ه هی بو همیاری طرفهای درگیر مطرح است و بدون وجود زمینه های همکاری امکان دستیاب

ن (. بنابرای Asgari,2008اصلی که رفع یا کاهش مشکالت زیست محیطی است، وجود ندارد)

مسائل  یشترمی توان از آن به عنوان یک روند معکوس در ژئوپولیتیک نام برد چرا که برخالف ب

 ژئوپولیتیکی منافع ملی در گرو همکاری با طرف های درگیر است.

به  توجه ادامه زندگی برای نسل های آینده از مهم ترین دالیلاهمیت زندگی نسل کنونی و 

هتر بیان مسائل محیط زیست است. امروزه طبیعت هم آلوده می شود و هم از بین می رود. به ب

فتن ین ربرخی از عناصر طبیعی چون آب، خاک و هوا آلوده می شوند و در کنار آن شاهد از ب

 کند. ی میین روندها پایه های زندگی را دچار بی ثباتگونه های گیاهی و جانوری هستیم که ا

 حال در مقایسه با دیگر مناطق جهان محیط زیست خاورمیانه با سرعت و شدت بیشتری در

 آلوده شدن و تخریب است. 

 سه مسئله که تماما انسانی هستند در پیدایش این وضع اثر دارند:

 افزایش جمعیت  -1

 هبی به توسعتالش برای دستیا -2
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رمیانه بع طبیعی بیش از توان آنها. این مساله در همه کشورهای منطقه خاوفشار به منا -3

یست زمشاهده می شود. اگر چه ممکن است همه کشورها به یک اندازه در مسیر تخریب محیط 

 د.حرکت نکنند اما به عنوان یک واقعیت تلخ، همه آنها در تخریب آن دارای سهم هستن

 

 

 مدل اثر تخریبی فشار به منابع در روند توسعه خاورمیانه

 ترسیم از نگارنده

 .ن می دهدنشا مدل باال اثر ویرانگر تالش برای توسعه با فشار بیش از حد بر منابع طبیعی را

 جهانی ای و دینمذهب منطقه -3

یکی از بسترهای مهم همگرایی در میان کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه دین اسالم است. 

های بزرگ جهان بیش از یک میلیارد نفر پیرو دارد و به دلیل دین اسالم به عنوان یکی از دین

ین ایده تواند با اقبال و پذیرش بیشتری روبرو شود اما انچه مانع از تحقق چنهای ذاتی میویژگی

های گوناگون از این دین گرایی و تاکید بر قرائتهاست. مذهب شود ژئوپولیتیک اسالمبزرگی می

ها نفر از باعث گردیده انرژی زیادی از کشورهای اسالمی از بین برود. در نتیجه میلیون

سالمی ا گرایی مذاهبژئوپولیتیک اسالمها آسیب ببینند. ژئوپولیتیک اسالمها در حقیقت منطقه

است. جغرافیای سیاسی جهان اسالم از ساختار ناهمگونی برخوردار است. هنوز حکومت های 

مردمی در بخش اعظم آن شکل نگرفته و مردم ساالری همچنان در پرده ابهام است. انتخابات در 

 برخی از این جوامع بیشتر به کاریکاتور انتخابات شبیه است تا انتخابات واقعی و در برخی دیگر

از کشورهای اسالمی انتخابات فرمایشی است. این مساله ناشی از عدم تکامل سازماندهی سیاسی 

گرایی مذهبی یک رویکرد (. منطقه1387فضا براساس مبانی حقیقی جغرافیاست)عسگری،

برداری از منابع انسانی ارزشمند است اما از آنجاییکه دارای راهبرد کارآمدی ژئوپولیتیکی در بهره

شود. اافراط گرایی های مذهبی اگرچه با پیدایش به نتیجه یا نتایج قابل قبولی منتهی نمییست ن

خوارج در صدر اسالم خود را نشان می دهد اما اکنون شکل حادتری به خود گرفته است. 

انحراف از هدف اصلی که روبرو شدن با دشمنان مشترک است باعث گردیده دشمنی با هم 

ف این گروهها تبدیل شود. از زمان بنیانگذاری مبارزات بنیادگرایی و کیشان به بزرگترین ضع

سپس اعام موجودیت القاعده در آغازین سالهای قرن بیست و یکم تا کنون گروهای افراطی چون 

فشاربیشازحدبه

منابعطبیعی

ا و هتضعیفبنیانتخریبمحیطزیست

های توسعهزیرساخت
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طالبان، جبه نصرت، داعش و... پدید آمده اند که باعث تحمیل هزینه های بسیار زیادی به 

دایش گروههای تروریستی اکنون یکی از خطرهای بزرگی است کشورهای منطقه گردیده است. پی

که جهان گرایی دین اسالم را تهدید می کند. عوامل متعددی در به وجود آمدن گروههای 

تروریستی مذهبی نقش دارند. یکی از عوامل عمده ایجاد تغییرات در محیط اطراف چنین 

، سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و روان گروههایی می باشد. حوزه های مختلفی از قبیل اجتماعی

شناختی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مروری بر پیدایش و گسترش گروههای تروریستی 

مذهبی نشان می دهد که تاکتیک ها و تکنیک های استفاده شده توسط آنها، واکنشی به تغییرات 

 (.1387ی، گسترده محلی، منطقه ای و جهانی در طول چند دهه اخیر بوده است)بخش

 نتیجه  

ن و بزرگترین ضعف خاورمیانه عدم شناخت ظرفیت های راهبردی منطقه از سوی ساکنین آ

یگران سط دفراهم آمدن زمینه دخالت دیگران در این منطقه شده است. رویکردهای اتخاذ شده تو

. است و نسخه های سیاسی تجویز شده حاکی از ویژه بودن محیط طبیعی و انسانی این منطقه

ضایی فنین اقلیم سیاسی حاکم بر این منطقه از ناهمگونی قابل توجهی رنج می برد و حاکمیت چ

های سیاسی ناشی راه را برای بهره برداری دیگران فراهم می کند. هنوز بر چهره خاورمیانه زخم

به  باید مههای جدید را توان مشاهده کرد ضمن آنکه زخماز چالش های ژئوپولیتیکی کهنه را می

نرژی الیل آنها افزود. مهم ترین پیامد وجود چالش های ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه تح

ر تنش هاد اثر ساکنان آن و در نتیجه عدم دستیابی به توسعه می باشد. این مساله در مدل فرایند

 عدم توسعه آورده شده است.

 

  

 

 

 

                                       

 ها در عدم توسعه خاورمیانهمدل فرایند اثر تنش

 ترسیم از نگارنده                                              

تنشهای

ایمنطقه

دخالتنیروهای

ایفرامنطقه

تحلیلانرژی

منطقه

های ضعفبنیان

ساختاری

عدمتوسعه
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وان می ت فرهنگی و همچنین وضعیت طبیعی این منطقهبا توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی و 

م در ق مهگفت که منطقه خاورمیانه از مسائل ژئوپلیتیکی تهی نخواهد شد و همچنان جزو مناط

های  تنش واین زمینه خواهد بود. بخشی از چالش های ژئوپولیتیکی کهنه هنوز اثرگذار هستند 

ه تبدیل منطق یک موضوع ژئوپولیتیکی مهم در اینبین المللی ایجاد می کنند. برای نمونه آب به 

ر مهم دیگ سیارشده و ساختار اقتصادی و سیاسی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از مقوله ب

گ می بزر باید به محیط زیست اشاره کرد. که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحرانفراگیر

رای بنکه خاورمیانه به سمت بحران است مگر آ باشد. به بیان بهتر حرکت جمعی تمام کشورهای

  ای تالش کنند.گریز از چنین آینده

یری گخاورمیانه بیش از هر زمان دیگری به همگرایی ساختاری، نزدیکی راهبردی و جهت 

شار منطقه ای در خصوص مشکالت خود دارد. اقلیم سیاسی حاکم بر منطقه از بحران ها سر

یگران دالت ا به درون منطقه باز می گردد. از بین بردن زمینه دخاست. بنیادی ترین راه حل ه

های ترین اصل در ساماندهی فضای سیاسی و جغرافیایی منطقه خاورمیانه است. کشورضروری

ناخت د. شمنطقه برای رسیدن به همگرایی باید چالش های ژئوپولیتیکی را به فرصت تبدیل کنن

رایی منطقه تواند فراتر از تمام چالش های مذهب گ ها میهای جهان اسالم و تاکید بر آنظرفیت

ین دستراتژی رد اای به پیامد قابل قبولی برسد که به نفع همه مسلمانان در جهان خواهد بود. کارک

ن آسیت جهانی از ژئوپولیتیک مذهب گرایی منطقه ای موفق تر خواهد بود به شرط اینکه حسا

ه به گر چترین عامل در پیوند مردمان این مناطق است. ااز نظر فرهنگی اسالم مهم درک شود.

مگرائی ور هلحاظ مذهبی پراکندگی و جدائی هایی وجود دارد اما به گونه گسترده دین اسالم مح

هاست و چنانچه نگرش های افراطی مذهبی کنترل شوند باعث تقویت زمینه های وحدت 

ه است. دین اسالم در منطقه خاورمیان(. از سوئی کانون های اصلی 1387خواهند شد)عسگری، 

دینی به  اسالم مرکزی و اسالم پیرامونی اگر چه از سوی برخی برای تقسیم بندی های سیاسی،

گرائی ر همکار برده شده اما ساختار دینی آن ماهیت واحدی دارد و می تواند مهمترین محور د

 های فرهنگی محسوب گردد.

شود. درک درست این موضوع باعث فع مشترک مید دشمنان مشترک باعث ایجاد مناوجو

همگرایی خواهد شد. منافع کشورهای منطقه در حفظ اتحاد و نگهبانی از منابع انسانی و 

تواند در حل های تکنولوژیکی کشورهایی چون ایران میهای طبیعی است. توانمندیسرمایه
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ای تاثیرگذار ان یک قدرت منطقهمنطقه موثر باشد. ایران به عنوبخشی از مشکالت فنی کشورهای 

های خود بهره زیادی ببرد. تالش برای تواند در هدایت راهبردی کشورهای منطقه از توانمندیمی

بدیل در درمان مشکالت منطقه حل اختالفات موجود و پرهیز از ایجاد اختالف یک نسخه بی

 قابل تحقق است. اله در سایه تشریک مساعی و خواست کشورهای بزرگباشد. این مسمی
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 گامی به سوی همگرایی جهان اسالم با تاکید بر گردشگری
 

 دانشجوی دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز 1خالد علی پور

 

 چکیده

 امعجو نیازهای و زندگی از هایی جنبه آن وجه هر که است کثیرالوجهی منشور گردشگری صنعت

 در که ستمتعددی کارکردهای دارای خود ماهیت به بنا گردشگری. سازد می و مرتفع متأثر را انسانی

. دارد یمهم نقش جهانی گیری تصمیم در جایگاه کشورها و مبادله فرهنگی و انتقال اقتصادی، تحول

 می شمار به جوامع سیاسی و توسعه اجتماعی همسان بال دو ناگزیر اقتصاد و فرهنگ امروزه

 در تلفمخ کشورهای.  است کرده خود آن از را جهانی اقتصاد از بزرگی بخش امروزه روند،گردشگری

 می شورهاییک فرآیند این در.  کنند خود آن از را جهانی گردشگری از بیشتری چه سهم هر که آنند پی

 را پایدار ریگردشگ های مؤلفه الزم شرایط که باشند داشته را گردشگران جهانی از بیشتری جذب توانند

 توسعه هایکشور علمی، و اقتصادی تکنولوژی، نابرابری های و روزی ام شرایط در شک بی.  کنند تهیه

نه ابخاگردآوری اطالعات کت تحلیلی و روش-روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی.  هستند تر موفق یافته

 .باشد ای ومیدانی می باشد.هدف تحقیق بررسی نقش گردشگری در همگرایی کشورهای جهان اسالم می

اشتراکات  به وجهت با خاورمیانه منطقه در ویژه به اسالمی کشورهای که است این بیانگر تحقیق این نتایج

 و رهنگیف -تاریخی مذهبی، قوی های جاذبه همچنین، و خود سرزمینی حتی و زبانی تاریخی، دینی،

 دست تری منسجم  همگرایی به منطقه، در گردشگری توسعه چارچوب در توانند طبیعی می های محیط

 .نمایند تقویت جهان در را جایگاه خود اساس این بر و یافته

 : گردشگری، همگرایی، جهان اسالمکلمات کلیدی
 

 مقدمه

 نیازهای و زندگی از هایی جنبه آن وجه هر که است کثیرالوجهی منشور گردشگری صنعت

 هزینه کم (. گردشگری1387نژاد،  اسمعیل و سازد)بریمانی می مرتفع و را متأثر انسانی جوامع

 فرهنگی سنخیت با دین یک پیروان و منطقه یک میان مردم تواند می که است ابزاری ترین

                                                                                                                                             
1 Khaled.alipour@gmail.com 
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 مانند به فرهنگی مبادالت. آورد به وجود وحدت کشور، هر ملی منافع از حفاظت عین در فراوان،

 جوامع توسعه و ساز رشد زمینه تواند می آن از باالتر موارد برخی در حتی و اقتصادی مبادالت

 پیشرفت همه و توسعه راه در مؤثر گام های برداشتن برای را راه و شده گوناگون های زمینه در

 داشته وجود انسانی جوامع در زمان دیر از که کهن است پدیده ای گردشگری.سازد هموار جانبه

 –اجتماعی و اقتصادی فنی، موضوعی به مختلف تاریخی طی مراحل در تدریج به و است

 به پایه گذاری گردشگری و تأثیر (. مهمترین1374است)رضوانی، رسیده خود کنونی اکولوژیکی

 و اقتصادی وضعیت در اساسی دوره تحوالت این در. میشود شروع صنعتی انقالب با جدید شکل

 تغییرات انقالب صنعتی. می آید وجود به غربی کشورهای در خصوص به جوامع اجتماعی

صنعتی  انقالب چند هر. آورد وجود به کشتی و قطار ماشین ها، ساخت با نقل و حمل در شگرفی

 فرصتی و می کردند کار هفته روزهای تمام در مردم ولی داشت همراه به اقتصادی بزرگ تغییرات

 وضعیت این. بودند برخوردار امکانی چنین از ثروتمند طبقه فقط و نداشتند و گردش تفریح برای

 از آمد وجود به کار وضعیت در تغییراتی نوزدهم سده پایان در وجود داشت، نوزدهم قرن پایان تا

 تأسیسات همچنین و سالیانه و هفتگی تعطیلی، مرخصی های افزایش کار، ساعت کاهش جمله

 با. میساخت فراهم را گردش و امکان تفریح که آمد وجود به جامعه متوسط طبقه برای جدیدی

 خدمات و امکانات به دسترسی مردم بیستم قرن در آمده وجود به اجتماعی و اقتصادی پیشرفتهای

. امکانپذیر گشت کشورها اکثر در مردم تودههای برای گردش و مسافرت مالی، تواناییهای و

 ربات و اینترنتی و ماهوارهای ارتباطات هواپیمایی، خطوط کامپیوتر، مانند نوین تکنولوژیهای

 .گردد افزوده گردش و مسافرت میزان بر که شد باعث همچنین و شد زندگی تغییر شیوه باعث

 متمرکز ثروتهای وانتقال درآمد ایجاد و باال ضریب با اشتغال ایجاد با گردشگری بعد اقتصادی در

 احداث با همچنین و میبرد باال را جامعه رفاه پیرامونی،سطح نواحی به و پیشرفته صنعتی نواحی از

 و اجتماعی بعد در. میکند تأمین نیز را ساکنان تفریحی استانداردزندگی و رفاهی تأسیسات

 از گرفته، قرار تعامل در یکدیگر با مختلف های -فرهنگ که میشود موجب گردشگری فرهنگی،

 که فرهنگی جاذبه های باعث حفظ دیگر طرف از. شوند بهرهمند ترقی و رشد برای الزم پویایی

 در جامعه را آرامش و امنیت ایجاد گردشگری. می شود می کند، تضمین را گردشگری رونق

 زمینه گردشگری صنعت سیاسی، بعد در. می دهد افزایش را رفاه سطح کرده، ضروری میزبان

اندیشه  و کلیشه ای تصورات از برخی احیاناً کرده، فراهم را جوامع کشورهاو بین و دوستی صلح
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 توسعه منظور به دلیل همین به. میزداید دارند، یکدیگر از ملت ها را که نادرستی باورهای و ها

 بین المللی سطح در همچنین و کشور یک داخل مرزهای در امنیت ایجاد گردشگری، صنعت

 که تأثیری به میتوان صنعت گردشگری مزایای دیگر (. از1384است)آپوستولوپولوس،ضروری 

 بدیهی. کرد می شود اشاره اعصاب تسکین موجب و می گذارد انسان روحیه در تفریح و گردش

و  مختلف کشورهای در خود ساالنه مرخصی با و تعطیالت ایام گذراندن با گردشگران که است

 در فوق العاده ای تأثیر سفرها دیگر طرف از. میکنند آماده دیگری کاری دوره برای را خود زیبا،

 با کار، محل و زندگی محیط به بازگشت از پس افراد رو این از. دارد تجارب انسان کسب

 را خود کار امیدوارانه و سرشار روحیهای و نشاط جدید، با مهارت های و تجارب از توشهای

 مشکالت حل راه های با و روبرو می شوند جدید مسایل و فرهنگها با سفر در افراد. میکنند آغاز

 گردشگری دیگر تأثیر مهم دنیا در امنیت و صلح ایجاد. مییابند آگاهی مختلف جوامع در مسائل و

 اجالس مجمع یازدهمین افتتاحیه نطق در گردشگری جهانی سازمان کل دبیر زمینه این در. است

 کرد تأکید گردشگری و دوستی و صلح متقابل نقش بر قاهره، در سازمان عمومی

بهره  آن از نیز قدر همان است، سهیم صلح آوردن وجود به در که اندازه همان«جهانگردی»وگفت:

زمینه های  در گردشگری مثبت آثار به توجه (. با1376می شود)وزارت فرهنگ وارشاد، مند

 در نیز را اثرات این میتوان شد، باال اشاره در آنها از تعدادی به که فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

 کشورهای که است واضح .شد متصور اسالمی کشورهای بین همگرایی فرهنگی تقویت جهت

 موانعی و چالش ها دارای خود تعامل فرهنگی و همگرایی مسیر در خاورمیانه منطقه اسالمی

 برون و کشوری درون مذهبی حتی و ای قبیله و قومی مسائل آنها جمله از که هستند

 متفاوت های سیاست آنها، میان گردشگری های زیرساخت و اقتصادی های کشوری،تفاوت

 ریشه و موقت های کشمکش و ها جنگ معارض، های دولت و قبال غرب در منطقه های دولت

 و تفاهم برای بیشتری ضرورت که است چنین شرایطی در. برد نام توان می را منطقه در دار

 جهانی "مثبت  های جنبه و ها ازفرصت راه، این در و شود می احساس جهان اسالم همگرایی

  .جست سود توان می"شدن

 گردشگری و اسالم

 در و گرفته قرار توصیه مورد پسندیده امری عنوان به سفر و سیر فرهنگ ها، و ادیان تمام در

 آشنا گذشتگان، کار عاقبت با انسان آشنایی برای متعال خداوند مثالً. است نیز چنین ما فرهنگ
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 دعوت سیاحت و سیر به را آدمی او، عظمت نشانه های و دیدن حقیقت به هوش و عقل شدن

 عاقبت تا نمی کنید سیر زمین در آیا»که  آمده است قرآن در مضمون این با متعددی آیات و کرده

 اسالم شاید مختلف، ادیان بین (. در11،آیه 6سوره  کریم، )قران« بنگرید را خود پیشینیان کار

 دعوت سفر به مستقیم به طور را مردم که چرا. باشد داشته سفر و سیر افزایش در را تأثیر بیشترین

 اسالم اعمال واجب جمله از که حج فریضه انجام و مسلمان مردم قبلهگاه عنوان به مکه و میکند

 سوی به مدینه و مکه شهرهای به زیارت و آن انجام برای ساله هر را مردم میگردد، محسوب

 (.1381خود می کشاند)موحد،

 همگرایی نظریه

 نابعم حفظ برای کشورها و سازمانها گروهها، آن در که است وضعیتی همگرایی از منظور

 به مگراییه بردارند، گام وحدت نوعی وسیله به و بپردازند یکدیگر با گسترده به همکاری جمعی

 دو ینب سال های در انگلیسی پژوهشگر "میترانی دیوید" توسط نخستین بار تئوری یک عنوان

 که دندمعتق و بینند می نزاع عامل را ملی پردازان دولت نظریه اغلب. شد مطرح جهانی جنگ

 پیش نطقهم همگرایی و المللی جامعه بین به آوردن روی ملی دولتهای تنگ چوب چهار از رهایی

 ایواحده که است رابطه نوع بودن اختیاری همگرایی مورد در مهم است مسئله صلح درآمد

 به یمساو شرایط اساس بر و خویش میل به بازیگران کنند و می قرار بر یکدیگر با همگرا

 را مهمی مسئله همگرایی با رابطه در "دویچ کارل". آورند می رو یکدیگر با همگرایی و وحدت

 چه هر راینبناب. کند بازی می جوامع نزدیکی در بزرگی نقش ارتباطات او گفته به کند می مطرح

 تر باشد،بیش...  و مهاجرت تجارت، پستی، مراودات گردشگری، نقل، و حمل زمنیه در ارتباطات

 جوامع و دآورن می روی همکاری به منازعه جای به و شوند می نزدیکتر هم به بیشتر جوامع این

 مسلماً  بعد به بیستم قرن در ارتباط مهمترین از یکی بنابراین. دهند می را تشکیل امنیتی

 ردگی شکل عقوالنه و دقیق ریزی برنامه با که صورتی آن در گسترش با و بوده گردشگری

 هنگامی المللی بین ای منطقه همکاری شده، ذکر مطالب به توجه با .رسد می ثمر به همگرایی

 داخلی مورا در دخالت از و بشناسند رسمیت به را استقالل یکدیگر دولت ها که است پذیر امکان

 ابلمق در واحد سیاستی کنند و سعی بردارند گام مشترک منابع جهت در و بکاهند یکدیگر

 .باشند داشته عضو غیر کشورهای
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 فرهنگ توسعه و همگرایی برای ابزاری مسلمان، کشورهای بین در گردشگری توسعه

 اسالمی

 روابط نآ تبع به و دوستی و صلح استمرار اساس و پایه ملل، روابط و قرابت که آنجایی از

 انبهج همه توسعه ملل، نزدیکی و فرهنگ تعادل است سرزمین هر فرهنگی سیاسی و اقتصادی،

 دیزیا فرهنگی مشترکات که جوامعی بین (. گردشگری1382کنند)رستمی، می تضمین را آنها

 گردشگری وسعهت مخالف افراد دیدگاه دیگر،بیانی  به. دارد دنبال به را کمتری های آسیب دارند،

 تاثیرات رازی. نیست قابل قبولی دیدگاه بسیار، فرهنگی اشتراکات با اسالمی کشورهای مورد در

. گردشگری است مدیریت و ریزی برنامه ضعف از ناشی گردشگری، فرهنگی و اجتماعی منفی

 اندک یاربس آن مخرب آثار. شود اداره مناسب و صحیح مدیریت و ریزی برنامه با گردشگری اگر

 نیانب و خودجوش و خالق عناصر قرآنی، و اسالمی فرهنگ دیگر، طرف از و شود ناچیز می و

 می ،خود یکپارچگی و هویت حفظ ضمن شود، پیاده و مطرح به خوبی اگر که دارد، نیرومندی

 و ریزی نامهبر اسالمی، مسائل کردن روز به و با برد بهره ها فرهنگ سایر های ویژگی از تواند

 .دهد گسترش و توسعه را اسالمی مناسب مدیریت

 اسالمی کشورهای توسعۀ و همگرایی در گردشگری آثار

 قرآنی فرهنگ توسعۀ در گردشگری نقش-1

 رشو گست انسان تعالی و تکامل در بسیاری اجتماعی و معنوی آثار جهانگردی شک بدون

 و شناسیخدا اسالمی، عامل جوامع بین به ویژه هستی، جهان در جهانگردی. دارد قرآنی فرهنگ

 هرههایچ و علم واخالق احوال بزرگان در سیر و بررسی با جهانگردی هر. میشود اخالق تهذیب

 پیدا راسخ تری اعتقاد و ایمان آنها، از جای مانده به نشانه های و آثار مشاهدة و جوامع پرفروغ

 و وامعج احوال در سیروسیاحت بشری، جوامع و معنوی علمی پیشرفت راه های از یکی. می کند

 و الهی آثار از همهجانبه پندآموزی الزم زمینۀ جهانگردی،. انسانی است و طبیعی پدیدههای

 اشکال به ،اسالم دین به ویژه الهی، ادیان بهطوریکه. میآورد فراهم را معنوی جوامع ارزشهای

 .کرده اند تأکید آن فضایل و جهانگردی سفر، به مکرر گوناگون و

 اقتصاددانان دیدگاه از فرهنگی همگرایی در گردشگری نقش-2

 و ملی محلی اقتصاد به بخشیدن غنا و تنوع در گردشگری مناسب مدیریت و برنامه ریزی

 کوچک، درآمدزایی مشاغل گسترش و رشد عامل جهانگردی. است تأثیرگذار بسیار کشورها
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. است اقتصادی تحول تنوع و پیدایش نهایت در و منطقهای ناموزونیهای کاهش ناخالصملی، تولید

 دنیای تولیدی شیوه های و پرورش فعالیت ها بیشتر هرچه تکامل و توسعه راههای از یکی

 توسعۀ و رشد. است دیگران از تجارب بهره گیری و آثار مشاهدة و جهانگردی صنعتی،

 همین به. دارد همراه به را خدماتی و های صنعتیفعالیت  همه جانبۀ توسعۀ و رشد جهانگردی،

 (.18:1386می دانند)توالیی، صنعت را گردشگری دلیل

 روحی و جسمی سالمتی در گردشگری نقش-3

 ر شهرهاید به ویژه امروزه،. انسان هاست شادابی و سالمتی جهانگردی، دیگر آثار جمله از

 یاربس و بی عاطفه ماشینی زندگی اضطراب و هیاهو از انسانها آزردة و خسته روح بزرگ،

 .دارد پی در روانی روحی و بیماری های و افسردگی جسمی، خستگی. است شده آسیبپذیر

 در آن ثبتم آثار از مدیریت جهانگردی، و گردشگری امکانات توسعۀ با می توانند اسالمی جوامع

 رشد فراغت، اوقات گذران مهم از کارکردهای یکی. شوند بهرهمند انسان روح و جسم سالمت

 ضمن و می دهد پرورش را شخص نهفتۀ کارکرد، استعدادهای این. است شخصیت شکوفایی و

 (.12:1348می کند)بهنام، تقویت شخصرا و پویایی خالقیت معلومات ازدیاد

 تاریخی آثار از پندآموزی و بهره مندی در گردشگری نقش-4

 با. جوامع است فرهنگی و تاریخی تجارب به دستیابی راههای بهترین از یکی گردشگری

 مشاهدة با سفر در .پی برد جوامع و ملت ها رکود و پیشرفت عامل به نزدیک از میتوان مسافرت

 شگفت انگیز تجارب در موزه ها، فرهنگی میراث و شهری ویرانه های جمله از تاریخی، آثار

 جذب و جهانگردی صنعت توسعۀ. کنیددرک می  نزدیک از را آنها سقوطوهبوط یا ملت ها تعالی

 تعالی و توسعه و جامعه آن فرهنگی و منابع تاریخی شناساندن جامعه ای، هر در جهانگرد

 در و روشنتر فرهنگی قوت و ضعف نقاط دیگر، به بیانی. می سازد ممکن را جامعه آن فرهنگی

 جهانگردی، باشد، غنی جامعه ای فرهنگ اگر. میشود توسعۀ فرهنگی و تحول موجب نهایت

 جزء هر آن در که می سازد را کلیتی و درمی آمیزد یکدیگر با را فرهنگها وتمدنها اندیشه ها،

 بارزترین از یکی .دارد اجزا دیگر با جدایی ناپذیر پیوندی خود، مستقل حفظ موجودیت ضمن

 دستی صنایع توسعۀ همچنین. فرهنگی است و تاریخی آثار حفظ گردشگری، فرهنگی توسعۀ آثار

 توسعۀ و رشد آثار دیگر از اشتغال، و توسعۀ رشد محلی، ارزشهای حفظ بومی، تولیدات و

 بافت مرمت و بهسازی با فرهنگی سابقۀ دارای از کشورهای بسیاری امروزه،. است گردشگری
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 فراهم را خود ملی و بومی فرهنگ توسعۀ و رشد زمینههای فرهنگی،  تاریخی شهرهای قدیمی

 جذب فرهنگی، و تاریخی مراکز از حفاظت جهانگردی، از حاصل همچنین درآمد. آوردهاند

 (.107:1384می آورد)شماعی وپور احمد، فراهم را فرهنگی و تاریخی آثار وپویایی گردشگر

 اسالمی کشورهای فرهنگی همگرایی فرآیند در گردشگری نقش-5

 آمده آنها بین نمودن میانجیگری و قوم دو میان دادن صفا و صلح معنای به سفر

 افراد با مسافر اشخاص مقصد، در و سفر حین در که میافتد اتفاق بسیار (. چه1365است)محالتی،

 و قوم آن مورد در آنها قضاوتهای تغییر موجب اینکه بر آشنایی عالوه این و میشوند آشنا مختلف

 مقصد ساکنین و مسافران بین صمیمیت و وصفا صلح و دوستی شالوده و اساس میگردد، ملت

 و شده حاصل افراد بین در سفرها مراودات و آشنایی ها از بسیاری. می شود گذارده مسافرت

 دارند سعی مختلف دنیا های دولت امروزه که است جهت همین به. می شود همبستگی به منجر

 عده کثیری ساله هر. دهند توسعه بینالمللی مقیاس در و ملی سطح در بیشتر چه هر را جهانگردی

 کشورهای به کشوری از گردش و تفریح یا و( حج) مذهبی مراسمهای کنگرهها، در حضور برای

 کشورها بین همکاریهای برای فرصتی اینکه بر عالوه مسافر ت ها این. میکنند دیگر مسافرت

 شک بدون. میسازد منعکس خارج دنیای به را مربوطه کشورهای تصویری از مینماید، ایجاد

 در مطلوبی بسیار تأثیر یکدیگر از قاره یک یا ساکنان و کشور یک افراد بیش از بیش شناسایی

 و میگذارد قاره آن یا و کشور ساکنین آن غیره و اجتماعی -فرهنگی و سیاسی روابط استحکام

 یکدیگر رابه افراد محل، در حضور یعنی مسافرت اندازه به نمی تواند چیز هیچ شک بدون

 فرایند در مهم عناصر از یکی را المللی بین گردشگری شناسان (. انسان1376بشناساند)منشی زاده،

 بهتر را یکدیگر فرهنگی میراث هم، با برخورد در مردم آن به موجب که دانند می پذیری فرهنگ

 پدیده یک عنوان به که آن از قبل چیستی نظر از واقع، گردشگری (. در94:1378شناسند)لی، می

 فرهنگی آثار آن پیرامون در که ای به گونه است، فرهنگی پدیده یک باشد مطرح اقتصادی

 محسوب اصلی گردشگری جاذبه عنوان به خود فرهنگ این، بر عالوه. گیرد می شکل بسیاری

فرهنگی  بین ارتباط های شیوه از یکی گردشگری (. همچنین،9:1380شود )بونی فیس، می

 اشتراکات دارای خاورمیانه اسالمی کشورهای که این به توجه با (.226:1378است)همایونف،

 این ساکنان می تواند گردشگری می باشند، غیره و منطقه جغرافیایی زبان، تاریخ، دین، در زیادی

 همگرایی یک نهایت در و کرده نزدیک به هم اشتراکات این با آنان آشنایی طریق از را کشورها
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 و تاریخی آثار دارای کشورهای اسالمی اینکه به توجه با همچنین. کند ایجاد آنان بین فرهنگی

 با آثار بازدید ازاین و مسافرت طریق از کشورها این مردم میباشند، زیادی فرهنگی و مذهبی

مشترک  دینی لحاظ از اینکه به توجه با و میشوند آشنا یکدیگر تاریخی پیشینه زبان، فرهنگ،

 .شد خواهد تقویت مسافرتها، گسترش و زمان گذشت با و ایجاد فرهنگی همگرایی هستند،این

 خاورمیانه اسالمی کشورهای در گردشگری توان های و جاذبه ها

 و دالیل نای. باشند می مختلفی انگیزه های دارای گوناگون نقاط به مسافرت جهت جهانگردان

 ماهیگیری نن،تف و تفریح بخش، لذت مناظر مطبوع، هوای و آب از استفاده: از انگیزه ها عبارتند

 از دیدباز مقدسه، اماکن زیارت اسکی، کوهنوردی، دریانوردی، آبی و ورزشهای قایقرانی، و

 ،اقتصادی للیبین الم نمایشگاه های و فیستیوال ها، نمایشگاه ها باستانی، و تاریخی های میراث

 رد کردن شرکت مختلف، ملت های مراسم و اعیاد در شرکت و فرهنگی میراثهای با آشنایی

 امر برای لیجمعی دلی و انفرادی طور به فوق مسایل از یک هر. غیره و کنگره ها و سیاسی مجامع

زمینه  در اتیامکان دارای نیز خاورمیانه منطقه اسالمی کشورهای. باشد تواند می جانگردی و سفر

 می باشد. اهداف این کردن برآورده جهت در توریسم

 نتیجه گیری

وری نوآ توسعه از ناشی خود این که است یافته جهانی گسترهای امروزه گردشگری پدیده

 سرمایه، جریانهای. می باشد کنونی عصر در سرمایه داری جانبه همه گسترش تکنولوژیکی و های

 در ریان هاج این. است نوردیده در را مرزها مدیریتی، انقالب چارچوبی از در اطالعات و فرهنگ

 رتباطات،ا بهبود و بیشتر فراغت اوقات سطح رفاه، درآمد، افزایش چون عواملی با همپوشی یک

 دکن ایفا را نقشی گردشگری همان است شده سبب و بخشیده دیگری جلوه های را گردشگری

 از اورمیانهخاسالمی  کشورهای بین این در. نمود ایفا اجتماعی تحول زمینه در صنعتی انقالب که

 :برخوردارند ذیل شرح به موقعیتی

 بین النهرین، دنتم جمله از بسیاری تمدن های گهواره خاورمیانه منطقه اسالمی کشورهای-

 شتراکاتا با و هم به نزدیک جغرافیایی گستره یک در و می باشند اسالم تمدن و  ایران تمدن

 و مگراییه جهت در ها توان این از توانند می خود فرهنگی و زبانی سرزمینی، دینی، تاریخی،

 بخشند. ارتقاء کنونی رقابتی دنیای در خود جایگاه جسته و سود فرهنگی تعامل



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

1٠٨3 

 

 تجاری ورزشی، گی،فرهن تاریخی، طبیعی، زمینه در فراوانی گردشگری های جاذبه و توان ها-

 متنوع یجاذبه ها این به توجه با گردشگری صنعت گسترش که دارد وجود منطقه در  اقتصادی و

 آورد. فراهم کشورها این بین را قوی فرهنگی همگرایی یک تواند موجباتمی 

 مشکالت و لمسائ دچار اسالمی کشورهای که شرایطی در و آینده و کنونی رقابتی دنیای در-

 و ملی یهمگرای راه سر بر موانعی و ها چالش با و هستند سیاسی و فرهنگی اقتصادی،  متعدد

 و سالمیا کشورهای عضویت با گردشگری اتحادیه ایجاد با بتوان شاید هستند، ای روبرو منطقه

 .نمود یعتسر را همگرایی این زمینه یکدیگر، به کشورها این مردم آمد و کردن رفت آسان نیز

 

 منابع وماخذ
 .ارستهو انتشارات شفیعی، بیژن ترجمه ،"گردشگری شناسی جامعه"(.  1384)  یورکوس، آپوستولوپوس، -

 ،"(محیط زیست حفظ ریزان برنامه و مدیران راهنمای) گردی بوم توسعه "(.  1387)  مور، آلن درام، اندی -

 .کالنتری نشر اول، جلد زاده، شکراهلل غدیر ترجمه

 پژوهش. دفتر رنش زاده، عبداهلل محمود ترجمه ،"فرهنگی گردشگری مدیریت"(.  1380)  پریسال، فیس، بونی -

 .1 فرهنگی، های

 .126 شماره ،"بشریت میراث"(.  1362)  فرهنگ، و طبیعت: یونسکو پیام -

 .اسالمی انقالب آموزش انتشارات آرام، احمد ترجمه ،"تمدن تاریخ"(  1365) ویل، دورانت، -

 .چهارم اپچ نور، پیام دانشگاه انتشارات ،"توریسم صنعت و جغرافیا "(.  1376)  اصغر، علی رضوانی، -

 .معلم تربیت دانشگاه: تهران گردشگری، برصنعت مروری(.  1386)  سیمین توالیی،-

السادات  همعصوم و افتخاری الدین رکن عبدالرضا ترجمه ،"سوم جهان و گردشگری"(.  1378)  جان، لی، -

 .تهران بازرگانی، نشر و چاپ شرکت امین، صالحی

 .منشی انتشارات ،"جهانگردی "(.  1376)  ،..ا رحمت زاده، منشی -

 و محمد گوهریان یمابراه محمد ترجمه ،"المللی بین گردشگری "(.  1384)  الیونل، چریل، بی و فرانسوا وال، -

 .سپهر چاپ کتابچی، مهدی

همایش  ننخستی مقاالت مجموعه ،"فرهنگی میان ارتباط و جهانگردی"(.  1376)  هادی، محمد همایون، -

 .کیش ،1 جلد ایران، اسالمی جمهوری و جهانگردی

 گویگفت در آن جایگاه تقویت و گردشگری توسعه راهکارهای و موانع"(.  1382)  مصطفی، رستمی، -

و  طباطبائی المهع دانشگاه ایران، اسالمی جمهوری در جهانگردی توسعه های ریزی برنامه و سیاستها ،بررسی"تمدنها

 .جهانگردی سازمان

 دفتر اده،ز عبداله محمود ترجمه ،"ای منطقه و ملی ریزی برنامه"(.  1377)  گردشگری، جهانی سازمان -

 .تهران پژوهش های فرهنگی،
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داود  و اعرابی محمد سید ترجمه ،"جهانگردی سیاستگذاری"(.  1382)  ام، جان جنکینز، کالین، هال، مایکل -

 .تهران فرهنگی، پژوهشهای دفتر ایزدی،

 مهدی حمدم و گوهریان ابراهیم محمد ترجمه ،"المللی بین گردشگری"(.  1384)  بیچریل، فرانسواوال، -

 .تهران کبیر، امیر کتابچی، انتشارات

دفتر  پارسیان، یعل ترجمه ،"جامع اندازی چشم در جهانگردی"(.  1382)  ادوارد، وفایوسوال، واگ، چاک گی، -

 تهران. چهارم، چاپ فرهنگی، پژوهش های

 .تهران ،سمت انتشارات مفاهیم، و ماهیت گردشگری؛:  1385 مهدی، سقایی حسین، محمد یزدی پاپلی-

 یقاتتحق فصلنامه نژاد، حاتمی حسین ترجمه مذهب، و جغرافیا از دورنمهایی و ها نگرش لیلی، کنگ،-

 .1377 تابستان و پاییز ، 50 و 49شمار جغرافیایی،

 .تهران صادق، امام دانشگاه فرهنگی، میان ارتباطی جهانگردی،:  1384 هادی، محمد همایون، -

 اندیشه انسانی، علوم مجالت ،"جهانگردی توسعه فرهنگی پیامدهای"(.  1380)  هادی، محمد همایون، -

 .5صادق،شماره

 کشورهای همگرایی در اسالمی گردشگری نقش» (،1389وارثی حمیدرضا،حیدری سورشجانی رسول،)-

 اسالم.دانشگاه زاهدان،ایران.چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان «اسالمی

 چهارمین« اسالمی کشورهای فرهنگی همگرایی دفراین در گردشگری نقش» (،1389جاللیان حمید وهمکاران)-

 .زاهدان،ایران دانشگاه.اسالم جهان کنگره جغرافیدانان

« OIC عضو کشورهای فرهنگی همگرایی رد گردشگری نقش »(،1389کاظمی زاد شمس اهلل وهمکاران)-

 .زاهدان،ایران دانشگاه.اسالم جهان جغرافیدانان کنگره چهارمین

می(مجله نامه پژوهش اسال فرهنگی کشورهای توسعۀ و همگرایی فرایند در جهانگردی شماعی ،علی)نقش-

 .1387فرهنگی،سال نهم شماره اول.سال 
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  آسیا غرب امنیتی بحرانهای اثرگذاری تحلیل

 فارس خلیج ژئوپولیتیک منطقه بر
 

 رشت اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای عمران علیزاده، استادیار

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری ، دانشجوی1حجت حیدری صوفیانی

 تهران

 

 چکیده

 ویژگیهای یدارا هریک که. میکند متعددتقسیم ژئوپولیتیک های حوزه به را جهان ، قدرت جهانی هندسه

 متغیر منیتیا وضعیت دارای همواره مناطق این.دارند را خود خاص ای منطقه بازیگران و بوده خود خاص

 .میباشد اثرگذار همجوار های برحوزه ژئوپولیتیک حوزه هر در تغییرات این هستند

 تحوالت دستخوش آسیا غرب ژئوپولیتیک منطقه آفریقا وشمال آسیا غرب در اسالمی بیداری دنبال به

 مناطق بر آن ذاریاثرگ میرسد نظر به و دارد قرار آن امتداد در سوریه بحران که گردید ای گسترده امنیتی

 .میکند اجتناب قابل غیر را فارس خلیج جمله از همجوار ژئوپولیتیک

 حوزه حوالتت که است فرضیه این ارزیابی دنبال به تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با مقاله این

 بر راتژیکژئواست – ژئوپولیتیک اهداف پیوستگی و همجوار بازیگران به باتوجه آسیا غرب ژئوپولتیک

 .است گذار اثر فارس خلیج ژئوپولیتیک حوزه امنیتی وضعیت

 در نیتیام تحوالت خصوصا آسیا غرب در ساختارها تغییر که میدهد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 این و است اثرگذار فارس خلیج منطقه امنیت بر رود می شمار به آن ای منطقه بحران کانون که سوریه

 میکند. امنیتی جدید ساختارهای نیازمند را منطقه

 اثرگذاری -همجواری -فارس خلیج -آسیا غرب -ژئوپولیتیک واژگان کلیدی: حوزه

 مقدمه

 جریانی بطن در کشور این حوادث به نگرش مستلزم گذرد می سوریه در امروز که آنچه بررسی

 می خاورمیانه و آفریقا شمال کشورهای در اسالمی بیداری جنبش آغاز از ماه چند. است تر عمیق

                                                                                                                                             
1. Email: H_heidari@yahoo.com 
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 تا ابتدا. کرد آغاز جدیت با را خود فعالیت حوزه، دو در متحدانش همراه به آمریکا که گذشت

 کشورهای از را ها انقالب مسیر دوم و پرداخت ها انقالب مصادره به داشت امکان که جایی

از این رو زمینه چینی برای . داد تغییر مقاومت محور کشورهای در شورش سمت به عربی متحد

 (  49: 1392 قاسمیان،) م آغاز شد. 2011آشوب، درگیری و اعتراض در سوریه از مارس 

 قوطس های زمینه تروریستی، های گروه تسلیح و کردن وارد با رفت می انتظار که حالی در

 سوریه ارتش های عملیات آغاز با میالدی 2013 سال از اما شود، ایجاد سرعت به اسد حکومت

 متحکو سیاسی موقعیت تثبیت نفع به میدانی تحوالت روند حرکت شاهد مردمی، نیروهای و

 و 2014 سال راواخ در دیرالزور و الرقه مانند مناطقی در داعش توان تقویت حال، عین در. بودیم

 با اینکه تا. شد تروریستی های گروه ظرفیت و توسعه شدن برجسته موجب 2015 سال اوایل

 ورود همچنین و ارتش توان و روحیه بازسازی و مقاومت و مردمی نیروهای بیشتر سازماندهی

 ینهزم و گردید سلب داعش پیشروی امکان میدانی سوریه،  صحنه به روسیه حجم پر و سریع

 .شد فراهم نیز راهبردی مناطق برخی آزادسازی های

 انقالب ویژه به مقاومت جبهه با مقابله سوریه، بحران تشدید و ایجاد اصلی دالیل که آنجایی از

 در ثباتی یب های ریشه از بخشی شود، می دنبال( سنی و شیعه تقابل)مذهبی رنگ با ایران اسالمی

 ودنب مشترک  همچنین و گردد می ارزیابی راستا همین در نیز عراق تاکیداً و فارس خلیج

 ویژه اراید کشورهای به آن سرایت و بحران بودن سیال عراق، و سوریه بحران سوی دو بازیگران

 نقش هک تکفیری تروریستی گروهکهای از یکی طرفی از.باشد نمی انتظار از دور مشابه گیهای

 ،(وریهوس عراق اسالمی خودخوانده دولت) داعش  گروهک یعنی دارد سوریه ثباتی بی در اصلی

 فارس جخلی به مدیترانه از بحران درگسترش رقه، و موصل  در خود خالفت مرکزیت  اعالم با

ز متصور نی سوریه در بحران حل و اوضاع تثبیت روند حتی با و تشدید این داشته بسزایی نقش

 .می باشد

 در تنها نه ه،منطق این دولتهای عمل و برداشتها چگونگی به فارس خلیج مردم رفاه و بقاء مسلماً

 کوشش چند ره واقع در.دارد تام بستگی آنها ای منطقه فرا روابط در بلکه منطقه ای درون روابط

 همنطق دولتهای بین واگرایی عوامل برانگیختن و ایجاد،گسترش ای فرامنطقه بازیگران

 قویتت جهت در را کوششها همه باید خود دوام و بقاء برای فارس خلیج حوزه است،کشورهای

 ( 2: 1391الهی،.)گیرند کار به همگرایی عوامل
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 بالدن به بازیگران، نقش بر تاکید با سوریه تحوالت تحلیل و توصیف باهدف حاضر پژوهش

 و نفوذ حتت و الملل بین جامعه از برآمده که فارس خلیج فعلی نظام ساختار که است این اثبات

 به منطقه تتحوال از متأثر شده، ایجاد متحده ایاالت ویژه به غربی قدرتهای اهداف راستای در

 با بردیراه واقعی مبارزه بنابراین. باشد آسیا،می غرب بحران کانون عنوان به سوریه ویژه

 تمشارک با امنیتی جامع نظام جدید راهکار جایگزینی و تکفیری و تروریستی گروهکهای

  فراهم ندتوا می را منطقه در ثبات و همگرایی های فارس،زمینه خلیج حوزه ای منطقه قدرتهای

 سازی تامنی در سوریه تحوالت آیا که است این پژوهش این اصلی سؤال رو، این از.   نماید

 تأثیرگذار می باشد.  فاس خلیج

 بیان مسئله:  

 پیرامون و آسیا غرب منطقه شد، آغاز مصر و تونس یعنی آفریقا شمال از که اسالمی بیداری موج

 اعتراضات اب نیز بحرین و لیبی،یمن،عربستان همچون کشورهایی و داده قرار تاثیر نیزتحت را آن

 در رگیریهاد و اعتراضات شاهد سوریه  بیداری،کشور موج این دنبال به. گردیدند مواجه اجتمایی

 کشیده سوریه شمال در حلب و حمص،حماه به آن ادامه و گردید سوریه جنوب یعنی درعا منطقه

 می بالدن آمیز مسالمت صورت به...و مصر،تونس در که اجتمایی اعتراضات خالف بر البته.شد

 پیدا انهمسلح جنبه و خارج دموکراتیک حالت از اعتراضات این کوتاه مدت طی سوریه گردید،در

 . ردیدگ ای منطقه فرا و ای منطقه قدرتهای رقابت میدان به تبدیل سوریه، جغرافیای و کرد

 وسطت  گردیده بود، آغاز سوریه جنوب در 2011 از سال سوریه که در اجتماعی اعتراضات 

 از برخی به تکیه با و ترکیه و عربی کشورهای از تعدادی و صهیونیستی رژیم غربی، بازیگران

 ولی افت،ی سازمان کننده، تحریک و ای رسانه قدرت پر ابزار و داخلی شده مدیریت های ظرفیت

 وارد اصلی، کننده راهبری و گردان صحنه عنوان به 2012 از سال آمریکا فعال حضور با تدریج به

 کتریند سند در که تکفیری های جریان طریق از نیابتی های جنگ بر تکیه. شد جدید فازهای

 و تکفیری – یسلف مختلف های گروه تولد به بود، گرفته قرار تاکید مورد آمریکا نظامی – امنیتی

  .شد منتهی داعش نهایتاً و القاعده

با توجه به اینکه منطقه شامات، پیوندهای عمیقی از لحاظ جغرافیایی، قومی و مذهبی با حوزه 

آنجایی که در  از خلیج فارس دارد، بنابراین تحوالت این منطقه بر خلیج فارس تأثیرگذار می باشد

شرایط کنونی، کشور سوریه در کانون تحوالت و بی ثباتی منطقه قرار گرفته است و منشا بی 
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تکفیری که ریشه آن -ثباتی ها در این کشور، مربوط به تفکرات و عقاید وهابی و جریان سلفی

ج مربوط به برخی از کشورهای عربی به ویژه عربستان است، گسترش این بحران به حوزه خلی

فارس امری بدیهی  می باشد و وجود بی ثباتیهای سیاسی و امنیتی سالهای اخیر در عراق نیز در 

این راستا ارزیابی می گردد. پرواضح است که سخن از امنیت سازی در منطقه به ویژه خلیج 

تکفیری،  -و مبارزه واقعی با جریانهای تروریستی  فارس بدون حل پرونده بحران سوریه و عراق

 ری بیهوده خواهد بود.ام

 روش تحقیق:

سعی  قیقتحدر این پژوهش رابطۀ دو متغیر مستقل و وابسته مورد ارزیابی قرار می گیرد و در 

رد ه مومی شود وابستگی متغیر ساختار امنیتی خلیج فارس به متغیر بازیگران تحوالت سوری

فاده از ا استو شیوة توصیفی بسنجش قرارگیرد و برای رسیدن به این منظور از روش کتابخانه ای 

بری ، اطالعات مربوطه فیش برداری شده و در خ -منابع کتاب ، مقاالت و سایت های تحلیلی

 نهایت در بخش نتیجه گیری به تحلیل ارتباط متغیرها پرداخته می شود.

 یافته های تحقیق:

                                بازیگران تحوالت ژئوپولیتیک سوریه

 شروع کمحا نظام علیه نوجوان آموز دانش چند شعارنویسی با و "درعا" شهر از سوریه بحران 

. نمود وگیریجل سوریه علیه استکبار جبهه ازسوءاستفاده شد می بهتر، مدیریت و تدبیر با شد،که

 درعا، رشه سیاسی – امنیتی بحران و یافت گسترش مختلف ابعاد در ماه هفت از پس موضوع این

 زمانی دکان از استان،پس این مسؤالن از برخی امنیتی – سیاسی اشتباهات جمله از دالیلی به

 .کرد سرایت جدیدی کانونهای به و یافت تغییر

           ( 1392:19تبیین، راهبردی اندیشکده)

 در د کهنقش آفرینی دارن سوریه ژئوپولیتیک همسو و غیر همسو در تحوالت دو طیف بازیگران

 دولت نسبی پیروزی مذاکره،ضمن عرصه و جنگ میدان در آزمایی زور از سال پنج از بیش طول

 ظامن آینده خصوص در( تکفیری تروریستهای جز به)طرف دو عرصه،دیدگاه های دو هر در اسد

                                                                                               . دارد فاصله هنوز کامل توافق تا البته که است گردیده نزدیک هم به سوریه سیاسی

 بازیگران داخلی   

 حاکمیت سوریه:
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د شمسالمت آمیز دنبال می  به صورت که سوریه اجتماعی اعتراضات اسد در ابتدای بشار

 نیروهای کمک با پیدا کرد، مسلحانه جنبه که اعتراضات ادامه در نکرد، اما عمل هوشمندانه 

 وانستت سال 5مردمی و همچنین حمایت متحدین خود به ویژه ایران وروسیه ،بیش از  و نظامی

معارضین  هزار یکصد حدود توسط که فروپاشی و سقوط از جلوگیری ضمن را سوریه کشور

 رژیم و رکیهت غربی،-عربی حمایتی با آفریقا و آسیا اروپا، قاره سه از کشور 40 از بیش مسلح 

ا به رابتکار عمل در میدان جنگ  بود، شده تبدیل کوچکی جهانی جنگ میدان به صهیونیستی

دولت  د کهالبته نباید فراموش شو .دست گرفته و کشور سوریه را از بحران سقوط رهایی بخشید

ن جنگ ر ایداسد هزینه سنگینی  بابت حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی را 

 پرداخت می نماید. 

 بخش هویت املع عنوان به عربی ناسیونالیزم از متاثر بیشتر مقاومت محور در سوریه گرفتن قرار 

 است تیصهیونیس رژیم با همسایگی دلیل به کشور این صخا ژئوپولیتیکی وضعیت و سوریه نظام

 تقابل در آن تغیری و عربی ناسیونالیزم عامل با سوریه نظام هویت. مذهبی و دینی های انگیزه تا

 مطالعات هفصلنام.)شود می تعریف صهیونیستی رژیم با اش ژئواستراتژیکی و ژئوپولیتیکی منافع

  ( 29:1392اسالم، جهان راهبردی

 یه وبه رغم تالش معارضان و حامیان داخلی وخارجی آنها برای از هم پاشیدگی ارتش سور

با واید جذب آنها به جبهه مقابل اسد،این نهاد توانست انسجام و یکپارچگی خود را حفظ نم

ه علی توجه به سپری شدن پنج سال از بحران سوریه، همچنان ارتش در کنار نیروهای مردمی

ه برخی شت کتی تکفیری در جنگ و پیکار می باشد. البته نباید از نظر دور داگروهکهای تروریس

ه و به ا شداز نیروهای ارتش با انگیزه های گوناگون از جمله تطمیع عوامل خارجی،از ارتش جد

 جریان معارضه پیوسته اند.     

 به مقاطعی در حتی و کرد اعالم را خود طرفی بی ارتش تونس، و مصر مردمی های خیزش در

 ارتش علیه نیز مخالفان کشورها این در رو همین از و شد ظاهر مردمی مطالبات حامی عنوان

 از بخشی مخالفان بحران، شروع ابتدای همان در و سوریه در اما نکردند اقدامی و نداده سر شعار

 کشورهای اغلب مردمی های اعتراض در. نمودند متمرکز سوریه ارتش علیه را خود اقدامات

 مخالفان سوریه در ولی نپیوست، وقوع به ارتش علیه ای مسلحانه و آمیز خشونت اقدام عربی،

 دادند، انجام آمیز خشونت و نظامی اقدامات حتی گاهی امنیتی نیروهای و ارتش علیه اسد دولت
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: 1392 قاسمیان،. )هستند سوریه امنیتی نیروهای و ارتش افراد از قربانیان، سوم دو که ای گونه به

71) 

   وطنی: دفاع نیروهای

 با شارت که شود می دنبال کالسیک جنگ قالب در بیشتر میدانی صحنه در سوریه ارتش نقش 

 در ینسنگ نیمه و سنگین های سالح و تانک از استفاده همچنین و هوایی های جنگنده حمایت

 سوریه در جنگ و ها درگیری از بخشی اما است آورده بدست را زیادی پیروزیهای نبرد، صحنه

 نیروهای یلتشک به اقدام سوریه دولت راستا این در که شود می دنبال پارتیزانی و کالسیک غیر

 قالب در نیروها این نقش  است. نموده وطنی)جیش الوطنی( دفاع نیروهای عنوان با نظامی شبه

 و معارضین مقابل در سوریه ارتش های پیروزی در پارتیزانی، و کالسیک غیر های جنگ

ز سوی اباشد و تشکیل و ساماندهی نیروهای مردمی  می گذار تاثیر بسیار مسلح تروریستهای

یرویی نیزش ردولت سوریه که تعداد آنها حدودا بالغ بر یکصد هزاز نفر می باشد،ضمن اینکه از 

نی میدا ارتش سوریه جلوگیری نموده، موجب انسجام و تقویت توان روحی و رزمی نیروهای

 سوریه گردیده است.

 کردها: 

 شامل کشوررا این جمعیت درصد ده حدود ، قومی اقلیت بزرگترین عنوان به سوریه در کردها

 جمله از شتنددا که درونی اختالفات رغم به نیز کردها سوریه در اخیر تحوالت آغاز با. شوند می

 ستانکرد اقلیم حمایت تحت اولی که دموکراتیک اتحاد حزب و کردها ملی شورای در اختالف

 برای فرصتی را شرایط این شوند، می محسوب ک – ک -پ حمایت تحت نیز ودومی عراق

 نآورد بدست در سعی کشور، این ناارامیهای در اولیه طرفی بی وضمن نمودند تلقی خود

 ردهاک نیز خارجی بازیگران افرینی ونقش سوریه تحوالت ودر گردیدند خود برای امتیازات

 .نمودند تحمیل سوریه تحوالت عرصه در را خود تاثیرگذاری

 کرد نیز سوریه مرکزی دولت و بودند شده اسد حکومت با نزاع وارد میالدی 60 دهه از ها کرد

 در اخیر تحوالت شروع با. نمود محروم کشور این تابعیت جمله از آنها اجتماعی حقوق از را ها

 دولت حمایت به نه و رفتند معارضین طرف نه و کردند انتخاب بینابینی موضع ها ،کرد سوریه

 کرد به اجتماعی حقوق از برخی و تابعیت دادن و آنها به اسد دولت توجه ولی پرداختند مرکزی

 ترکیه دولت ویژه به معارضین مقابل در دولت از حمایت به را آنها از عظیمی بخش توانست ها
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 های سیاست هماهنگی با کرد تالش ترکیه چند هر دهد قرار کرد می حمایت معارضین از که

 نشین کرد منطقه در بیشتر مشکالت بروز از هستند، کرد اقلیت دارای که منطقه کشورهای با خود

 امنیتی های چالش به تبدیل مسئله این و نگردید موفق اما شود کشورش داخل در حتی و مرزی

   .است شده ترکیه برای

 قوات یلتشک و کردها با ارتباط تحکیم برای سوریه شرق شمال در ها آمریکایی تدریجی حرکت 

 و لیاتیعم اطالعاتی، های زیرساخت ایجاد و( سوریه دمکراتیک نیروهای) السوریا دموقراطیه

 سلمم نچهآالبته  پروازی، زمینه نقش آفرینی جدید در تحوالت سوریه برای کردها رقم زده است

 هم رقه رد شاید و اند شده همراه فرات شرق در آمریکاییها با پروژه یک در کردها اینکه است

 سازی تمزیّ  ابراز عنوان به تنها و بازگردند خود سنتی و جمعیتی مناطق به و نمانند باقی

 استفاده ترکیه رد هم و سوریه در هم آمریکا اهرم از تا کنند تعریف را خود آمریکا، برای راهبردی

 های محیط هم و  ترکیه داخلی محیط در ها ترک واکنش به پدیده این که است بدیهی. کنند

 در نیستیصهیو رژیم و عربستان که دارد وجود زیادی قرائن. انجامید خواهد آن جنوبی همجوار

 در تری فعال کلش به را آمریکا که چرا کنند، می تشویق آنرا یا و داشته نقش آمریکایی پروژه این

 .نمایند می ای منطقه های بحران وارد نظامی زمینه

 بازیگران منطقه ای 

 بازیگران منطقه ای همسو با حاکمیت سوریه:  

   ایران اسالمی جمهوری -الف

 ایران که 1946 سال در کشور این استقالل زمان به گردد می بر سوریه و ایران روابط تاریخچه

 دیدگاه وتتفا انقالب از قبل در هرچند. نمود تأسیس کشور این در را خود کنسولگری بالفاصله

 شورک دو این بین همگرایی موجب آنچه ولی داشت وجود کشور دو این زمامداران بین در ها

 انقالب یپیروز از بعد. است بوده عراق بعث رژیم یعنی منطقه در مشترک دشمنی وجود ، گردید

 تحمیلی جنگ لسا 8 دوران در و کرد پیدا راهبردی جنبه سوریه و ایران بین روابط ایران، اسالمی

 .بود اسد حافظ دولت ایران حامی عربی کشور تنها ایران، علیه عراق

 به جنگ مورد در را خود مواضع سوریه شد سبب ایرانی نیروهای مقاومت و نبرد صحنه تحوالت

 بار اولین راستا،برای این در. کند دنبال عراق با مخالفت و ایران از درحمایت آشکاری صورت
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 این موجب به. رسید امضا به سوریه و ایران میان اقتصادی لحاظ از گسترده حجم با قراردادی

 (161:1392نژاد، سلطانی. )کرد می تامین را سوریه نیاز مورد نفت ایران قرارداد

 اصلی قشن سوریه دولت که است مقاومت جبهه سوریه، و ایران بین راهبردی روابط دیگر جنبه 

 و طینیفلس مجاهدین با ایران اتصال حلقه نوعی به و است داشته مقاومت جبهه از حمایت در

 .آید می شمار به اله حزب

 اوینعن با) القاعده و داعش تروریستی گروهکهای با مبارزه راستای در ایران پررنگ نقش

 ژهپرو شکست ضمن و است کرده تولید ایران برای  جهانی آفرینی نقش های ظرفیت( مختلف

 مبارزه زمینه در نیز را آن ای منطقه حامیان و غرب  تروریسم، با همدستی بر مبتنی هراسی ایران

  لهجم از آن ای منطقه متحدان از برخی و غرب امروزه. است کشیده چالش به تروریسم با

 قرار برتر و گر مطالبه موضع در ایران و هستند تروریسم با همکاری در متهم ترکیه و عربستان

 ایران کردن متهم و سازی تصویر به قادر گذشته، مثل دیگر ای رسانه های غول و است گرفته

 مداخله سازی رویه با مخالفت و حاکمیت و مشروعیت از حمایت و تروریسم با مبارزه. نیستند

 که است یایران برنده های برگ آنها، شرکای و غرب توسط تروریسم طریق از براندازی و گرانه

 .کرد عبور آن از نباید

 در ایران استراتژیک عمق و شود می تعریف آسیا غرب در ایران ای منطقه قدرت اعظم بخش

 عراق، ان،ایر شامل که است داده تشکیل ایدئولوژیک مربع یک که است مقاومت جبهه خاورمیانه،

 شیعه عنوان به مربع این از منطقه عرب کشورهای از برخی چند هر باشد می لبنان و سوریه

 شروع اردن هعبداال ملک توسط 2004 سال از شیعه ژئوپولیتیک. اند برده نام شیعه هالل و هراسی

 به ردن،ا از صهیونیستی رژیم وقت وزیر نخست اولمرت ایهود دیدار در 2006 سال در بود، شده

 شاهپاد عبداله ملک و مصر وقت جمهور رئیس مبارک، حسنی کمک به و دو آن مشترک ابتکار

 طرح ینا پیشنهاد از هدف. شد تبلیغ جهان در تری گسترده سطح در ایده این سعودی عربستان

 در لشک هاللی نوار در ژئوپولیتیکی طرح یک در ایران که است بوده جهان در شبهه ایجاد

 شیعیان و عربستان قطیف و حصا های استان در شیعی جوامع از استفاده با خواهد می خاورمیانه

 مستقیماً را یعهش هالل و کنند چیره اسالم جهان در تسنن بر را تشیع لبنان و سوریه عراق، بحرین،

 (4: 1391 زاده، مجتهد. )دهد قرار گری وهابی روی در رو
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 نهمچنی و سوریه دولت و مردم به کمک راستای در سوریه تحوالت در ایران آفرینی نقش

 نگاه نه یاسالم وحدت به نگاه با البته گردد می دنبال اسالمی بیداری و مقاومت جبهه تقویت

 نحرافا هدف با غرب سوی از سوریه در اعتراضات سازی مدل مقابل، در و شیعه ژئوپولیتیکی

 یدانیم پیشرویهای 94 سال اوایل در.است شده طراحی آسیا غرب جنوب در اسالمی بیداری در

 ر،تدم جمله از سوریه جنوب و شمال از هایی بخش در سوریه دولت مقابل مسلح های گروه

 خطر نیز آن واستمرار داد تغییر مسلح معارضه نفع به را میدانی روند ،... و مسکین شیخ ادلب،

 وتاهیک مدت در البته که داشت دنبال به را سیاسی و میدانی عرصه دو در سوریه دولت شکست

 مبنی سهارو به ایران اسالمی جمهوری نظامی ارشد فرماندهان راهبردی پیشنهاد با شرایط این

 و یافت یرتغی متحدینش و  سوریه دولت نفع به سوریه، جنگ میدان در آنها فعال نظامی مشارکت

 نفع به ار میدانی روند سوریه، میدانی عرصه در روسیه پرقدرت حضور با آمده دست به فتوحات

 دولت فعن به 3 ژنو مذاکرات و سیاسی عرصه در نیز آن نتایج و آثار که زده رقم سوریه دولت

 . است بوده چشمگیر آن متحدین و سوریه

                                                                                                                                        عراق-ب

 صدام سقوط و 2003 آوریل در متحدانش و آمریکا متحده ایاالت توسط عراق اشغال از پس

 عراق مردم درصد 60 از بیش اینکه به توجه با گردید تشکیل مردم آرای با منتخب ،دولت حسین

 دولت که آنچه و گرفت قرار شیعیان دست در قدرت صدام پسا دوره در لذا هستند مذهب شیعه

 سوریه و عراق بین مرز در بعثی و سلفی های تروریست حضور بود کرده نگران را عراق جدید

 و شدند می حمایت ای منطقه فرا حامیان همچنین و سعودی حکومت و وهابیت سوی از که بوده

 عملیات با وحشت، و رعب و امنی نا فضای ایجاد ضمن تروریستی های گروه این نقش

 و عراق کشور دو مناسبات تیرگی همچنین و منفی تبعات موجب عراق، داخل در تروریستی

 بین روابط حتی و نیافت تحقق امر این ایران اسالمی جمهوری وساطت با  که شدند می سوریه

 سوریه بحران شروع با البته. کرد پیدا چشمگیری بهبود مختلف های زمینه و ابعاد در دولت دو

 اختالف ایجاد دنبال به شان غربی حامیان و عربستان و ترکیه مثل ای منطقه های قدرت از برخی

 و سوریه از  عراق دولت حمایتی نقش کاهش منظور به عراق و سوریه دولت بین شکاف و

 بودن حداقل چالش بر غلبه و ای منطقه تروریسم سازی یکپارچه پروژه سازی پیاده همچنین
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 تروریستی گروههای کردن فعال طریق از را بحران از بخشی عراق، در تسنن اهل جمعیت

 .نمودند عراق وارد بعثی و  تکفیری

 در واق موازنه هدف با اسد بشار ای منطقه فرا و ای منطقه حامیان صف در عراق حضور علت

 سازی ثیخن سعودی، عربستان و ترکیه های پروازی بلند و طلبی توسعه با مقابله خاورمیانه،

 جهت دیترانهم ساحل در سوریه بنادر از استفاده وهابیت، نظیر منطقه رادیکال های گروه تحرکات

 مریکاآ ارتش خروج تاریخی مرحله در بغداد همچنین و شود می دنبال عراق گاز و نفت صدور

  (112: 1392قاسمیان،. )دارد نیاز دمشق ثبات به ای فزاینده نحو به خود خاک از

 لبنان... ا حزب مقاومت جنبش -ج

 از نفری 80 گروه یک از متشکل ای روزه،کمیته 33 جنگ در اله حزب پیروزی از پس

 فهد با"وینوگراد" به موسوم صهیونیستی رژیم امنیتی و حقوقی،نظامی،سیاسی شخصیتهای

 کرد، اعالم کمیته این نهایت در. شد تشکیل اله حزب مقابل در رژیم این شکست علل بررسی

 غییرت برای و است بوده صهیونیستی رژیم شکست عامل اهلل حزب به سوریه تسلیحاتی کمکهای

 مطالعات لنامهفص. )کند تغییر سوریه نظام باید صهیونیستی رژیم نفع به منطقه در امنیتی موازنه

 (  26:1394اسالم، جهان راهبردی

 این موضع و گردد می تعریف مقاومت جبهه راستای در آسیا، غرب در  لبنان اهلل حزب نقش

 غربی نحامیا هرچند. باشد می ایران اسالمی جمهوری با همسو سوریه، تحوالت قبال در جنبش

 سوریه زا را لبنان اهلل حزب داشتند قصد طرابلس در سازی سناریو با سوری، معارضان عربی و

 به دکر اعالم توطئه این سازی خنثی ضمن جنبش این اما نمایند داخلی جنگ درگیر و خارج

 سوریه وارد بنانل از نیرو آن برابر دو شوند ترور ها سلفی سوی از لبنان داخل در که کسانی تعداد

 های جنگ بیشتر شود می دنبال سوریه داخل جنگ صحنه در امروز که آنچه. شد خواهند

  .دارد را آن اصلی نقش اهلل حزب که است پارتیزانی

 فلسطین مقاومت های جنبش -د

 و هانتفاض روند در و گردند می محسوب جغرافیایی و تاریخی همسایه دو سوریه و فلسطین

 می محسوب حامی بزرگترین سوریه ملت و دولت صهیونیستی رژیم علیه فلسطین ملت مبارزات

 و طینفلس مقاومت های جنبش و ایران اسالمی جمهوری بین مقاومت جبهه اتصال حلقه و شوند

 .باشد می سوریه دولت لبنان، اهلل حزب
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 هداشت چشمگیری حضور صهیونیستی و عربی منازعه تمامی در آن های حکومت و سوریه ملت

 ار خود جوانان بهترین سوریه ارتش و ملت 1982 ،1972 ،1963 ،1948 های جنگ در و اند

 سوریه فتهیا پرورش و متولد فلسطینی رهبران از تعدادی و است نموده فلسطین آزادی راه فدای

 و رهبر جبریل احمد الزقیه، جنوب در "جبله" شهر متولد قسام عزالدین شهید جمله از بودند

 در فلسطینی های گروه و ها سازمان از بسیاری و فلسطین آزادی برای خلق جبهه مؤسس

 سازمان و هگرو پانزده از بیش قرارگاه دمشق اینک و اند شده گذاری پایه سوریه مناطق شهرهای

 گروه از برخی جدایی در ترکیه و عربی -غربی سناریوی اجرای رقم علی است فلسطینی های

 لسطینیف مبارزان از زیادی های گروه هنوز ولی مرسی محمد زمان در سوریه از فلسطینی های

 )    120: 1392قاسمیان،. )گردند می محسوب سوریه دولت حامی

 و مصر بانقال پیروزی از بعد حماس جمله از فسطینی مبارز گروههای از بخشی اینکه رقم علی

 ولتد مقابل در ترکیه، و مصر به گرایش ضمن المسلمین اخوان مذهبی جریان آمدن کار روی

 سوریه دینمتح جزء همچنان که بودند هم فلسطینی دیگر مبارز گروهای  اما گرفتند قرار سوریه

 نیز، یمرس محمد سقوط از پس سوریه دولت از جداشده گروههای مواضع طرفی واز.ماندند باقی

 .نموده است تغییر نسبتا سوریه متحدین نفع به

 ای غیر همسو با حاکمیت سوریه:بازیگران منطقه 

 ترکیه-الف

 لحاظ به ترکیه اینکه یکی است، تحلیل قابل منظر دو از سوریه تحوالت به ترکیه راهبردی نگرش

 در عضویت صدد در دهه چندین اینکه ضمن شده محسوب اروپایی کشور یک جغرافیایی

 بخشی لذا است بوده نیز  ناتو شمالی آتالنتیک پیمان عضو طرفی از و باشد می اروپا ی اتحادیه

 نقش راستا این در و گردد می تعریف غرب پازل در ای منطقه تحوالت در ترکیه آفرینی نقش از

 به غربی ای فرامنطقه کشورهای با کشور این راهبردی اهداف همپوشانی دلیل به  سوریه در ترکیه

 بحرانهای در  ترکیه دیگر نقش. کند می دنبال را نیابتی و مستقل غیر نقش متحده، ایاالت ویژه

 منطقه برتر قدرت یک عنوان به عثمانی زمان ی ترکیه کردن زنده و نئوعثمانی نگاه با  ای منطقه

 اخوانی گرایش که ترکیه حاکم حزب آسیا، غرب در اسالمی بیداری شروع با و شود می دنبال ای

 که البته.باشد می اسالمی بیداری موضوع در منطقه تحوالت رهبری گرفتن بدست صدد در دارد،
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  آسیا غرب ی منطقه در متحده ایاالت و غرب راهبردی اهداف با ترکیه ای منطقه مستقل نقش این

 .ندارد همپوشانی

 در یتاهم حایز جایگاهی است،سوریه یافته انعکاس غربی های تلوزیون فضای در که گونه آن

 و جتماعیتاریخی،فرهنگی،ا شرایط به که سوریه ژئوپولیتیک جایگاه.دارد ترکیه منافع تأمین

 تبدیل ربع جهان به ترکیه ورود برای ای دروازه به را گردد،سوریه برمی کشور این جغرافیایی

 وینیر گیری شکل به کمک و سوریه حوادث ی درباره ترکیه رسمی نگرانی ابراز.است کرده

 از جمعی و متقی) .است تعبیر و تغییر قابل راستا همین در سوریه در اپوزیسیون

 (506: 1391نویسندگان،

 نموده مفراه کشور دو مرزی اختالفات کنار در سوریه در ترکیه آفرینی نقش که دیگری موارد

 حرکت کردستان کارگران حزب میالدی 80 ی دهه در که است ک.ک.پ ی مسئله است،

 اوجاالن به دندا پناه به متهم را سوریه دولت ترکیه و کرده شروع آنکارا دولت علیه را مسلحانه

 نهایت در و برد پیش جنگ ی آستانه تا را کشور دو مسئله همین که دانست می سوریه خاک در

 اسد ،دولتسوریه اخیر بحران در.نمود فروکش کشور دو میان بحران سوریه، از اوجاالن خروج با

 و دانسته معارضین از حمایت در ترکیه تحرکات به پاسخ فرصت یک را سوریه کردهای نقش

 که کرده ایجاد بشار دولت برای تابعیت،شرایطی حق جمله از کردها حقوق از بخشی تأمین

 کشیدن شچال به جهت ترکیه و سوریه کشور دو بین مرزی ی منطقه در کردها ظرفیت از توانسته

 در اکنس کرد میلیون19 برای تهدیدی را اسد سناریوی ترکیه و نماید استفاده اردوغان دولت

 با شکشور بحران در ترکیه دخالتهای اوج در مرحله چند در اسد البته که داند می کشورش

 به ترکیه گیهمسای در مرزی مناطق از بخشی سپردن جمله از آنها به دادن امتیاز و کردها تحریک

 .است داشته دنبال به نیز را ترکیه کردنشین مناطق تحرکات ی زمینه کردها

 (قطر -عربستان)عربی بازیگران-ب

 ابلتق و همکاری،رقابت سطح سه در منافعشان اساس بر سوریه تحوالت در خارجی بازیگران

 رتهایقد.هستند سطح سه این تأثیر تحت نیز سوریه معارضان ی جبهه.نمایند می آفرینی نقش

 اما ددارن معارضان ی جبهه از حمایت راستای در که کشمکشهایی رقم علی کار محافظه عربی

 ی حدهمت ایاالت راهبردی اهداف راستای در کشمکشها و رقابت این در آنها راهبردی اهداف

 .شود می دنبال آمریکا
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 و بیانقال و تندرو های پدیده کردن متعادل و موجود حفظ سیاست دنبال به سعودی عربستان

 غرب و یقاآفر شمال در اسالمی بیداری موج اما است بوده کشورش داخل به آنها سرایت از مانع

 به را عودس آل حاکمان نگرانی یمن و بحرین جمله از عربستان پیرامونی ی منطقه ویژه به آسیا

 شهایچال از رفت برون برای2011 سال در سوریه بحران شروع از بعد ولی است داشته دنبال

 تغییر تجه آمریکا ی متحده ایاالت راهبردی اهداف با اسالمی،همسو بیداری از متأثر داخلی

 ای منطقه های سیاست با هماهنگ که سوریه دولت تا برداشت گام اسد بشار دولت رژیم

 یم آفرینی نقش ایران ای منطقه قدرت راستای در مقاومت ی جبهه در و نبوده عربستان

 و یسلف های گروه هدایتی نقش همچنین و تسلیحاتی و مالی اصلی حامی و نماید کرد،ساقط

 های حجنا و نخبگان میان در سوریه تحوالت قبال در.دارد عهده به سعودی دولت را تکفیری

 نتایج و تبعات ها جناح از برخی دارد وجود متفاوتی دیدگاههای سعود آل شاهزادگان مختلف

 رد سعود آل بقای سود به را سوریه علیه غرب فشار های سیاست و معارض جریان اقدامات

 جناح لیو دانند می سعودی عربستان امنیت زدن برهم را دمشق ثباتی بی و دانند نمی عربستان

 آینده برای ار اسد بشار براندازی دارند پنتاگون و سفید کاخ با ارگانیکی ارتباط که ها حریری

 (137: 1392 قاسمیان،) .دانند می آور سود خود

 امیانح رویکرد کشور، این در( مرسی دولت) اخوانی دولت سقوط و مصر در نظامی کودتای با

 قطر و ترکیه دولت روی بر تأثیر بیشترین و گردید تغییرات دستخوش سوریه در معارض جبهه

 ایتهد در المسلمین اخوان رهبری دنبال به که ترکیه عدالت و توسعه دولت و است داشته

 تانعربس دولت همزمان و گردید مواجه امنیتی و سیاسی های چالش با بوده منطقه تحوالت

 دستخوش نیز قطر دولت و کرد بیشتر معارضین به را خود تسلیحاتی های حمایت سعودی

   .گردید ژئوپولیتیک تغییرات

 بردند پی المسلمین اخوان از خود علنی حمایت از ناشی های آسیب به اینکه از پس قطر دولت

 عمل جامه هدف این به کشور این در قدرت رأس تغییر با خود، دیپلماسی شدت کاستن ضمن

 یکی خارجی و داخلی سیاست برخی تغییر آن تبع به و قطر در قدرت هرم رأس تغییر. پوشاندند

 ناشی مردمی تغییر از طریق این از تا است منطقه در دیکتاتورش متحدان به آمریکا های توصیه از

 در قطر نقش شدن رنگ کم با و شود پیشگیری آمریکا حامی کشورهای در انقالب و تظاهرات از
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 تبیین، راهبردی اندیشکده) .گردید منتقل ریاض به دوحه از سوریه معارضین مدریت زمام سوریه

1392 :17) 

 صهیونیستی رژیم-ج

 متحده ایاالت راهبردی دوستان ،2010 دسامبر از منطقه در اسالمی بیداری تحوالت شروع با

 منافع اب همپوشانی که خودشان منافع دادن دست از نگران صهیونیستی، رژیم ویژه به آمریکا

 اب مقاومت جبهه تقویت راستا، این در صهیونیستینیز رژیم نگرانی بیشترین. گردیدند داشته، آمریکا

 می جبهه این مخالف عربی های حکومت از برخی فروپاشی و منطقه در اسالمی بیداری شروع

 بشار مانز در است، داشته را مقاومت جبهه از حمایتی نقش اسد حافظ زمان از که سوریه. باشد

 با راهبردی لتقاب یک در مقاومت خط در اتصال نقطه عنوان به ایران اسالمی جمهوری با اتحاد با

 روزه 22 های جنگ وهمچنین لبنان اهلل حزب روزه 33 جنگ در که گرفت قرار صهیونیستی رژیم

 یکس بر صهیونیستی رژیم شکست در سوریه محوری نقش صهیونیستی رژیم با غزه روزه 8 و

 ند،ک حمایت سوری معارضان از سوریه تحوالت در رژیم این شده باعث آنچه. نیست پوشیده

 هورظ حال در ای منطقه قدرت یک عنوان به که ایرانی از جلوگیری و مقاومت جبهه شکستن

 .  است

 رژیم این و هسوری بین صلح به دستیابی شود،عدم گفته بهتر یا صهیونیستی رژیم با روابط در تنش

 مسئله این بر بارها صهیونیستی رژیم. آید حساب به آمریکا برای منطقه مهم چالشهای از تواند می

 تهدید ضمعر در را صهیونیستی رژیم امنیت تواند می که عربی ارتش تنها که است کرده تأکید

 یها صالح – کشور این ارتش تقویت در اسد بشار های کوشش. است سوریه ارتش.دهد قرار

 رژیم و آمریکا متحده ایاالت اعتراض مورد بارها روسی، های صالح خصوص به پیشرفته

 (  28: 1387المللی، بین و سیاسی مطالعات دفتر.   )است گرفته قرار صهیونیستی

 صلح اتمذاکر برد پیش برای مغتنم فرصتی  را 2011 سال از سوریه تحوالت صهیونیستی، رژیم

 ازیس ،شهرک تحوالت این با همزمان مدت این در که داند می مقاومت جبهه تضعیف با سازش

 ضعف با و نموده دنبال گسترده حجمی در بیشتر سرعتی با روز هر را خود قانونی غیر های

 مهم های ساخت زیر از بخشی بردن بین از برای تالش اش، داخلی بحران از ناشی اسد دولت

 کار این به موفق موشکی و هوایی حمله مرحله چهار طی که نموده سوریه تسلیحاتی و علمی

 .گردید



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

1٠99 

 

 بازیگران فرامنطقه ای

 بازیگران فرامنطقه ای همسو با حاکمیت سوریه:  

 ن،چی و روسیه یعنی شدند می تعریف شرق بلوک در سرد جنگ دوران در که جهانی قدرت دو

 یاصل عضو دو این.گردند می محسوب سوریه تحوالت در ای فرامنطقه بازیگران عنوان به

 می فرینیآ نقش اسد دولت حامیان عنوان به خود ملی منافع اساس بر ملل سازمان امنیت شورای

 های اهبردر با روسیه ای منطقه همپیمان عنوان به چین و دارد محوری نقش روسیه البته نمایند

 .نماید می عمل هماهنگ الملل بین و ای منطقه ی عرصه در روسیه

 راهبردی انپیم هم را سوریه بلکه ندارد تاکتیکی صرفاً ی جنبه اسد بشار دولت از مسکو حمایت

 نظامی پایگاه مقر«طرطوس»بندر و دانند می آزاد آبهای به ورود ی دروازه را سوریه و دانسته خود

 در بازنده را خود که روسها. دارد راهبردی ی جنبه نیز مسکو برای  مدیترانه دریای در روسیه

 ئوپولیتیکژ مربع یک سوریه در 2011 تحوالت از بعد دانستند، می لیبی ویژه به منطقه تحوالت

 رکیهت و قطر-عربستان-غرب ژئوپلیتیک مربع مقابل در را سوریه و روسیه،چین،ایران شامل

 صویبت زمان در امنیت شورای اجالس در ویژه به وسیاسی نظامی های عرصه در و داده تشکیل

 یهسور از چین همراهی با امنیت شورای اعضای غربی طرفهای نویسهای پیش و ها قطعنامه

 در و نیست سرد جنگ اواخر دوران ی روسیه آن دیگر روسیه رسد می نظر به. نمودند حمیت

 ما و است شده الملل بین ی عرصه در رقابت فضای وارد تحملی فضای از مسکو پوتین، دوران

  .هستیم سوریه  تحوالت در متحده ایاالت مقابل در روسیه  رقابت  شاهد

 و وریهس در کشور این های مزیت سقف در صرفا نباید را سوریه بحران به روسیه ورود البته

 هارکودتایم برای روسیه خیز بلکه کرد، تحلیل و تفسیر کشور این با راهبردی روابط به بازگشت

 بر هک ، اوکراین شرقی بخشهای و کریمه در الجیشی سوق های حوزه کسب و اوکراین در غربی

 این دالیل به یدبا نیز را ، داد شتاب ، ناتو سپس و امریکا و روسیه استراتژیک و پنهان رقابتهای

 در رفاًص را سوریه در روسیه حضور دالیل و کیفیت نباید لذا.  دانست مرتبط سوریه در حضور

 کراین،او در غرب کردن غافلگیر طریق از روسها واقع در. کرد تحلیل سوریه تحوالت چارچوب

 راهبرد لمقاب در سرعت به را خود راهبردی شرایط و زده نیز سویه در جدید غافلگیری به دست

  .بخشیدند بهبود امریکایی مهار
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 اساس رب اول ی درجه در کند دفاع اسد بشار دولت از روسیه کنار در چین شده منجر که آنچه

 ینب و ای منطقه ی عرصه در چین راهبرد محور اقتصاد، و باشد می کشورش اقتصادی منافع

 آن پکن که است موضوعی لیبی بر نیز اخیراً و فارس خلیج انرژی بر غرب تسلط و است المللی

 تقویت زا جلوگیری دنبال به دوم ی درجه در و.کند می قلمداد خود ملی منافع بر تهدیدی را

 شارب دولت حفظ از چین حمایت لذا است، پاسفیک آسیا و دور خاور در متحده ایاالت نفوذ

 را ینچ جایگاه تقویت غربی، آسیای در متحده ایاالت قدرت تضعیف داشتن دنبال به اسد،ضمن

  .داشت خواهد دنبال به ای منطقه فرا قدرت یک عنوان به منطقه در

  : سوریه حاکمیت با غیر همسو ای فرامنطقه بازیگران

 و شودمی دنبال آمریکا بامحوریت غربی قدرتهای سوی از سوریه نظام تغییر سناریوی دیگر فاز

 می دنبال ورکش این راهبردهای با همسو سوریه، تحوالت در اشغربی متحدین آفرینینقش

 .گردد

 عنوان با نآ از که بود همراه نیز عطفی نقطه با آمریکا متحده ایاالت ای خاورمیانه استراتژی

 تغیر سه ر،سپتامب 11 حادثه از پس آمریکا دولت واقع در. شود می یاد 2001 سپتامبر 11 حوادث

 حق اد،د کاهش را دائمی نهادهای و ائتالفها بر اتکا.کرد ایجاد خود خارجی سیاست در عمده

 وکراسیدم از داد،و توسعه پیشگیرانه جنگ جدید آموزه به را پیشدستانه جنگ به نسبت نسبی

 ( 43: 1393 جعفری،.)کرد حمایت خاورمیانه در تروریسم مشکل برای حلی راه عنوان به قهرآمیز

 صهیونیستی، مرژی ویژه به خودش ایمنطقه متحد از آمریکا پشتیبانی رغم به سرد جنگ دوران در

 حاکم شورک دو این بین خوبی نسبتاً روابط و بوده تماس در متحده ایاالت با سوریه دولت اما

 حمایت ایران از اسد آنجاییکه از شد آغاز ایران به عراق حمله زمان از روابط تیرگی. است بوده

 داشته بدنبال را آمریکا و سوریه بین روابط تیرگی اوج مقاومت، جبهه از حمایت آن بدنبال و کرد

 در رکشو این امنیتی – سیاسی کالن راهبرد چارچوب در را سوریه در آمریکا است. عملکرد

 باال دست و اسرائیل امنیت انرژی،حفظ امنیت تضمین ایران، مهار. کرد دنبال بایست می منطقه

 فاکتورها این جمله از روسیه به نسبت میانه خاور منطقه معادالت در داشتن

 (158: 1393موسوی،صالحی،.)هستند

 های مؤلفه مهمترین از یکی همواره گذشته قرن نیم طول در خاورمیانه منطقه در آمریکا سیاست

 جنبشهای و انقالبها وقوع.است بوده منطقه این در تحوالت سیر و فرایندها پویشها، بر گذار تاثیر
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 و شرایط با را آمریکا گرا، اقتدار عربی کشورهای در ،2010 سال اواخر از عرب جهان در مردمی

 به توجه با که تحوالتی و ساخت؛شرایط مواجه آفریقا شمال و میانه خاور در جدیدی تغیرات

 منافع ای، منطقه نظم در دگرگونی و حکومتها با مردم تقابل جمله از خود خاص ویژگیهای

   (184: 1393کوهن،.)کرد روبرو چالش با منطقه در را آمریکا

 سوء امنیتی راتتاثی نیز و غرب و آمریکا ایمنطقه منافع برای اسد دولت سقوط ناگوار پیامدهای

 دولتهای عربی، – غربی هایرسانه زعم به است شده باعث صهیونیستی رژیم امنیت بر مسئله این

 غربی دولتهای تردید غربی، هایرسانه دید از. کنند تردید سوریه دولت سازیسرنگون در غربی

 دشمن ساساا منظر این از. گرددبرمی سوریه در قدرت خالء از ناشی ابهام به اول وهله در

 یا ناشناخته جایگزین هایگروه تا دارد غرب برای بیشتری مطلوبیت اسد چون ایشدهشناخته

 (487: 1391 ، نویسندگان از جمعی و متقی. )المسلمین اخوان مثل شده شناخته

 راه و ای منطقه متحدین ظرفیتهای از استفاده با سوریه دولت سرنگونی برای که متحده ایاالت

 ظرفیتهای به تکیم با و داده تاکتیک تغییر راستا این در بود نشده موفق تاکنون نیابتی جنگ اندازی

 می ریهسو در خود نظامی حضور تقویت صدد در نظام، پیاده عنوان به( سنی-کردی)مذهبی قومی

 نبالد منظور همین به آمریکا حمایت تحت دموکراتیک جبهه سوی از رقه تصرف موضوع و باشد

 تواند می را سوریه موضوع سیاسی عرصه در را متحدینش و آمریکا وزن شرایط این که شود می

  .نماید بیشتر

 صحنه رد سوریه تحوالت و است نگردیده سوریه در رژیم تغییر به موفق متحده ایاالت چند هر

 ولی تاس داشته بدنبال سوریه دولت برای زیادی پیروزیهای سیاسی، عرصه همچنین و میدانی

 به ایران سالمیا جمهوری ویژه به خود ایمنطقه و ایفرامنطقه مخالفین کردن سرگرم با آمریکا

 راهبردی فاهدا کردن پیاده دنبال به فرسایشی، جنگ اندازی راه با مقاومت جبهه تضعیف منظور

 حکومت و داس جایگزین مناسبی گزینه آمریکا که زمانی تا لذا. باشد می خود ایخاورمیانه

 متحده االتای کار دستور در سوریه در فرسایشی جنگ و ثباتیبی شرایط نکند، پیدا سوریه

 .شد خواهد دنبال همچنان

 معارض مسلح: جریان

 می معترضانی مقابل در سوریه دولت که است آن بیانگر سوریه جنگ میدان در شواهد و قراین

 سوری غیر آنها خود اعتراف بنابه معارضان این نیستند و اکثر خواهی دموکراسی دنبال که جنگد
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 که مسلحی گروههای مجموع در.هستند...و تونس،لیبی،چچن،اردن،عراق،عربستان کشورهای از و

 هر کنند می تبعیت تکفیری رهبران از عمدتاً جنگند، می اسد دولت علیه سوریه جنگ میدان در

 هماهنگ سلفی تفکرات با نوعی به اما هستند سلفی غیر که آزاد ارتش مثل آنها از بخشی چند

 .کنند می عمل

 ه،گروهدست چندین از که است سوریه مرکزی دولت مسلح مخالفان ترین اصلی سوریه آزاد ارتش

 رتشا فراری سربازان و افسران توسط2011 جوالی29 در ارتش این.است شده تشکیل گروهان و

 سرهنگ و االسد ریاض.است شده تشکیل اسد بشار سرنگونی و نظامی عملیات برای سوریه

 از نیز یخش احمد مصطفی ژنرال  هستند. گروه این بنیانگذاران و اصلی عوامل از هرموشی حسین

 ( 90: 1392قاسمیان،)است. گروه این اصلی فرماندهان

ی از رکیبتاگر بخواهیم جریان معارضه را بر حسب ملیت طبقه بندی کنیم،جبهه النصره و داعش 

 ضع وعناصر خارجی مسلح و ارتش آزاد متشکل از معارضین داخلی هستند. در پی تضعیف موا

هه جب" تحلیل ساختار ارتش سوریه و تسلیم شدن بسیاری از آنها،گروههای مبارز تحت عنوان

کیب هفت از تر 2011ا سازماندهی شدند. اعضای جبهه اسالمی را که در دسامبر مجدد "اسالمی

ت طالعاتکفیری تشکیل شده است، عمدتا معارضین خارجی می باشند. )فصلنامه م–گروه جهادی 

 (31:  1392راهبردی جهان اسالم،

 دانمی در تأثیرگذاری در کنار داعش نقش است سلفی گروه که یک سوریه ی النصره ی جبهه

 دودیح تا را معارض سلفی غیر های گروه که طوری به دارد اسد بشار دولت علیه سوریه جنگ

 اسالمی دولت کفیریت-تروریستی گروهک.نموده است هماهنگ تاکتیکی صورت به حتی خود با

 تبعیت وهگر دو هر جبهه النصره که در کنار و شام )داعش( به رهبری ابو عمر البغدادی عراق

اند، نقش محوری در تحوالت سوریه دارد. نموده اعالم القاعده رهبر الظواهریایمن از را خود

 ی باشد.ده مالبته تفکر داعش در بحث اسقرار حکومت با عنوان خالفت متفاوت، از تفکرات القاع

یان د جرسازمان داعش با عبور از نظریه جهادی القاعده و معیارهای شرعی ودینی)حسب اعتقا

 ازمان ازین سسلفی(،دولت اسالمی را در بخشهایی از عراق و سوریه رسما اعالم کرد و نیروهای ا

هر مکانی در دنیا برای جهاد به سوریه و عراق می روند.این طرح داعش در راستای 

گرگ "است که نقطه مقابل استراتژی القاعده یعنی "به سوی سرزمین خالفت هجرت"استراتژی

 (  148:1392اسالم، جهان راهبردی مطالعات فصلنامه)است.  "تنها
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   توصیف و تحلیل داده ها

 امنیت در خلیج فارس 

 س ازآنچه امروز حوزه خلیج فارس از آن رنج می برد، تقویت جریانهای تکفیری است که پ

یج م و تروتروریس سپتامبر و اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا به بهانه مبارزه با 11حادثه 

ای ریانهتشدید هم شده است. و ریشه ج "امپراطوری جویانه"مردم ساالری بااعمال سیاستهای 

ایه تکفیری در کشورهای جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان که بر اساس حکومت وهابی پ

ه ست کات می گیرد. از طرفی سرعت تغییرات و تحوالت منطقه ای به گونه ای ریزی شده، نشأ

ال حدر  ونظریه پردازان،پژوهشگران وسیاستمداران این منطقه همواره تحت تاثیر روند سیال 

ف ملل تعرین الگذار آن قرار گرفته اند.اگر چه خلیج فارس زیر مجموعه امنیتی متاثر از نظام بی

قش و ن ظمی ژئوپولیتیک و سیر تحوالت منطقه ای به ویژه تحوالت سوریهمی گردد، ولی بی ن

ا ریج فارس ت خلبازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای به عنوان یکی از مؤلفه های مهم، ثبات وامنی

به  نیز تحت تاثیر منفی گذاشته است. و حضور قدرتهای غربی در منطقه همواره چالشهایی را

 دنبال داشته است. 

 آن امنیت و نظم حافظ منطقه، دول هیچگاه گذشته، قرن چند طی در ویژه به نیز تاریخی نظر از

 این منیتا حفظ مسؤل را خود دوم جهانی جنگ از بعد قرن دو طی انگلستان امپراطوری و نبوده

 اوایل در.نستدا می آن کاالی و نفت انتقال و رانی کشتی تجارت، آزاد جریان و نفتی حوزه،منابع

 بین ظامن در که تحوالتی دلیل سرد،به جنگ گیری اوج و انگلیسی نیروهای خروج با 1970 دهۀ

 از یکی هب امر این و محول آمریکا به سو یک از فارس خلیج بود،امنیت پذیرفته صورت المللی

 ای منطقه مستقل ساختار یک طرح دیگر سوی از و شد تبدیل کشور این ملی امنیت موضوعات

 دیکالرا و چپگرا و گرا ملی متعهد،جنبشهای غیر دول جانب از فارس خلیج امنیت حفظ برای

 ( 212: 1392خلیلی،. )کشید می چالش به را حاکم سنتی شرق،ساختار بلوک

رژیمهای پادشاهی منطقه غالباٌ از هر گونه تجاوز خارجی و حتی در برخی موارد از جانب 

یکدیگر،بیمناک بوده و تضمین های امنیتی غرب را یک ضرورت می دانند که البته برای آنها نیز 

مسئله زا بوده اند؛ زیرا دست کم توسعه فیزیکی پایگاههای نظامی غربی و جا پای آنها در 

توصیف می شوند. علی رقم آنکه  "چکمه ها بر روی زمین"ی عربی اغلب تحت عنوان سرزمینها

کشورهای غربی،مشوقهایی را نیز از جانب این دولتها،به عنوان میزبان های خود دریافت می 
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دارند،حضور پایگاههای غیر مسلمان و غیر عرب در شبه جزیره عربستان همواره مناقشه برانگیز 

 (  291:  1392ون،بوده است. )دیویدس

ب ژه انقاله ویاز آنجایی که دالیل اصلی ایجاد و تشدید بحران سوریه، مقابله با جبهه مقاومت ب

 اسالمی ایران با رنگ

ارس فلیج خمذهبی)تقابل شیعه و سنی( بوده و دنبال می شود، بخشی از ریشه های بی ثباتی در 

ان دو ازیگرگردد و همچنین  مشترک بودن بو تاکیداً در عراق نیز در همین راستا ارزیابی می 

 یهایسوی بحران سوریه و عراق، سیال بودن بحران و سرایت آن به کشورهای دارای ویژه گ

ش اصلی در یکی از گروهکهای تروریستی تکفیری که نق مشابه دور از انتظار نمی باشد.از طرفی

الم  ا اعالمی عراق وسوریه( ببی ثباتی سوریه دارد یعنی گروهک  داعش) دولت خودخوانده اس

ش مرکزیت خالفت خود در  موصل و رقه، درگسترش بحران از مدیترانه به خلیج فارس نق

مناطق  ، دربسزایی دارد و حتی احتمال تشدید این روند با تثبیت اوضاع و حل بحران در سوریه

 دیگر از جمله خلیج فارس متصور می باشد.

به شست. همترین کشورها برای تندروهای مذهبی تبدیل شده ادر حال حاضر سوریه به یکی از م

د و نگیده اناق جنظامیان اسالمگرا که مثل قبایل کوچ نشین عمل می کنند،سالها در افغانستان و عر

ح می مطر اینک سوریه را جذابترین مکان برای فعالیت خود می دانند.در این شرایط این سؤال

وریه کجا ی که مزدوران خارجی هستند، بعد از پایان جنگ سهزار شبه نظام 100تا  70شود که 

زی شاورخواهند رفت؟ بعید است آنها دوباره در کافه های لندن ظرف بشویند یا در مزارع ک

سنی  ویعه شترکیه زحمت بکشند. در میان اهداف بالقوه آنها می توان به عراق که محل مناقشه 

طالعات مه مش چندان بزرگی ندارد،اشاره کرد. )فصلنااست و اردن که از سوریه دور نیست و ارت

 ( 142:1392راهبردی جهان اسالم،

 می شود، تعریف امنیت سایه زیر ژئواکونومی عصر در منافع حفظ و قدرت از آنجایی که       

 به ای منطقه فرا حتی و ای منطقه قدرتهای برای کنونی عصر در فارس خلیج در سازی امنیت

 یک است، پاسفیک آسیا به آسیا غرب از عملیات صحنه تغییر بدنبال آمریکاکه متحده ایاالت ویژه

البته تا زمانی که ایاالت متحده به عنوان بازیگر برتر بین المللی منافع .گردد می تلقی ضرورت

خود را در ثبات و آرامش منطقه تضمین شده نبیند، ایجاد و تداوم بحران و بی ثباتی  می تواند 

ز سناریوی این کشور در منطقه دنبال گردد. از طرفی تا زمانی که گروهکهای تروریستی جزئی ا
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وتکفیری تحت حمایت عربی،غربی و عبری و همچنین ترکیه در منطقه جوالن می دهند، نتیجه 

آن،  تشدید بی ثباتی در منطقه و مانع بزرگ امنیت سازی در خلیج فارس می باشد. امروزه حوزه 

هر زمان دیگر  نیاز به آرامش و ثبات دارد و زمانی این امر تحقق پیدا می کند که  خلیج فارس از

امنیتی بامشارکت کشورهای این حوزه، مبارزه واقعی از سوی بازیگران  ساختاربا ایجاد  همزمان

 تکفیری در منطقه صورت گیرد . –منطقه ای و بین المللی علیه گروهکهای تروریستی 

ت به نسب است متعلق به کشورهای ساحلی آن و طبعاً فقط آنها حق دارند خلیج فارس منطقه ای

ر اری از هید عکم و کیف نظام امنیتی آن تصمیم بگیرند و آن را به مرحله اجرا گذارند.منطقه با

بدیل عی تواق "منطقۀ صلح"گونه حضور قُلدرمآبانه قدرتهای بیگانه باشد و می بایستی به یک 

مکاری و اً هس باید با ایجاد یک نظام امنیتی جدید که شالوده آن را صرفشود. آینده خلیج فار

 ( 611: 1393تفاهم کشورهای حاشیه ای با یکدیگر تشکیل می دهد، استوار باشد. )اسدی،

 توصیف و تحلیل داده ها

الف ی مخابه رغم گذشت بیش از پنج سال از تحوالت سوریه ، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه 

رایط لکه شبسوریه نه تنها به اهداف اصلی خود یعنی فروپاشی نظام سوریه نرسیده اند ، دولت 

ار ص بشمیدانی و سیاسی به گونه ای دنبال می شود که اقتدار و مشروعیت دولت سوریه و شخ

 اسد تقویت گردیده است.

با  با حضور روسیه بر اساس توافقات راهبردی94وضعیت میدانی سوریه در نیمۀ دوم سال

جمهوری اسالمی ایران در کنار متحدین دولت سوریه، به نفع اسد و جبهۀ مقاومت تغییر پیدا کرد 

و علی رقم حمایت آمریکا از جبهۀ دموکراتیک کردی در شمال شرقی سوریه با هدف تصرف 

پایتخت خود خوانده داعش در سوریه یعنی رقه، ضمن تصرف بخش های کوچکی از مناطق 

یروزی های قابل توجه ای را به دست نیاوردند اما آنچه برای دولت سوریه مهم پیرامونی آن، پ

است، استان حلب می باشد که مورد محاصرة ارتش سوریه و نیروهای مقاومت قرار گرفته است 

و راه های ارتباطی تروریستهای تکفیری به خارج که عمدتاً از شمال حلب صورت می گرفت، 

گرفته است و این روند میدانی ضمن تأثیر بر عرصۀ سیاسی، در  تحت تسلط ارتش سوریه قرار

تغییر سیاستها و اهداف بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مخالف دولت سوریه به ویژه ترکیه و 

ایاالت متحده به نفع دولت سوریه تأثیر گذار بوده است. اما آنچه که موجب نگرانی است، 

وریه از جمله آمریکا با طرح آتش بس و تأکید بر حل بحران بازیگران جبهۀ مقابل مقاومت در س
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سوریه از طریق مذاکران چند جانبه، به دنبال خریدن زمان و فرسایشی کردن بحران سوریه می 

باشند و در یک بازة زمانی کوتاه مدت قصد حل بحران سوریه را ندارند و این شرایط بی ثباتی 

آسیاست، بر محیط های پیرامونی آن به ویژه خلیج فارس در سوریه که کانون بحران منطقۀ غرب 

تأثیرگذار می باشد. و شرایط امنیت سازی در منطقه را با مشکل مواجه نموده است و تنها راه حل 

بحران های منطقه ای، تکیه بر ظرفیت های منطقه ای و احترام به نقش مردم در تعیین سرنوشت 

کت قدرت های منطقه ای می باشد در صورتی که راه حل ملی خود در سایۀ امنیت سازی با مشار

منتج به ثبات و امنیت پایدار از نظر قدرت های فرامنطقه ای در بستر استراتژیک دنبال می شود 

هر چند روسیه در شرایط تاکتیکی با جبهۀ مقاومت به صورت هماهنگ در بحران سوریه عمل 

حده به دنبال این هستند که تحوالت منطقه ای و می کند اما قدرت های غربی به ویژه ایاالت مت

امنیت سازی در خلیج فارس در سطح استراتژیک دنبال شود و برای روسیه هم نقشی خارج از 

توافقات منطقه ای اش در نظر گرفته اند و دنبال کردن گزینه بی ثباتی و شرایط فرسایشی 

 تژیک را در دستور کار قرار داده اند. تحوالت منطقه را منوط به عدم تحقق اهداف در سطح استرا

   نتیجه گیری:

 ژئوپلیتیکی ذارگ این در. دارد قرار ژئوپلیتیکی گذار دوران در منطقه معتقدند، سیاسی کارشناسان

 می قشن ایفای به المللی بین و ای منطقه ملی، فروملی، سطوح در بازیگران از ای مجموعه

 هایی اراده .نیستیم مسلط و ثابت های استراتژی و رویکردها گیری شکل شاهد هنوز اما. پردازند

 آنکه زا بیش هستند تاثیرگذار منطقه در موجود رویکردهای و ها گیری جهت گیری شکل در که

 تضادها و ها تناقض تشدید و ایجاد دنبال به نمایند، تعقیب را سازنده های مطلوبیت و اهداف

 .هستند

سپتامبر در افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با  11سیاستهای ایاالت متحده بعد از حادثه 

تروریسم، منجر به تقویت تحرکات جریانهای تروریستی در منطقه گردیده است و ریشه 

جریانهای تکفیری وتروریستی عمدتا در کشورهای جنوب خلیج فارس به ویژه کشور وهابی 

ریزی و نشأت می گیرد. و امروزه شاهد جوالن صدها هزار تروریست عربستان سعودی پایه 

تکفیری  در منطقه غرب آسیا و مناطق پیرامونی آن هستیم و گروهکهای تروریستی تکفیری با 

عناوین مختلف که تأثیر گذارترین آن داعش می باشد، تحت حمایت آمریکا و متحدین منطقه 

ی سوریه، این کشور راتبدیل به کانون بحران منطقه و ایش با تصرف بخشهای زیادی از جغرافیا



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

11٠7 

 

میدان رقابتهای بازیگران منطقه ای و بین المللی نموده اند. و با توجه به ویژه گیهای مشترک دو 

منطقه شامات و خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی،قومی، مذهبی و همچنین مشترک بودن بازیگران 

ان از سوریه به عراق از سوی جریانهای تکفیری و و سیال بودن بحران، زمینه سرایت بحر

  تروریستی فراهم گردیده است.

 فارس لیجخ فعلی نظام ساختار ریختگی بهم و ای منطقه ژئوپولیتیکی نظمی بی می رسد، نظر به

 ایاالت ویژه به غربی قدرتهای اهداف راستای در و نفوذ تحت که المللی بین جامعه از برآمده که

 سازی منیتا و ثبات عراق، و سوریه تحوالت ویژه به منطقه تحوالت شروع با شده، ایجاد متحده

 را ای نطقهم همگرایی و انسجام عدم امر، این که است نموده مواجه بحران با را فارس خلیج در

 و فیریتک و تروریستی گروهکهای با راهبردی واقعی مبارزه بنابراین. است داشته دنبال به

 خلیج حوزه ای منطقه قدرتهای مشارکت با امنیتی جامع نظام جدید راهکار جایگزینی

 .  نماید  فراهم تواند می را منطقه در ثبات و همگرایی های فارس،زمینه

 :منابع
 .آفریقا و آسیا غرب مطالعات مؤسسه سوریه، تحوالت در کنکاشی ،(1392) ،...ا روح قاسمیان، -1

  .سوریه در فتنه خواهی سهم ،(1392) تبیین، راهبردی اندیشکده -2

 ( ،مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور.  1392،)1صلنامه مطاعات راهبردی جهان اسالم ف-3

  .خاورمیانه ژئوپولیتیک در میانجیگری ،(1391) پیروز، زاده، مجتهد- 4

  نور. سازان یشهاند مطالعات مؤسسه منطقه، تحوالت و اسالمی ، بیداری(1391) نویسندگان، از جمعی و متقی، ابراهیم -5

 (،امنیت در خلیج فارس،دانشگاه عالی دفاع ملی1392لیلی،حسین،)خ-6

 و(،خلیج فارس منطقه ای ژئوپولیتیک،ژئواستراتژیک،ژئواکونومیک،مرکز پژوهشهای علمی 1393سین،)موسوی، سید ح-7

 مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 . نور سازان اندیشه مطالعات ،مؤسسه( 1392)،4 سالما جهان راهبردی مطاعات فصلنامه -8

 .خارجه امور وزارت انتشارات المللی، بین و سیاسی مطالعات دفتر ،(1387) سوریه، -9

 (،خلیج فارس و مسایل آن،انتشارات سمت.1393اسدی، بیژن،) -10

 دانشگاهی عالمه طباطبایی.(،سیاست خارجی خاور میانه در آینه و نظر،انتشارات 1393وهن، علیرضا،)ک -11

 (،سیاست خارجی سوریه در جنگ ایران و عراق،انتشارات صفحه جدید.1392لطانی نژاد،احمد،)س -12

سه فرهنگی (،ناتو در خاورمیانه وخلیج فاس:منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران،انتشارات مؤس1393جعفری،علی،) -13

 عاصر تهران.مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار م

 گیفرهن مؤسسه (،دومینوی سقوط در خلیج فارس،مترجم هوشی سادات،سید محمد،انتشارات1392یوید سون،کریستوفر،)د -14

 معاصر. ابرار المللی بین تحقیقات و مطالعات

 (،خلیج فارس و مسائل آن،انتشارات قومس 1391لهی،همایون،)ا -15
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 روند بر آن ریتاث و 2003 سال از پس عربستان یخارج استیس در تحول

 اسالم جهان در ییهمگرا
 

 للالم نیب روابط دانشکده یا منطقه مطالعات ارشد یکارشناس لیتحص فارغ ،یکاظم رضا دیحم

  

 دهیچک

 کشور نیا یاسیس نظام یهایژگیو و هاسنت به توجه با یمتماد یها سال یط در یسعود عربستان

 سال در عراق در نیحس صدام سقوط از پس ریاخ یهاسال در یول داشته یاکارانهمحافظه یخارج استیس

 من،ی شمال به گسترده حمالت. است شده خارج یسنت قالب از عربستان یخارج استیس عملکرد 2003

 مسلح یبرا درخواست و هیسور دولت مخالفان از جانبه همه تیحما و نیبحر تحوالت در ینظام دخالت

 نیا از ییهانمونه ،یا قهمنط عرصه در و یاهسته برنامه مورد در چه رانیا با میمستق تقابل کنار در آنها؛ کردن

 .است رفتار

 استیس در یعمل و ینظر تحول کشور نیا یخارج استیس یواکاو با تا دارد تالش پژوهش نیا

 بر یمبتن کردیور با یلیتحل صورت به رفتار نیا به دهنده شکل ینظر ابعاد  و دهد نشان را عربستان یخارج

 قرار یبررس دمور صدام یسرنگون از پس و صدام یسرنگون از قبل دوره دو بر تمرکز با یخیتار یها نمونه

 یریتاث چه ستانعرب یخارج استیس در تحول نیا که دهد قرار یبررس مورد را مسئله نیا انیم نیا در و دهد

 طیشرا در که ادد خواهد قرار یبررس مورد را هیفرض نیا مقاله نیا. است داشته اسالم جهان در ییهمگرا بر

 ژهیو طور به و ماسال جهان در ییهمگرا روند کشور دو یجد تقابل و عربستان و رانیا انیم روابط در یکنون

 باشد داشته مهادا تقابل نیا که یزمان تا و است شده مواجه یجد مانع با یاسالم یهایهمکار سازمان در

 .داشت اسالم جهان در ییهمگرا درباره یانتظار توانینم

 یینوواقعگرا ، یکار محافظه ، یخارج استیس تحول، عربستان،: یدیکل واژگان

 مقدمه

 یبررس قابل یالمللنیب و یامنطقه ،یداخل سطح سه در را عربستان یخارج استیس در رییتغ

 دچار کشور نیا یخارج استیس رفتار 2003 از پس چرا که داد پاسخ سؤال نیا به دیبا و است

 نیب رقابت جمله از یدرون یاسیس مشکالت یداخل سطح در اساس نیهم بر.است شده تحول

 فقدان لیدل به کشور نیا در گرفته شکل تازه متوسط طبقه فشار و تیحاکم در امراء و شاهزادگان
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 یخارج استیس به عربستان آوردن یرو یبرا یعامل تواندیم یاقتصاد و یاسیس اصالحات

 را مردم توجه تواند یم که ییها استیس به یداخل فشار کاهش یبرا قیطر نیا از تا باشد یتهاجم

 .کند دایپ لیتما زد،یبرانگ را آنها احساسات و دهد سوق یخارج موضوعات به

 رنامهب ن،یحس صدام یسرنگون با فارس جیخل هیحاش در انیعیش قدرت شیافزا منطقه سطح در 

 اضیر افزون وزر ینگران بر یلیدل تواند یم زین موازنه خوردن هم بر از ینگران و رانیا یاهسته

 با ستانعرب با منطقه حساس طیشرا نیا در که برساند جهینت نیا به را یسعود رهبران و باشد

 عقب تحوالت سرعت از تا کند یم دیتاک خود نقش بر آشکار یشکل به خود متفاوت یها استیس

 تا است یورضر و است گرفته قرار مخالف یروهاین محاصره در اکنون نکهیا درک با عربستان.نماند

 .شود فارس جیخل منطقه در رقبا یشرویپ هرگونه از مانع

 گریباز نیا ،یربغ یکشورها گرید و  هژمون با اتحاد و یکینزد جهت به زین یالمللنیب سطح در

 قدرت داخلهم عدم.است پرداخته یا منطقه تعارضات در نقش یفایا به سابقه یب نفس به اعتماد با

 در رهاکشو نیا یمنف یرگذاریتاث نگران اضیر  که است شده سبب زین انهیخاورم در بزرگ یها

 نقش یفایا به معطوف را خود توان تمام خاطر یآسودگ نیهم لیدل به و نباشد خود یداخل امور

 گونه ضمن دارد نظر در قیتحق نیا.ردیگ کار به ،یا منطقه گاهیجا ارتقا یراستا در یمرز برون

 رد تحول یاصل عامل نهیگز کدام که دهد پاسخ یسعود عربستان یخارج استیس رفتار یشناس

 ییاهمگر بر یریتاث چه عربستان یخارج استیس در تحول نیا و است کشور نیا یخارج استیس

  .است داشته اسالم جهان در

 هایی سرزمین به اصطالح در اسالم جهان که میباش داشته نظر در دیبا که است یطیشرا در نیا

 با سرزمینی حاضر حال در اسالم جهان. باشند اسالم دین پیرو آن مردمان بیشینه که شود می گفته

 به اگرچه. شود می شامل را طبیعی طیشرا و بسترها و انسانی های ویژگی نظر از متنوع ترکیبی

 تبدیل برای فراوانی های قابلیت دارای اسالم جهان طبیعی، و انسانی منابع و دینی اشتراک لحاظ

 برخی وجود دلیل به اما است، جهانی ژئوپلیتیک نظام عرصه در ای منطقه قدرت یک به شدن

 های تفاوت جغرافیایی، فضای گسیختگی جمله از واگرایی و اختالف بروز های زمینه و عوامل

 تعارضات اقتصادی، و سیاسی های وابستگی و استقالل عدم سیاسی، نظام و اندیشه قومی، مذهبی،

 قدرت با امنیتی سیاسی های پیمان وجود اسالم، جهان برتر های قدرت داخلی رقابت سرزمینی،

 ای شایسته استفاده عظیم پتانسیل این از تاکنون متاسفانه...  و ای فرامنطقه بازیگران و بزرگ های
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 و دینی اشتراکات چون هایی زمینه و عوامل واگرایی، عوامل کنار در است گفتنی. است نشده

 تهدید احساس مشترک، های نیاز و منافع کردی، کار و ساختاری همگونی و تجانس تمدنی،

 ایفا موثری نقش اسالم جهان همگرایی و وحدت جهت در تواند می که دارند وجود...  و مشترک

 ژئوپلیتیکی های چالش ترین مهم تحلیلی توصیفی رویکردی با تا دارد تالش مقاله این. کند

 .دهد قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را اسالم جهان در همگرایی

 عربستان یخارج استیس یالگو 

 گاهیاج میتحک یراستا در هیهمسا یکشورها در  نفوذ اعمال هیپا بر عربستان یخارج استیس

 ریغ یاقهمنط قدرت کی عربستان.  است شده بنا کشور نیا از خارج و داخل در حاکم میرژ یاسیس

 یدرحال نیا و است ترفیضع ینظام لحاظ از مصر و هیترک ران،یا با سهیمقا در که است متعارف

 انهیخاورم در و دارد عرب جهان در را اول رتبه یداخل ناخالص دیتول لحاظ از کشور نیا که است

  .دارد قرار هیترک از پس

 نیبزرگتر نکهیا به توجه با و دارد قرار آن در نیفیشر نیحرم که یکشور عنوان به کشور نیا

 اسالم جهان یرهبر دارهیداع دارد، اریاخت در هنگفت یثروت و است جهان در نفت دکنندهیتول

 یهاقدرت با اتحاد به برتر قدرت گاهیجا به دنیرس یبرا و است یامنطقه یقدرت عربستان.است

 چرا دیآیم ابحس به عربستان یبرا ازیامت کی دها،یتهد مقابل در اتحاد نیهم که دارد ازین یخارج

 اهداف دیاب عربستان یخارج استیس درک یبرا.دارد قرار فشار تحت یامنطقه یرقبا جانب از که

 :کنندیم ذکر نگونهیا را اهداف نیا  گاس یگوریگر و داد قرر نظر مد را آن

 ینظام تهاجم ای یخارج سلطه برابر در حفاظت( الف

 سعود آل میرژ یداخل ثبات نیتضم( ب

 یلطنتس خانواده حکومت حفظ و یداخل ثبات نیتام یابزارها از یکی واقع در یخارج استیس

 اسالم نجها بر یرهبر یبرا اسالم ارائه اساس بر را خود یخارج استیس اضیر.دیآیم حساب به

 به گونه نیا تا کند جیترو را یانقالب ریغ اسالم تا دارد یسع کیدئولوژیا عالئق به توجه با و نهاده بنا

 یاگونه به تا کندیم تالش یسنت طور به عربستان.  باشد کرده کمک زین حاکم میرژ عتیطب حفظ

 .بگذارد اجرا به خود یحام یافرامنطقه یهاقدرت یهاطرح با یمواز را خود یهااستیس قیدق

 ابراز نیمهمتر از یمذهب اهرم و غاتیتبل ، یالیر استیس ، ینفت استیس ع،یتطم چون یابزار

 استیس عربستان.آمدیم حساب به کشور نیا یرامونیپ منطقه در عربستان یخارج استیس بردشیپ
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 عمق و قلب که است فارس جیخل رهیدا ،یاول که کندیم اجرا یاصل حوزه سه در را خود یخارج

 اجرا فارس جیخل یهمکار یشورا قیطر از را آن که دیآیم حساب به عربستان یامنطقه یاستراتژ

 عرب هیاتحاد با عربستان که است( یعرب) یقوم کیاستراتژ عمق که است یعرب رهیدا ،یدوم.کندیم

 به که کشور نیا داخل در یعرب تیقوم نکهیا لیدل به و کندیم اجرا را آن وابسته، یهاسازمان و

 یاسالم رهیدا. است ییباال تیاهم یدارا است، وحدت عامل تنها شودیم اداره یمحور لهیقب شکل

 سازمان قیطر از یاستراتژ نیا. است هایسعود یخارج استیس یمعنو کیاستراتژ عمق زین

 جیترو و یمذهب یهاگروه از یمال تیحما و غیتبل با آن به وابسته سازمان هاده و یاسالم کنفرانس

  .شودیم گذاشته اجرا به عربستان تیحاکم به کینزد یمذهب نگاه

 و کایآمر با یراهبرد اتحاد با کندیم تالش زین یالمللنیب سطح در عربستان یخارج استیس

 مقابل کندیم تالش اتحاد نیهم با کشور نیا. کند عمل یا منطقه قدرت عنوان به نقش یفایا

 سطح کی با رابطه در هایسعود راهبرد. کند برقرار موازنه انهیخاورم در خود قدرتمندتر گانیهمسا

 عربستان یداخل و منطقه سطح در لیتحل وارد که یزمان یول است مناسب( یالمللنیب سطح)

  .شودیم زامشکل مسئله نیا میشویم

 دهیتن هم به تیماه با یاساس مشکل عربستان داخل در یالمللنیب سطح در کایآمر با اتحاد

 عربستان حکومت نکهیا بر دیتاک. دارد کشور نیا در مذهب هیبرپا گرفته شکل حکومت

 مبدل یتیمشروع چالش کی به کشور نیا یبرا کایآمر با اتحاد تا شده باعث است نیتریاسالم

 اضیر دولت و آورده بار محتاط را عربستان یخارج استیس که است تناقضات نیا تیریمد.شود

 بوده ناتوان لحهمصا جادیا از که هرجا و کند جادیا مصالحه زیآمتناقض نقاط نیا نیب است دهیکوش

  .است آورده یرو حیصر انتخاب به

 کاهش و  جذب و مدارا روش با را خود یخارج استیس گذشته دهه چند طول در عربستان

 از شیب ریسم نیا در عربستان. است کرده یریگ یپ نفوذیذ یهادولت و مجاور یکشورها با تشنج

 یریگبهره با خوردیبرم یمشکل به هرزمان که یطور به است گرفته بهره «یالیر یپلماسید» از همه

  .است داده رییتغ خود نفع به را کشورها مواضع خود ینفت ثروت از

 رفتار فیوصت یبرا  یکار محافظه استیس واژه از غالباً  الملل نیب روابط کارشناسان و ناظران

 در گنتامور که موجود وضع حفظ استیس با توانیم که اند کرده استفاده عربستان یخارج استیس

  .دانست کینزد کرده، زهیتئور آنرا ملل انیم استیس کتاب
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 در که شده مشتق «status quo ante bellum» نیالت عبارت از موجود وضع مفهوم

 هب یداخل عرصه در استیس نیا. است جنگ از شیپ موجود وضع یمعنا به کیپلماتید واژگان

 ههبر کی در موجود وضع حفظ استیس نوع نیا هدف که شودیم اطالق کارانه محافظه استیس

 عیزتو زمان و جنگ انیپا معموال موجود وضع حفظ استیس یبرا عطف نقطه و است خاص یزمان

 و شودیم نیتضم یحقوق یقرارداد قیطر از قدرت آن یط که است خاص محاصره کی در قدرت

  .شودیم ظاهر جنگ انیپا صلح یهاتوافقنامه از دفاع صورت به موجود وضع حفظ استیس اصوال

 حفظ استیس. باشدیم موجود قدرت عیتوز حفظ استیس واقع در موجود وضع حفظ استیس

 ندچ ای دو انیم قدرت روابط یساز واژگون بلکه ستین مخالف راتییتغ یبرخ با موجود وضع

 لیتبد دو هدرج یقدرت به کی درجه یقدرت از را "الف" مثال عنوان به یعنی. کند یم رد را کشور

 عیتوز در تیاهم کم یهالیتعد و جرح البته. دهد ارتقا "الف" یقبل برتر مقام به را "ب" و کند

 عوض حفظ استیس کی با کامال دهدینم رییتغ را ربطیذ کشور ینسب قدرت موضوع که قدرت

  .دارد یهمخوان

 از شیب به اسالم، جهان یاسیس اتیادب در وحدت و ییهمگرا مسئله طرح سابقه گرید یسو از

. رنددا وجود ییهمگرا نیا خلق ضرورت در ،یمتعدد یرونیب و یدرون عوامل. رسدیم قرن کی

 ژهیو به یاسالم یکشورها در استعمار حضور از مشترک تجربه مشترک، فرهنگ و نید رینظ یعوامل

 ییهمگرا یاسیس و یفرهنگ یهانهیزم از نیفلسط یاشغال یهانیسرزم در سمیونیصه دهیپد ظهور

 ادوار رد یبزرگ مصلحان و شمندانیاند اسالم، جهان در. گرددیم محسوب یاسالم یکشورها انیم

 به توانیم ملهج آن از که دادند انجام اسالم یایدن در ییهمگرا یبرا را یادیز یهاتالش مختلف،

 امام ستمیب نقر در و یالهور اقبال عبده، محمد ،یاسدآباد نیالددجمالیس همچون ییهاچهره

 .کرد اشاره( ره)ینیخم

 که کرد ذعانا دیبا تأسف کمال با ،ییهمگرا نیا یبرا یقو عوامل و هازهیانگ تمام وجود با

 همچون مناطق، گرید یهاهیاتحاد و هامجموعه ریسا مانند اندنتوانسته تاکنون منطقه، یکشورها

 .گردند نائل انتظار قابل یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس یدستاوردها به اروپا هیاتحاد

 یهانهیزم ک،یژئواستراتژ و کیژئواکونوم و کیژئوپلت ژهیو تیموقع لحاظ از فارسجیخل حوزه

 نهیزم نیترهمم مختلف، عوامل انیم در. سازدیم ریناپذاجتناب را یمناسب ییهمگرا و یهمکار

 .دهدیم لیتشک آن یایپو و قیعم فرهنگ و اسالم را، منطقه یکشورها ییهمگرا یاصل
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 تحول از شیپ عربستان یخارج استیس

 کشور 4 اتنه سال نیا در و بودند مستعمره و کشورها اغلب 1945 سال تا یعرب انهیخاورم در

 در اردن و انلبن ه،یسور بیترت به دوره نیا از پس و داشتند استقالل عربستان و منی عراق، مصر،

 دوره نیا از پس زین کشورها گرید و 1965 سال در تونس و مغرب سودان، و 1964 سال

 .شدند ییاستعمارزدا

 نیا در ودب شده دیتبع اردن به حجاز از که یهاشم یسلطنت خانواده: یا هیحاش نقش یفایا _1

 رمص و عربستان در زین فاروق یسلطنت خانواده و سعود آل داشت، دست در را قدرت کشور

 و مصر در دآزا افسران کودتا با 1952 سال در مهم حادثه نیاول که داشتند اریاخت در را حکومت

 در نسهفرا و سیانگل ادیز دخالت شاهد دوره نیا.داد یرو فاروق ملک یسلطنت حکومت یسرنگون

 و عراق و مصر ران،یا در سیانگل مقابل در و داشت نفوذ عربستان در تنها کایآمر و بود منطقه

 .داشت عمل حوزه لبنان و هیسور در زین فرانسه

 در بستانعر و داشت ادامه زین نیفلسط به انیهودی شیپ از شیب ورود یبرا هودی آژانس تالش

 اعراب گرید رکنا در گرفتن قرار با تا داشت تالش داشت برعهده را سلطنت زیعبدالعز که برهه نیا

 وجود با بود زیعبدالعز مرگ زمان که 1951 سال تا عربستان.ردیبگ را نیفلسط یسازیهودی جلو

 شیپ در را موجود وضع از دفاع یاستراتژ و داشت لیاسرائ و اعراب نبرد در یاهیحاش ینقش مصر

 از که را یهاشم اردن و عراق با خود یمرز اختالف هاسال نیا یط که بود رو نیهم از و بود گرفته

 یامنطقه ییوماجراج و تقابل هرگونه از و کرد فصل و حل بود مانده یباق 1936 و 1935 یهاسال

 .کردیم یخوددار

 اردن یهاشم خانواده گرفتن قدرت از مانع مصر کمک با داشت تالش عربستان دوره نیا در

 بغداد مانیپ به وستنیپ از عربستان گرید یسو از.داشتند چشم عربستان سلطنت به واقع در که شود

 تیتقو بر و کرد یخوددار مدرن ارتش لیتشک یبرا مصر از ینظام یهاکمک افتیدر یازا در

 قاهره مشورت با اضیر میتصم نیا کرد، دیتاک بغداد مانیپ مقابل در عرب هیاتحاد با یهمکار

 و سیانگل فرانسه، با مصر نیب جنگ قاهره و اضیر نیب ینظام توافق نیا با همزمان  گرفت صورت

 یشورو و کایآمر که چرا بود منطقه قوا موازنه در لیتحو نقطه واقعه در که وستیپ وقوع به لیاسرائ

 به حمالت ادامه از مانع خود دخالت با و شدند انهیخاورم مسائل وارد تیجد با بار نیاول یبرا

 اسوان سد ساخت یبرا مصر به یدالر ونیلیم 100 یکمک دوره نیا در عربستان. شدند سوئز کانال
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 و یامنطقه یهاتالش در همچنان و خواند فرا را سیپار و لندن از خود یسفرا و کرد ارائه

  .بود هماهنگ قاهره و واشنگتن با یالمللنیب

 تر فعال یخارج استیس کی از یالدیم 70 و 60 دهه در عربستان: فعال نقش یفایا_2

 نیا در بستانعر. کند مهار را آن تا بود متمرکز یناصر سمیونالیناس با تیضد بر که شد برخوردار

 سعود و لصیف نیب خاندان داخل در یریدرگ انیپا ،یمال و ینفت قدرت شیافزا به توجه با دوره

 ل،یرائاس از شکست از پس مصر و گاهیجا فیتضع مقابل در و کایآمر با یراهبرد روابط تیتقو

 از پس یسعود قدرتمند پادشاه صلیف ملک.باشد داشته انهیخاورم منطقه در تررنگ پر نقش توانست

 یبرا است، ورکش نیا قرمز خط العرب رهیجز نکهیا دادن نشان یبرا منی در عبدالناصر یهادخالت

 یخارج استیس محور 60 دهه در منی بحران.شد منطقه نیا تحوالت وارد فعال نقش یفایا

 خود یاسپلمید عمل قدرت توانست عربستان بحران نیا از خروج از پس که یطور به بود عربستان

 و کردند رنگونس یشمال منی را «اهللامام» یسلطنت حکومت 1962 در هایناصر. بکشد رخ به را

 هشناخت یجد خطر ردیگ شکل سعود آل خلوت اطیح در گراچپ حکومت کی که مسئله نیهم

 .شدیم

 هیعل ار آنها منی شمال لیقبا تیتقو و سالح ارسال با تا کرد تالش دوره نیا در عربستان

 با و ردک تیتقو را یمرز مناطق ریعشا خود الیر یپلماسید با و کند عمل وارد خواهان یجمهور

 فشار هک بود یطیشرا در نیا و داد قرار فشار تحت را ستیناصر خواهان یجمهور خود یروهاین

 جمال کند، رجخا یشمال منی از را خود یروهاین تا کرد وادار را مصر لیاسرائ و اعراب یهاجنگ

 نیا که بردارد خود یهاتیحما از دست که کرد توافق صلیف با خارطوم در ینشست در عبدالناصر

 خروج از سپ سالل. بود پشت از خنجر مثابه به یشمال منی ونیانقالب رهبر «سالل» درنگاه مسئله

 پاسخ اهکارر نیا یول بودند کمتر ناصر طرفداران آن در که داد لیتشک یانهیکاب یمصر یروهاین

 یقاض» عربستان تیحما با و داد دست از را حکومت ییکودتا در 1967 در سرانجام یو و نداد

 وجود با و گفت سخن طلبانسلطنت با آمدن کنار از یعلن طور به یانیریا.شد یو نیجانش «یانیریا

 در ربستانع. داشتند یشتریب قدرت که بودند عربستان طرفداران نیا خواهان، یجمهور یهاتالش

 سالل دگانبازمان فیتضع یبرا را یداخل جنگ طرفدارش ریعشا به اشاره با بود الزم که زمان هر

 .زدیم دامن

 از که یشمال منی ریوزنخست «یالعمر حسن» یناتوان بهانه به توانست قیطر نیا از عربستان
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 امام» یرهبر به طلب سلطنت طرفداران سرانجام و کند یریگ کناره به وادار را بود سالل بازماندگان

 با عربستان هم باز اما کردند صلح دیجد دولت با یداخل جنگ انیپا یبرا سال 8 از پس «البدر

 حسن نیجانش «ینیالع محسن». کردیم متشنج را طیشرا پرده پشت یهاتیحما و یاسیس یفشارها

 زین را یو عربستان تا شد یلیدل نیهم و بود یجنوب منی با یشمال منی وحدت خواستار که یالعمر

 با یمدت از پس زین یو یول دیرس قدرت به کودتا با «یالحمد میابراه» سرهنگ. بردارد راه سر از

 مورد که زین «یالفشم احمد» یو نیجانش اما شد ترور منی دو وحدت یبرا لیتما شدن آشکار

 بود ناآرام و متشنج همچنان یشمال منی اوضاع. شد گرفتار یالحمد سرنوشت به بود اضیر وثوق

 با هماهنگ کامال یو د،یرس قدرت به کشور نیا در صالح عبداهلل یعل 1979 سال در که

 فراهم را عربستان یآزردگ دل هیما تا کرد تالش هاسال تا و بود سعود آل یهااستیس

 تحرکات با دائما و داشت یجنوب منی قبال در متخاصم کامال یموضع زمان نیهم در عربستان.نکند

 اصول. بود داده قرار فشار تحت را عدن حکومت مخالفان کیتحر و هاتوطئه و پرده پشت

 آل یسلطنت یحکومت کارانهمحافظه اصول با تعارض در یجنوب منی در انهیگرایمل و یستیالیسوس

 استفاده دولت بر فشار یبرا یمختلف یهاوهیش از یشمال منی در عربستان. بود تضاد در سعود

 تحت را کشور نیا نگونهیا و بود لیقبا کیتحر و یاسیس رجال به رشوه آن نیمهمتر که کردیم

 عربستان.نبود موفق یشمال هیهمسا همانند الیر یپلماسید یجنوب منی در یول بود آورده در تسلط

 پس و کرد تیهدا یجنوب منی در را یاگسترده یداخل یهاشورش کایآمر کمک با 1968 سال در

 به عربستان. شود جنگ وارد یجنوب هیهمسا با تا کرد کیتحر را یشمال منی 1971 سال در آن از

 منی بحران قبال در عربستان یرفتار یالگو. داد ادامه عدن دولت هیعل خود یفشارها به مستمر طور

 گرید بحران نیا ییابتدا یهاسال در یحت که دهدیم آن از نشان 1980 تا 1960 یهاسال یط

  پنهان یهاتالش به تنها خود به کینزد یتیامن طیمح در یخارج دیتهد تیفور وجود با هایسعود

 هایسعود یبرا اول تیاولو یاسیس و یمال ابزار ؛ینظام میمستق حمله تا داشت لیتما ینیرزمیز و

 یتیامن معادله در رییتغ از یریجلوگ و جنگ از یریجلوگ بر کردیرو نیا در هایسعود نگاه. بود

 .است درک قابل هاائتالف و اتحادها اساس بر آنها کردیرو و بوده متمرکز

 اضیر یتیامن کردیرو از متاثر زین رانیا در یاسالم انقالب وقوع قبال در عربستان رفتار نوع

 حفظ و  یبازدارندگ بر یانقالب رانیا خطر با مواجهه در عربستان. است بوده منطقه مسائل به نسبت

 شیافزا یبرا را فارس جیخل هیحاش در کشور نیا متحدان و عربستان. داشت دیتاک موجود وضع
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 از هم و بود نگران بغداد سمیونالیناس قدرت از هم که اضیر. کرد بیترغ جانبه چند یهایهمکار

 یهایهمکار وجود با عربستان و رانیا.  دید خود سود به را دشمن دو جنگ و رانیا انقالب

 گریکدی با زین انقالب از قبل در سمیکمون با مقابله یبرا یستون دو استیس چارچوب در دوجانبه

 ییجو مبارزه با بود کرده جادیا عربستان یبرا رانیا یاسالم یجمهور که یچالش اما داشتند اختالف

 از و بود فارس جیخل کشور نیتریقو رانیا سو کی از. بود متفاوت هایناصر و هایبعث از یناش

 مقابله نقطه در بود غرب با اتحاد در آن یتجل که عربستان کارانهمحافظه یاسالم استیس گرید یسو

 در عربستان کالن استیس.داشت را موجود وضع رییتغ قصد که بود رانیا دیجد یانقالب حکومت

 و یپلماسید بر گرید یسو از و یبازدارندگ استیس ینوع به سو کی از انقالب از پس رانیا قبال

 یخاص منافع و اهداف نیتام به را اضیر دولتمردان تینها در که بود یمبتن  انهیجو یآشت استیس

 با آنها بود رانیا قبال در عربستان دوگانه رفتار یاصل عامل آن آثار و انقالب از ینگران. داد سوق

 برهم را یامنطقه موازنه رانیا طرف کی از تا داشتند تالش همزمان ییجومصالحه و یبازدارندگ

 جیخل تیامن به تسلط یبرا یدگیپاشهم از یپ در خود ینظام یبرتر از هم عراق مقابل در و نزند

 آورد در اجرا به را گرا موازنه و دوگانه یرفتار سال 8 یط در عربستان رو نیا رد،ینگ بهره فارس

 یبرا عربستان رفتار نمود. نبود ندیخوشا آنها یبرا رانیا یروزیپ نه و عراق یروزیپ نه که چرا

 تبلور هایریدرگ به خاتمه یبرا نیطرف دعوت و جنگ انیپا در کشور نیا تالش در ییجومصالحه

 در یبازدارندگ و  مهار یعنی یاستراتژ گرید بُعد با یفیظر نحو به کیپلماتید تحرکات نیا و  داشت

  .نمودیم سخت را استیس دو نیا صیتشخ که یطور به بود ختهیآم

 و بود نعربستا مزبور استیس اتخاذ در مؤثر یرهایمتغ از یکی منطقه در قدرت توازن مسئله

 نیا رفتار به یدهشکل در که است عربستان یخارج استیس عنصر نیتریقو موجود وضع حفظ

 از ینعی یخیتار مرحله نیا در عربستان. داشت ییبسزا نقش عراق و رانیا جنگ طول در کشور

 در زین دوره نیا در بود مانده یباق صلیف زمان از که یکارمحافظه سنت اساس بر 1989 تا 1979

 .داشت ریتاث کشور نیا یهایگذاراستیس

 نیا از پس و کرد سفر تهران به اشیرانیا یهمتا دعوت به 1985 سال در عربستان خارجه ریوز

 یهاتماس و هایزنیرا کشور دو و شد دیجد مرحله وارد جنگ انیپا یبرا اضیر یهاتالش زمان

 – اضیر یهایزنیرا زمان نیهم در که بود یطیشرا در نیا دادند، ادامه جنگ شدن تمام تا را خود

 با عربستان.دادیم عراق به مدت بلند یهاوام و بالعوض یهاکمک و داشت انیجر زین بغداد
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 اشغال از ینگران چون یمشترک یهاپرونده در رانیا با را خود روابط توانست استیس نیا یریگیپ

 .دهد ادامه منطقه در بعث یریگقدرت از ینگران ،یشورو توسط افغانستان

 یتصد زمان از ینعی دهه 5 یط در کارانهمحافظه استیس یریگیپ با عربستان که گفت توانیم

 یارجخ استیس راهنما چراغ عنوان به یو نظرات نقطه تیتثب و صلیف توسط خارجه وزارت پست

 به تابع کشور کی از منطقه در را خود نقش و گاهیجا کشور، نیا یمال توان بهبود کنار در عربستان

 .شود یکشور با ینظام میمستق تقابل وارد نکهیا بدون کند مبدل رگذاریتاث یگریباز

 بر عالوه.تاس نیفیشر نیحرم کنار در کشور نیا یاثرگذار توان و یمال توان از عربستان قدرت

 در اشمدهع یرقبا بودن مشغول و یریدرگ و یامنطقه مطلوب طیشرا از استفاده با عربستان نیا

 با مقابله هب رانیا کمک با 70 دهه یط عربستان. دهد ارتقا را خود تیموقع گوناگون یهاچالش

 یقالبان رانیا مهار به مصر و عراق کمک با آن از پس و پرداخت مصر و عراق در ییگرایمل

 تنها خود و کردیم مقابل دشمن با جنگ وارد را آنها متحدان قیتشو با که است نیا نکته و پرداخت

  .کردیم اخذ نبرد از را خود سهم و پرداختیم کیلجست تیحما به دانیم رونیب در

 وقوع زا پس یحت و نزد برهم را موازنه خود گاهیجا ارتقاء وجود با دوره نیا در عربستان

 به حمله رد عراق اهداف به نانهیخوشب ینگاه هرگز کینزد دیتهد از ینگران و رانیا در انقالب

 جرح به رچنده نداشت منطقه یکشورها انیم قدرت روابط  یسازواژگون به لیتما و نداشت رانیا

 یط در ربستانع رفتار. بود مندعالقه داد،ینم رییتغ را کشورها ینسب موضع که قدرت لیتعد و

 اصالح دنبال به شتریب بلکه نداشته یستیالیامپر رفتار کی از ینشان یالدیم 80 تا 50 یهاسال

 .است نکرده منطقه نظم زدن برهم به اقدام چگاهیه و بوده خود سود به تیوضع

: سدینویم نگونهیا عربستان یخارج استیس به ینگاه در عالم قبله کتاب در«  فولر گراهام»

 گرید یهااهر که یزمان و دفاع در ،یبحران طیشرا در فقط خود رومندین گانیهمسا مقابل در اضیر»

 دیبا یمنظا عرصه به ورود یبرا اول وهله در چراکه شد خواهد متوسل زور به باشد آزموده را

 دوم وهله رد. شود رفته کار به میرژ هیعل تواندیم مسلح یروهاین تیتقو که کرد تیتقو را ارتش

 ستایس فرمول. گذاردیم ریتاث حاکم میرژ چهره و وجهه به کوچک هرچند یشکست هر نکهیا

 حل خود هب خود مسائل بگذار و باش خونسرد امکان حد تا که بوده هیپا نیا بر عربستان یخارج

 به نشد، فاعترا زین آن رشیپذ به و نشد انیب چگاهیه که یزیغر یاسیس راهنما خطوط نیا. شوند

  «.دباش داشته قرار یخوب گاهیجا در گذشته قرن مین یط تا است کرده کمک یسعود عربستان
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 رایز کند یخوددار بودن کانیپ نوک و رهبر نقش یفایا از کشور نیا تا شده باعث مسئله نیهم

 و اطیاحت کنندهمنعکس اتیخصوص نیا. است یخطرات متضمن یرهبر نقش شدن دارعهده

 کار به تیموفق با را خود ریپذانعطاف یهااستیس و ینفت ثروت که است یحکومت یکارمحافظه

 .است گرفته

  عربستان کارانه محافظه خارجه استیس در رییتغ نهیزم شیپ

 در که یبخو ینفت هیسرما لطف به کشور نیا و بود همراه اضیر یبرا یخوب یروزها با 80 دهه

 جنگ و یداخل مشکالت به مصر و عراق ران،یا جمله از منطقه یرقبا یریدرگ و داشت اریاخت

 میرژ 1990 لسا در. شد رییتغ دچار طیشرا 90 دهه آغاز با اما دهد ارتقا را خود گاهیجا توانست

 جیخل بحران وقوع.کرد مهیضم خود خاک به را کشور نیا و کرد حمله تیکو به نیحس صدام

 استیس بر یادیز ریتاث یسعود عربستان به آن از پس و تیکو به عراق ینظام حمله و فارس

 هب بار نیا جذب و مدارا استیس و یالیر یپلماسید داد نشان که چرا داشت، اضیر یخارج

 ارتش لهحم از خود نجات یبرا شد، وادار گام نیاول در یسعود عربستان.  است دهیانجام شکست

 گاهیاپ  رهیجز شبه در داد اجازه کشور نیا یروهاین به و کند کمک درخواست کایآمر از عراق

 اتیح میتقس یعنو به که عربستان یبرا کیاستراتژ تبعات بر عالوه مسئله نیا که کنند جادیا ینظام

 و برد السؤ ریز را یسعود میرژ تیمشروع زین یداخل عرصه در بود، کایآمر با فارس جیخل خلوت

 یها نهیزه نیهمچن کرد جادیا مشکل یسنت انیاسالمگرا انیم در ژهیو به کشور نیا حاکمان یبرا

  .نبود یپوش چشم قابل عربستان یبرا هم جنگ

 استیس بر منطقه در یالمللنیب یدوقطب نظام در رییتغ آثار از یکی عنوان به فارس جیخل جنگ

 در تحول یبرا یانهیزم شیپ عنوان به توانیم را آن و گذاشت اثر زین یسعود عربستان یخارج

 .دانست یا منطقه و یالملل نیب نظام در بعد یهاسال یط عربستان یخارج استیس

 و منی سودان، اردن، همچون یعرب یکشورها از یبرخ تیحما و فارس جیخل بحران از پس

 در رییغت نیاول کرد؛ دنظریتجد خود کارانهمحافظه استیس در اضیر خودگردان؛ التیتشک

 استیس عمالا یبعد گام و بود عراق هیعل نبرد یبرا کایآمر از دعوت هایسعود یکارمحافظه

 شورهاک نیا قبال در عمل شدت استیس یاجرا و نیحس صدام انیحام از انتقام بر یمبتن یخارج

  .بود

 میرژ یاسیس تیمشروع خوردن لطمه به منجر داخل در فارس جیخل جنگ شد گفته که همانطور
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 عرب جهان و اسالم جهان فارس، جیخل یفضا سه در عربستان نفوذ از یخارج عرصه در و

 و رانیا با خود روابط هایسعود انهیجوانتقام رفتار از پس منی و سودان اردن، چون ییکشورها.شد

 نیا و داد رییتغ را عربستان و کایآمر روابط فارس جیخل بحران گرید یسو از.کردند تیتقو را مصر

 یوابستگ به را بود طرف دو نیب سالح و نفت دوجانبه یوابستگ هیپا بر گذشته در که را رابطه

 نیتریاسالم بر دیتاک همزمان و عربستان خاک به کایآمر ورود.کرد لیتبد تیامن و نفت  نامتقارن

 حاکمان تا شده باعث منطقه طیمح داخل در هایسعود تیمشروع مهم عنصر عنوان به بودن کشور

 داشته خود یخارج استیس با یداخل استیس در تناقضات تیریمد یبرا یشتریب تالش اضیر

 تا و جنگ از پس دوره در هایسعود استیس شود، یم منجر تناقضات تیریمد نیهم که باشند

 یخارج و یداخل متعد یفشارها انیم تا باشد گذشته از ترمحتاط عراق ینظام اشغال اتیعمل آغاز

 .کنند جادیا مصالحه

 است؛ ریپذبیآس چگونه عربستان نامتعارف ساختار که داد نشان فارس جیخل بحران نیهمچن

 نیحرم از یاشن یمذهب ممتاز تیموقع کنار در باال یمال منابع داشتن اریاخت در لیدل به که یکشور

 منطقه تتحوال در که است فیضع یارتش یدارا است، اسالم جهان در یرهبر دارهیداع نیفیشر

 همانند انینظام یکودتا از ینگران کم، تیجمع لیدل به هایسعود باشد، اشاره قابل یاهرم تواندینم

 بر مسئله نیهم که اندنداده نشان ارتش تیتقو به یلیتما یالدیم 60 دهه در یناصر افسران یکودتا

  .است افزوده یتیامن نهیزم در کایآمر به آنها یاتکا

  منطقه در موازنه رییتغ و عراق حکومت یسرنگون

 یبرا یطیشرا در شد منجر کایآمر توسط عراق اشغال به که فارس جیخل سوم جنگ وقوع

 و کسوی از یمذهب تندرو یگروها یداخل یفشارها با همچنان کشور نیا که خورد رقم عربستان

 بود راقع اشغال مخالف که عربستان.بود مواجه داخل در مردم اقشار خواهانه یدموکراس مطالبه

 بر جمله از نطقهم یبرا یمتعدد تبعات تواندیم عراق اشغال که کرد اعالم حمله، آغاز از شیپ بارها

  .باشد داشته فارس جیخل در رانیا و اعراب نیب یسنت موازنه خوردن هم

 کرد تالش کشور نیا در انیعیش دنیرس قدرت به و کایآمر توسط عراق اشغال از پس عربستان

 استیس که عربستان شود، منطقه در عهیش یهاگروه آن تبع به و رانیا گرفتن قدرت ادامه از مانع تا

 دهه از یالیر یپلماسید با را یدشمن کاهش و مدارا اسلوب بر یمبتن یتیامن یالگو و کارانهمحافظه

 نیا یاسیس ساختار در رییتغ و عراق بحران از پس گذاشت یم اجرا به آن از قبل یحت و یالدیم 50
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 موازنه ایاح یبرا را خود عملکرد کرد، یسع و گذاشت کنار ران،یا به کینزد یروهاین سود به کشور

 .کند دنبال یتهاجم یخارج استیس با سابق

 اضیر. میهست یترواضح شکل به عربستان یخارج استیس در رییتغ شاهد ما دوره نیا از پس

 از مانع تا کردیم تالش موجود وضع حفظ یراستا در کارانهمحافظه یخارج استیس اساس بر

 یبرا مصر یهاتالش قبال در آنها. شود منطقه در ژهیو به خود یتیامن طیمح در موازنه خوردن برهم

 نیا در عالف یپلماسید و یداخل یروهاین یسازموازنه با سودشان به منی در اوضاع زدن هم بر

 یراهبرد یبرتر از مانع تا کرد تالش زین 1973 بحران در. آورد در کنترل تحت را اوضاع کشور

 یروهاین که دندا اجازه یسازموازنه با زین 1980 عراق و رانیا جنگ در. شود مصر بر لیاسرائ

 در رییتغ از پس ماا. کنند دگرگون را فارس جیخل در یسنت موازنه عراق در هایبعث رانیا در یانقالب

 نقش از یگرانن ، بود انهیخاورم در«  یعیش هالل» ظهور و عراق در قدرت خالء از یناش که موازنه

 مسائل در رانیا افزون روز حضور آنها نظر از. داد شیافزا را یسعود یاسیس نخبگان نزد در رانیا

 رانیا یاصل ابزار ظرن نیا از. است کنندهنگران اریبس شده،یم عرب جهان به مربوط یسنت طور به که

 جنبه هس ینگران نیا .است منی و لبنانعراق، در عهیش یهاگروه خود، یامنطقه قدرت شیافزا در

 رانیا به نهاآ یوفادار و عرب جهان در عهیش یهاتوده جیبس دوم ک؛یدئولوژیا تیماه نخست. دارد

 یهاتیظرف از هرانت خواهانه گسترش و طلبانهفرصت یبرداربهره که آنچه آن، جنبه نیسوم و

 عراق حوالتت عربستان نظر از واقع در شود،یم خوانده یامنطقه نقش شیافزا هدف با عرب جهان

 انیعیش که است کرده جادیا را ینگران نیا یعرب کشور کی در یعیش حکومت نیاول لیتشک و

 ن،یبحر چون ییکشورها یاقتصاد و یاسیس قدرت ینهادها در یشتریب نقش خواهان کمکم منطقه

 شیافزا به منجر تواندیم تنها نه مدت دراز در امر نیا که شوند عربستان یحت و منی لبنان،

 یهانظام بر فشار با بلکه شود انیعیش یاقتصاد و یاسیس ،یمدن یهایآزاد یبرا هادرخواست

  .شود منجر هاحکومت از حاکم یسن نخبگان رفتن کنار تینها در و یحکومت

 جهان در زین نیا از شیپ هستند آن با مقابله پرچمدار یهایسعود که رانیا و انیعیش از ینگران

 همچون مسائل گرید کنار در انیعیش ییافزا قدرت بهانه به زین نیحس صدام داشت، سابقه عرب

 پس دوره در عربستان اساس نیهم بر.کرد آغاز را رانیا هیعل جنگ 1980 سال در یمرز اختالفات

 مقابله بهانه به منی شمال به عربستان حمله دارد، یخارج داتیتهد قبال در یمتفاوت رفتار 2003 از

 شبه گروه نیا با مقابله یبرا عربستان. است یتهاجم رفتار نیا از یانمونه یالحوث انینظام شبه با
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 تا کرد استفاده یآپاچ یبالگردها و تورنادو و 15 اف یهاجنگنده چون ینیسنگ زاتیتجه از ینظام

 .کند مهار را یمنی انیعیش از تعداد کم گروه کی بالقوه خطر

. است نطقهم در عربستان یتهاجم یخارج استیس شینما یبرا گرید عرصه رانیا یاهسته برنامه

 یاهسته برنامه با مقابله یبرا فارس جیخل یهمکار یشورا در متحدش یکشورها همراه به اضیر

 شوند یاهسته روندهپ وارد تا کردند تالش یطیمح ستیز مسائل بهانه به ابتدا آنها. دادند انجام رانیا

 ونیلیم 4 شیافزا اعالم با و گرفتند عهده به فعال نقش رانیا هیعل ینفت یهامیتحر در آن از پس و

 .کنند جبران را یجهان بازار در رانیا حذف از یناش خال نفت یابشکه

 تیامن» نعنوا با خود خاطرات کتاب در رانیا یمل تیامن یعال یشورا اسبق ریدب یروحان حسن

 طیمح رانیا یاهسته شرفتیپ از آنها ینگران»: سدینویم باره نیا در «یاهسته یپلماسید و یمل

 نگران اریبس منطقه توازن خوردن هم بر از منطقه عرب یکشورها. بود یاسیس بلکه نبود، یستیز

 توازن درصد مین و سه یغنا با ومیاوران تن 30 ابدی ادامه یسازیغن اگر داشتند گمان آنها. بودند

 « .ودندب نگران مسئله نیا از آنها. خوردیم بهم یبازدارندگ قدرت لحاظ به یامنطقه یقوا

. داد نشان خود از یتهاجم رفتار آن یط عربستان که بود گرید یجا زین نیبحر یهایناآرام

 بود مواجه اصالحات یبرا مطالبه و یداخل مشکالت با 90 دهه از عربستان شد، گفته که همانطور

 بود توجه مورد کمتر انیعیش و رانیا خط کردن رنگ پر و منطقه تحوالت هیسا در مطالبات نیا اما

 عربستان هیهمسا و متحد نیبحر به اعتراضات نیا موج دنیرس و یعرب یهاانقالب آغاز با نکهیا تا

 اضیر یبرا ترملموس انیعیش و رانیا دیتهد که یطور به شد مواجه گذشته از شیب مسئله نیا

 وقت دفاع ریوز تسیگ رابرت سفر از پس روز کی 2011 مارس 15 در عربستان. شد احساس

 بحران حل یبرا معارضان و نیبحر عهدیول با یزنیرا حال در واشنگتن که یحال در و متحده االتیا

 بحران در عربستان.  کرد سرکوب را نیبحر در انقالب فهد ملک پل از خود یروهاین عبور با بود

 قطر و هیترک کنار در دیآیم حساب به رانیا یراهبرد متحد که دمشق دولت با مقابله در زین هیسو

 یمذهب یسن یحکومت و کنند ایاح دوباره را موازنه لهیوس نیا به تا هستند مخالفان انیحام نیتریاصل

 مقابل در بارها عربستان خارجه امور ریوز صلیالف سعود. برسانند قدرت به خود منافع یراستا در را

 دیتاک و  شده شرفتهیپ و نیسنگ یهاسالح به هیسور مخالفان زیتجه خواستار یالمللنیب یهارسانه

 با تا کندیم تالش عربستان زین لبنان در.  کرد خواهد اقدام هدف نیا یراستا در اضیر که کرده

 خارجه ریوز که داد خبر که یسند در کسیل یکیو. کند مهار را رانیا ینوع به اهللحزب فیتضع



 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

1122 

 

 که بود کرده دیتاک ییکایآمر پلماتید «لدیساترف دیوید» با دارید در یم ماه 2008 سال در عربستان

 در اهللحزب توسط که ینظام چالش به دیبا و است اضیر ینگران و رانیا نفوذ موجب اهللحزب

 جادیا یبرا عربستان به که بود خواسته کایآمر و ناتو از یو شود داده یتیامن یپاسخ شده، جادیا لبنان

  .کنند اعطا یکیلجست کمک عربستان با مقابله یبرا ییروین

 طالعاتم مرکز در یسخنران در فارس جیخل هیحاش یکشورها در یرانیا پلماتید فرازمند محمد

 در تحول یصلا لیدل را عراق در یاسیس تحول کشورمان خارجه امور وزارت یالمللنیب و یاسیس

 یعرب یکشورها 2003 سال در صدام یسرنگون که کندیم دیتاک و دانسته عربستان یخارج استیس

  .است شده تمام رانیا نفع به حرکت نیا که برد سمت نیا به را فارس جیخل

 نگران دل شدت به صدام سقوط از پس هایسعود دارد اعتقاد زین تهران دانشگاه استاد ییآقا داود

 سردمدار را خود که عربستان یبرا. بود حق به ینگران نیا که بودند کشور نیا در رانیا گاهیجا نفوذ

  .دیایب کار سر بر یعیش دولت که بود نیسنگ اریبس داند،یم عرب جهان و اسالم

 استیس هک باورند نیا بر و دارند متفاوت ینظر انهیخاورم مسائل کارشناسان از گرید یبرخ

 یدیجد یظاهر با موجود وضع حفظ استیس همان بلکه است نشده تحول دچار عربستان یخارج

 .است

 ظاهر دیشا»: دیگویم باره نیا در انهیخاورم کیاستراتژ مطالعات پژوهشکده سیرئ برزگر هانیک

 اهرظ در که است ینسب تیامن حفظ همان عربستان یخارج استیس یالگو یول باشد کرده رییتغ

 رمها یالگو از .کنند ایاح را گذشته توازن تا دارند تالش آنها. است یتدافع تیماه در یول یتهاجم

 مشکالت به شارها با کارشناس نیا«.رندیگیم بهره بیرق کی عنوان به رانیا داتیتهد با مقابله یبرا

 یبرا یاقدام را عربستان یاسیس نخبگان تالش عربستان، در شامدرنیپ یاسیس ساختار و یداخل

  .داندیم حاکم ژست حفظ

 به عربستان یهاواکنش نکهیا به اشاره با زین قطر در تاون جورج دانشگاه استاد  زاکارا انویلوس

 را اضیر یخارج استیس در رییتغ وقوع بوده، انتظار مورد هیسور یحت و منی و نیبحر تحوالت

 ملک دنیسر قدرت به از پس هرچند داشته، وجود شهیهم رییتغ که است باور نیا بر یو.کندیم رد

   .ستین نیادیبن یول بوده ترمحسوس راتییتغ نیا عربستان در عبداهلل

 نیا بر  زین نظام مصلحت صیتشخ مجمع کیاستراتژ مطالعات مرکز پژوهشگر انیاحمد حسن

 یکردیرو یدارا هرچند نداشته، تحول و یادیبن رییتغ عربستان یخارج استیس که است باور
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 به زدن دامن در را عربستان یخارج استیس در رییتغ یاصل بخش انیاحمد.است شده تریتهاجم

 عربستان در یاسیس نخبگان که کندیم حیتصر و داندیم رانیا با مقابله یبرا یسن و عهیش اختالفات

  .بردارند گام رانیا نفوذ مقابل در یسن تیاکثر از یریگبهره با توانندیم که دارند باور

 یریگ جهینت

 منطقه رد یسنت موازنه خوردن هم بر و رانیا قدرت شیافزا لیدل به عربستان یخارج استیس 

 منطقه انتقال درون دنبال به که منطقه کیژئوپلت راتییتغ دوم وهله در و انیعیش سود به فارس جیخل

 یعرب یهابانقال آغاز با و خورده دیکل عراق اشغال از پس که است یدیجد یتامنی–یاسیس نظم به

 یمتهاج ظاهر در کردیرو با یخارج استیس عربستان اساس نیبرا.است گرفته سرعت 2011 در

. یسبن قدرت نه است ینسب تیامن شیافزا آن یاصل هدف که آورده یرو یتدافع تیماه در یول

 در جهتو مورد بحث و است یخارج استیس عرصه در هادولت اهداف از یکی شهیهم تیامن حفظ

 وضع ایحا اکنون و گذشته در موجود وضع حفظ با عربستان یبرا تیامن حفظ که است نیا اثر نیا

 از پس عربستان یخارج استیس به ینگاه. است خورده وندیپ( عراق اشغال از قبل) سابق موجود

 نشان یالدیم 90 دهه یابتدا در فارس جیخل دوم جنگ از بعد یعنی ترشیپ یکم یحت و 2003

 ای است یهاجمت تیماه در یاستیس نیچن ایآ اما کندیم یرویپ گراواقع یاستیس اضیر که دهدیم

 .دارد توقف یجا نه؛

 همنطق نیا یجنوب و یشمال یسو دو نیب فارس جیخل منطقه در یتیامن یمعما کی جادیا

 دفاع یاستار در واقع در را یتهاجم ظاهر به اقدامات نیا یسعود عربستان و شده منجر کیاستراتژ

 تکاپو به را آنها یاهسته قدرت با رانیا یهژمون از ینگران و دهدیم انجام خود منافع و تیامن از

 و رانیا نیب طقهمن در شده جادیا یتیامن یمعما که است نیا توجه قابل نکته.است واداشته مهار یبرا

 تالش و تاس منطقه توازن زدن برهم و عراق در کایآمر ینظام دخالت از یناش واقع در عربستان

 ییافزا رتقد به که طیشرا نیا از یطلب فرصت و عراق بحران در خود منافع از دفاع یبرا رانیا

 یاصل گرانیباز از یکی واکنش که بود منطقه در ستمیس تیظرف آستانه از فراتر شد، منجر تهران

 و سابق وازنهم ایاح در یسع یتهاجم اقدامات با بهانه نیا به تا است ختهیبرانگ را عربستان یعنی

  .کند عراق در انیعیش گرفتن قدرت از قبل موجود وضع

 جهان در ییهمگرا و یا منطقه ییهمگرا موانع نیتر یاصل از یکی به اکنون یتیامن یمعما نیهم

 با اکنون. است شده ریمس نیا در عامل نیمهمرت که کرد حیتصر توانیم و است شده بدل اسالم
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 نیا با عربستان شد اشاره آن به باال سطور در که آنچه و عربستان یخارج استیس در رییتغ به توجه

 قرار یا منطقه یهژمون به دنیرس ریمس در و است افتهی شیافزا قدرتش رانیا که تحوالت از درک

 یطیشرا نیچن در که شود ریمس نیا در رانیا حرکت از مانع ممکن شکل هر به دارد تالش دارد

 سازمان امر نیهم که است گرفته شکل اسالم جهان در مهم کشور دو انیم جمع حاصل با یباز

 دارد را اسالم جهان در ییهمگرا تیتقو فهیوظ که یالملل نیب ینهاد عنوان به یاسالم کنفرانس

 دول و ملل انیم هایهمکار گسترش نهیزم در خود ییتوانا و شده فیتضع کشور دو تقابل با عمالً

 روابط در یکنون یبحران طیشرا از بتوانند اضیر و تهران که یصورت در. بدهد دست از را مسلمان

 بهبود یتوجه قابل شکل به هم اسالم جهان در اوضاع که بود دواریام توان یم کنند عبور کشور دو

 جنبه شتریب که یکنون طیشرا از و شود ایاح اسالم جهان در ییهمگرا یبرا هاتالش گرید بار و ابدی

 یکشورها تمام انیم ییهمگرا به دانند یم تسنن اهل رهبران را خود که ییکشورها انیم ییهمگرا

  .شود یاسالم
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ی گیری ژئوپلتیک اقلیم سُنی در عراق و تأثیر آن بر امنیت ملشکل»

 «جمهوری اسالمی ایران

 

و مدرس  الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازدانشجوی دکترای روابط بین، 1بهمن کرمی کیا 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

انشگاه درس دمو  الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، دانشجوی دکترای روابط بینرحیم بوداغی

 آزاد اسالمی واحد سردشت، 

 ، اسالمی واحد اهوازدانشگاه آزاد  الملل،، دانشجوی دکترای روابط بینمحمدرضا جاللی

 

 چکیده

عراق بعداز صدام واجد تحوالتی شگرف بوده است که تغییر در ساختار قدرت و هویت آن باعث 

ائی شده است، حضور شیعیان و اکراد در هائی در ژئوپلتیک و رویکردهائی بازیگران خاورمیانهدگرگونی

در « کردی -شیعی -عربی»به « سنی -عربی»ساخت قدرت، حذف کامل عوامل رژیم بعث، تغییر رویکرد 

های به وجود آمد، در عراق جدید در جهت منافع ملی ایران است، هرچند که فضای سیاسی عراق، فرصت

های بالقوه هدایت تنش و ناامنی به عراق جدید همانند گذشته یک تهدید نظامی نیست، اما همچنان زمینه

های به وجود آمده برای جمهوری اسالمی باشد، در راستای فرصتحوزه امنیت ملی ایران را نیز دارا می

ائی و... از ایران هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی عراق، عنصر کردی، مسائل مرزی، منافع بازیگران منطقه

هایی است که رویکردهای استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در عراق را توجیه و تبئین   جمله دغدغه

گیری ژئوپلتیک سُنی در عراق که از سوی بعضی از کشورهای منطقه توجه به این مسائل، شکلکند، با می

ائی همچون ایالت متحده آمریکا پیگیری همچون عربستان و ترکیه و همچنین کشورهای قدرتمند فرامنطقه

می ایران ائی و چه در سطح داخلی بر امنیت ملی جمهوری اسالشود پیامدهائی را چه در سطح منطقهمی

گیری اقلیم سُنی در حادث خواهد گردید که در پژوهش حاضر به دنبال این سئوال خواهیم بود که شکل

تواند امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را با چالش مواجهه نماید، که با توجه به عراق چگونه می

تروریستی در این کشور های های سیاسی، اقتصادی و مذهبی و نیز بحران گروههمسایگی و نیز قرابت

                                                                                                                                             
1. Email: Bahman.karami kia@ gmal.com 
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فوق استراتژیک برای جمهوری اسالمی ایران، پرداختن به این مسئله حائز اهمیت است، در پژوهش پیش 

تحلیلی برای درک و فهم بهتر موضوع توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار  -روی نیز روش توصیفی

 گرفته است. 

 انملی، جمهوری اسالمی ایران، شیعیژئوپلتیک، اقلیم سُنی، عراق، امنیت  کلید واژگان:

 

 مقدمه

 ت، ازشود که مشخصه دائمی آن منازعه و کشمکش اسخاورمیانه از جمله مناطق محسوب می

ز جمله ی و اهای جهانالملل، قدرتطرف دیگر با توجه به جایگاه ویژه خاورمیانه در سیاست بین

اند، تهداش این منطقه ژئواستراتژیک آمریکا همواره سعی در مدیریت و کنترل روندها و تحوالت

ی آمریکا در گرائ، زمینه فاز جدیدی از مداخله2001براین اساس و پس از حمالت یازده سپتامبر 

به  2003ن و در به افغانستا 2001خاورمیانه را فراهم نمود و در نتیجه ایاالت متحده آمریکا در 

نبود،  عراق وبه حمالت نظامی به افغانستان  گرائی آمریکا محدودعراق حمله نمود، اما مداخله

ش خوی بلکه هدف کالن و محوری آمریکا مدیریت تحوالت منطقه در راستای اهداف استراتژیک

یاالت متحده ا، طرح خاورمیانه بزرگ در قالب استراتژی کالن 2003بود، بنابراین در اواخر سال 

به دنبال  و 2003انه بزرگ در اواخر سال آمریکا در خاورمیانه مطرح شد، در واقع طرح خاورمی

ورهای سال عذر آوردن کش 60»مبنی بر این که: « جرج دبلیوبوش»اتهامات ایراد شده توسط 

قه نشأت ز منطنتوانسته جلوی تهدیدات امنیتی را که ا« غربی و تحمل کمبود آزادی در خاورمیانه

ر زادی دستراتژی جدید پیشرونده آا»گیرد سد کند و در نتیجه آمریکا مجبور است که یک می

 (.98: 1383اتخاذ کند، برگرفته شد )حسینی، « خاورمیانه

سازی در خاورمیانه ملت -اما طرح خاورمیانه بزرگ ایاالت متحده آمریکا در راستای دولت

ائی و قومی با شکست مواجهه شد تا جائی که بخصوص در عراق به دلیل افزایش منازعات فرقه

طرحی را برای اداره عراق در قالب تجزیه عراق  1«جو بایدن»تورهای آمریکائی به نام یکی از سنا

به سه اقلیم شیعه، سَنی و کُرد ارائه نمود، اما در ادامه، این طرح توسط دستگاه سیاستگذاری 

، 2«تغییر»با شعار « باراک اوباما»نادیده گرفته شد، همچنین بعداز روی کار آمدن « جرج دبلیوبوش»

الملل و خاورمیانه اوباما سعی نمود با استراتژی قدرت هوشمند منافع ایاالت متحده در نظام   بین

                                                                                                                                             
1 - Gou bajden  
2 - Change 
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های عربی و متعاقباً شروع منازعات در سوریه و عراق، معادالت را تأمین نماید، اما شروع انقالب

دالت توسط جدیدی فرا روی واشنگتن در خاورمیانه به وجود آورد که نیاز به ارزیابی مجدد معا

 واشنگیتن داشت.

 ازعاتگیری داعش و همچنین افزایش مندر واقع سرریزی بحران از سوریه به عراق و شکل

تجزیه عراق به  در قالب« باراک اوباما»را بعنوان معاون  «جو بایدن»ومی در عراق، ایده ق -ائیفرقه

یروهای نمیته کدر همین راستا سه اقلیم شیعه، سُنی و ُکرد در راستای اداره عراق احیاء نمود، 

 عراق به جزیهتمسلح مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه طرحی سعی بر آن دارند که زمینه را برای 

راقی، اسی عهای سیهای مسئول و گروهسه کشور شیعه، ُسنی و کُرد فراهم کنند، هرچند که مقام

 ند. ی دادن طرح کنگره پاسخ منفهای مذهبی شیعه و سُنی و همچنین پارلمان عراق به ایمقام

جزیه ائی به جزئیات طرح آمریکائی تمجله آمریکائی تایم در گزارش مفصل و هشت صفحه

دولت  وشود ها در شمال و کردستان عراق ایجاد میعراق به سه اقلیم اشاره کرد که یکی از آن

م متعلق به گیرد و دولت سودوم مخصوص اهل تسنن است که در مجاورت سوریه شکل می

رار قم سنی بندی، بغداد جزو اقلیشود و در این تقسیمشیعیان است که در جنوب عراق برپا می

 گرفت.می

ر در ائی و تأثیرگذادر این میان جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک قدرت بزرگ منطقه

در  ریکاتحوالت خاورمیانه، در طی چندین دهه گذشته در راستای موازنه حضور همه جانبه آم

سعودی،  ستانمنطقه و همچنین مقابله با متحدین استراتژیک ایاالت متحده  یعنی اسرائیل و عرب

ران، ی ایسعی درتقویت و ارتقاء مناسبات استراتژیک مثلث راهبردی خویش یعنی جمهوری اسالم

 ستراتژیکاسبات اهلل لبنان داشته است، درواقع جمهوری اسالمی ایران با ارتقاء مناسوریه و حزب

طرح  که در ائی داشته است. اما آنچهاهلل سعی در موازنه تهدید منطقهخویش با سوریه و حزب

-می ست کهگیری اقلیم سنی در عراق اتجزیه عراق به سه اقلیم از اهمیت برخوردار است، شکل

 سی مواجهاش اسائی و داخلی با چالتواند امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را در دو بُعد منطقه

 نماید. 

 صدام های امنیتی جمهوری اسالمی ایران در عراق بعدازاولویت -1

چسبیدگی جغرافیائی ایران و عراق و تبارشناسی روابط امنیتی گذشته، تأثیر فراوان عراق بر 

سال اخیر به ایران  150ائی است که در کند، عراق تنها کشور همسایهامنیت ملی ایران را تعیین می
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های ایران همواره در این کشور به فعالیت مشغول های معاند حکومته کرده است و گروهحمل

درصدی اهل  60اند.وجود عنصر کُردی، ژئوپلتیک عراق، مرزهای آبی و خاکی، جمعیت بوده

یابی ، قدرت2003تشیع در این کشور، ناامن بودن فضای داخلی این کشور بعد از حمله سال 

های عمرانی این کشور، حضور قدرت -های اقتصادیی، نیازمندی و پنانسیلنیروهای سیاسی شیع

های فراوان دیگر از جمله مواردی ائی در این سرزمین و نمونههای منطقهالمللی در رقابتبین

است که اهمیت عراق را در امنیت ملی ایران برجسته کرده است، بنابراین از چند بُعد به این مهم 

 پردازیم:می

 نقش ژئوپلتیک عراق در امنیت ملی ایران  1-1

یاسی و سادالت ائی و نیز مد نظر قرار دادن معهای ژئوپلتیکی داخلی و منطقهتوجه به واقعیت

ح در سط المللی موجب شده تا دولمتمردان عراقیائی و بیناقتصادی حاکم بر دو سطح منطقه

 د.مایننوجود، سیاستی تهاجمی اتخاذ روابط با همسایگان ضمن اعالم ناخرسندی از مرزهای م

نجر مکه  دامن زدن به اختالفات مرزی و ارضی با همسایگان و مطرح کردن ادعاهای دیرینه 

ایه همس به دو جنگ بزرگ با ایران و کویت شد و نیز بحث و جدال مقامات عراقی با کشورهای

ه بسترسی ای مختلف برای دگیری از مسیرهیابی به امکان بهرهبرسر عبور خط لوله نفت، دست

ائی همونهنهای مشترک مرزی، آب آزاد و باالخره تأمین آب مصرفی این کشور از طریق رودخانه

ر یا.)تیشهشوداز نحوه ارتباط این کشور با همسایگان بوده که در قالب ژئوپلتیک عراق تحلیل می

ظر بسیاری از اروند رود از من با ایران و تقسیم 1975(انعقاد قرار داد 22: 1384و ظهیرنژاد، 

 دار شدن تمامیت ارضی کشور بود. گران سیاسی در این کشور به منزله خدشهتحلیل

 نند،داوقوع این مسئله را همچون تصرف سرزمین عربی، مانند فلسطین در خور سرزنش می

ه جهان براق ععراق کشوری است که همانند سایر همسایگانش به دریای آزاد راه ندارد، تنها راه 

ت ن هم تحپذیر است که آفارس امکانالعرب و پهنای بسیار کوچکی از خلیجخارج از طریق شط

 ، از شمالکندیمفارس این واقعیت را تکمیل سیطره ایران قرار داشته و گلوگاه تنگه هرمز و خلیج

ل تاریخ ر طویز دهای قومی عرب و عجم، شیعه و سُنی ننیز با تنگناهای ترکیه مرتبط است، تفرق

سبت خص نطلبی این کشور، باالاین کشور به همراه محذورات جغرافیائی آن باعث تشدید توسعه

 (163: 1380به ایران شده است. )مجتهدزاده، 
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های های نفت و سایر شریانقرارگیری اکثر شهرهای مهم این کشور، مراکز بندری، چاه

اکی از ژئوپلتیک ویژه این کشور دارد، که ستراتژیکی در قسمت شرقی عراق حا -اقتصادی

 ست.اشده  های تهاجمی این کشورهمواره خطرپذیری آن را باال برده و لذا باعث اتخاذ سیاست

 عدم وبنابراین هرچند ساختار سیاسی عراق تغییر کرده است و این کشور در شرایط ضعف 

ری ه رهببهای معطوف د و ارادههای ژئوپلتیکی موجواستقرار سیاسی قرار دارد، لیکن واقعیت

نان چند همتواهای غیرعربی همچون ایران میای در برابر قدرتجهان عرب و توازن سازی منطقه

 انداز ژئوپلتیکی عراق آینده را تبیین نماید. چشم

 تحوالت داخلی عراق و امنیت ملی ایران 2-1

ه القوهای با همچنان زمینههر چند عراق جدید همانند گذشته یک تهدید نظامی نیست، ام

یط جدید ر شراباشد، مسائل امنیتی دهدایت تنش و ناامنی به حوزه امنیت ملی ایران را دارا می

 ر داخلهای مختلف قومی و سیاسی دهای ناشی از رقابت گروهتغییری  جدی کرده است، چالش

ذهبی و ومی و مهای ق، تفرقهگرائیثباتی و جنگ داخلی، افراطبار ناشی از بیعراق و آثار زبان

 راق وارداخلی عباشند که از زوایه دهای جدید مینهایتًا احتمال تجزیه این کشور از جمله چالش

 (63: 1386شود. )برزگر، حوزه امنیت ملی ایران می

ی داخلی که هابه این کشور به همراه ناامنی 2003خالء قدرت ناشی از حمله متفقین در سال  

ن لی ایرامگرای مذهبی و قومی است، امنیت طلب و تفرقههای تروریستی، تجزیهروهمحل رشد گ

ائیل در فوذ اسرائی و افزایش نهای منطقهنماید، حضور قدرترا از ناحیه مرزهای غربی متأثر می

یتی ما ه امنهای موزائیکی عراق، مسائل جدیدی را در حوزشمال عراق و تأثرگذاری آن بر قومیت

نه ر صحدتحوالت عراق نوین باز کرده است و این خود ناشی از خالء قدرتی توانمند  درباره

 عراق است که توان ایجاد ثبات و امنیت را در فضای داخلی این کشور دارا نیست.

 های مذهبیچالش  3-1

-عراق محل حضور اقوام و مذاهب مختلف در صحنه اجتماع است، گوناگونی مذهبی علی

سُنی، بافت قدرت و تحوالت اجتماعی این کشور را ویژه کرده است، حضور الخصوص شیعه و 

اقلیت سُنی و در رأس هرم قدرت در تاریخ گذشته عراق و فشارهای شدید بر شیعیان این کشور 

مهمل اختالفاتی فراوان با ایران بوده است، از طرفی ایران بعنوان تنها کشور شیعی منطقه که به 

فارس و اعراب ندارد به صورت قدرتی نژادی با سایر کشورهای خلیجلحاظ قومی هم قرابت 
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های گیری    اندیشهشده و این موضوع در گذشته باعث نضجمخالف از طرف اعراب قلمداد می

 پان عربی منطقه و اتحاد مذهبی اعراب سُنی در قبال ایران شده بود.

با  رچندهشده بود، عراق جدید،  این موضوع در داخل عراق هم باعث تشدید فشار بر شیعیان

اده اهش دهای مذهبی ایران را کتوجه به اکثریت شیعی در سیستم دموکراتیک این کشور دغدغه

بی مذه هایاست، لیکن به دلیل شکننده بودن ساختار قدرت در این کشور همچنان این اختالف

راق در ع های مهم ایرانباالخص با تبلیغات وسیع وهابیون در صحنه اجتماعی عراق از دغدغه

 (98: 1387زاده، شود. )اسماعیلنوین قلمداد می

 های قومیهای ناشی از هویتچالش  4-1

ر در ایداپمسئله ژئوپلتیک قومی عراق و تأثیرات آن بر منابع و امنیت ملی ایران یک اصل 

 ضورح( و روابط دو کشور است، به دلیل ماهیت سه گانه هویت جمعیت عراق)شیعه، سنی،ُکرد

، یک های مستقل و جدا، مسئله ژئوپلتیک عراق و چگونگی برخورد با آنشهروندان در بخش

ای هالسمعضل و چالش اساسی در حوزه تفکر سیاستمداران ایرانی بوده و خواهد بود.در طول 

نوبی جرزی، مهای کامالً مستقل سُنی، شیعه و کُرد در مناطق پس از استقالل عراق، حضور هویت

 واخلی ها همواره منجر به تنش در سطح دو شمالی این کشور و چگونگی حفظ تعادل میان آن

ویتی و هختلف مهای ائی بوده است، با توجه به این ویژگی، نگرانی از تجزیه عراق به گروهمنطقه

وزه حدر  آثار منفی آن بر امنیت ملی ایران، همواره محور اصلی تجزیه و تحلیل مسائل عراق

 (66: 1387ست خارجی ایران بوده است. )برزگر، سیا

ان ایر در چارچوب حفظ و گسترش نفوذ ایران جهت ایجاد تعادل در صحنه عراق، رژیم سابق

ن در یعیاش)پهلوی( تمرکز خود را بر روی اقوام کُرد و در دوران جمهوری اسالمی تقویت نقش 

 ذکورهای مبه قدرت رسیدن گروه صحنه سیاسی عراق متمرکز گردید، سقوط صدام هرچند باعث

ی رقرارهای ایران در عرصه عراق شد، امّا مسئله ژئوپلتیک عراق و چگونگی بو کاهش چالش

قی ان بامشغولی ایرهای متمایز درجهت حفظ تمامیت اراضی عراق، همچنان دلتعادل بین هویت

 خواهد ماند. 

 عراق بعد از صدام منیتی ایران درا -نصر شیعه، راهبرد بهینه سیاسیع -2

دو  ساز عنصر شیعی در حوزه سیاست خارجی ایران درگذشته بهگیری از نقش فرصتبهره

 دلیل مورد استفاده قرار نگرفت: 
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 یاستسسازی ( عدم اعتنای رژیم سابق ایران به نقش ایدئولوژی و مذهب در حوزه ظرفیت1

 خارجی

ر و تن حضوسُنی در بغداد و نادیده گرفهای سرکوبگرانه رژیم بعث و اقلیت مسلط ( سیاست2

 نقش شیعیان در ساخت قدرت و سیاست عراق.

ر عه ددر شرایط جدید، با تغییر ساخت قدرت و سیاست در عراق و قرار گرفتن اکثریت شی

ی، سازی جدید برای سیاست خارجی ایران در سطوح ملهای فرصترأس حکومت عراق، زمینه

ر رأس عیان دم شده است، در سطح ملی و روابط دو جانبه، حضور شیالمللی فراهائی و بینمنطقه

 -سیاسی وهای فرهنگی، اقتصادی های ایجاد روابط استراتژیک مبتنی بر همکاریقدرت، زمینه

جدید  ر عراقدائی، بیش از هر چیز تقویت عنصر شیعه سازد...در سطح منطقهامنیتی را فراهم می

ی هاینهتواند زمالملل عراق میو تأثیرات آن بر روابط بیننقش عنصر شیعه در عراق جدید 

تژیک الملل ایران و حل مشکالت استراسازی زیادی را در چارچوب تنظیم روابط بینفرصت

 (85: 1387های بزرگ جهانی همچون آمریکا فراهم سازد. )برزگر، خود در منطقه و با قدرت

ی و قوم حیاتی است، ایران دارای ابزارهای حفظ ثبات در عراق برای آمریکا دارای اهمیت

ران ه ایبطبیعی در جهت حفظ امنیت و ثبات است، بنابراین آمریکا برای حفظ امنیت در عراق 

ین ات درونی ه ثباهای مختلف عراقی و نیازمندی آمریکا بنیاز دارد، این نفوذ ایران در میان گروه

ی با جهت حل بسیاری مسائل دیگر اختالف های دیپلماتیکزنیکشور مهمل مهمی برای چانه

 آمریکاست. 

 ن گیری اقلیم سنی در عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرا( شکل3

 لی ایرانممنیت اگیری اقلیم سُنی در عراق و سپس تأثیر این اقلیم بر در رابطه با احتمال شکل

یت ملی ند بر امنتوایقلیم سُنی( از دو بُعد و سطح متوان بیان نمود که این ژئوپلتیک )ااینگونه  می

 ایران تأثیرگذار باشد:

 ( سطح داخلی1

 ائی (سطح منطقه2

 پردازیم:که در ادامه به هر کدام از این موارد می

 مهوری اسالمی ایران درجگیری اقلیم سنی در عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی شکل  1-3

 ائیسطح منطقه
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 ائی در تقابل با عربستان سعودیه تهدید منطقهبر موازنتأثیر   1-1-3

ری اختاهای سرابطه بین ایران و عربستان بخصوص بعد از سقوط دولت صدام، متأثر از تنش

چیدمان  چنینموجود درمنطقه است، هر کدام از این دو بازیگر به دنبال رهبری جهان اسالم و هم

 ابسته بهوزیگر برداشت ایران از عربستان بعنوان یک باخاصی از نظم در منطقه هستند، در حالیکه 

ه چالش را ب فارس و خاورمیانهآمریکاست که به دنبال این است که برتری مشروع ایران در خلیج

 بکشد.

وص های ایران در منطقه نگران است، بخصطلبیعربستان سعودی در مورد قدرت و جاه 

یران امالی ائی احتافزارهای هستهام و همچنین جنگنگران افزایش قدرت ایران بعد از سقوط صد

ن را بستااست یک نگرانی ویژه ریاض در مورد ایران این است که ایران قادر است مشروعیت عر

ود مشه در منطقه در پهنه مسائل عربی به چالش بکشد، بخصوص این نگرانی در مسئله فلسطین

د باشنو حکومترانی نیز دارای تضاد می های سیاسیاست، این دو کشور در خصوص ایدئولوژی

ک یفلسفه وجودی جمهوری اسالمی ایران که مبتنی بر دین و محور نخبگان مذهبی بصورت 

 شاهیهای پادنظام شبه دموکراتیک است )نظام سیاسی شیعه و والیت فقیه(، مشروعیت رژیم

 (Hassan, 2013: 22کشد. )فارس را به چالش میهای خلیجدولت

ر ه ضرف دیگر، از دیدگاه سیاسی، ایران همیشه در رویای هژمونی شدن در منطقه باز طر

ائی تهت هسعربستان سعودی بوده و در همین راستا برای تضمین آن به دنبال تبدیل شدن به قدر

ر سازد، متأث تواند توازن قدرت را در منطقه از خویشاست، اگر این امر اتفاق بیفتد ایران می

 اسرائیل بوده است.  –ران نیز بهترین نمایش در اختالف اعراب قدرت نرم ای

ه در ست کااین برداشت به وسیله افکار عمومی شکل گرفته است که ایران تنها کشور اسالمی 

 ستانمقابل اسرائیل و غرب )بخصوص بر سر مسئله فلسطین( ایستاده است، نه پادشاهی عرب

همچنین  ند چنین نقشی همانند ایران داشته باشد،تواسعودی و نه هیچ کشور عرب دیگری نمی

 ایران هیچ ترسی از بکار بردن قدرت سخت در راستای اهداف خویش ندارد. 

همچنین، سیاست خارجی عراق در حال حاضر بیشتر با ایران همراه است تا هر کشور دیگری 

ایران برای اجازه  المالکی، قبالً حمایت خویش را ازوزیر وقت عراق، نوریدر منطقه، نخست

دادن به این کشور برای انتقال تسلیحات به خاک سوریه از طریق قلمرو و فضای هوائی عراق 

اعالم نموده بود به همین دلیل دولت عراق )با هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی( همچنان بعنوان 
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رس باقی مانده فایک متخاصم برای عربستان سعودی، و ایران بعنوان یک دشمن زیرک در خلیج

 (Larrabee and Nader , 2013:12است. )

رخوردار ستان بائی ایران و عربای در رقابت منطقهدر همین راستا عراق جدید از جایگاه ویژه

حوالت عه تشده است، در واقع حمله آمریکا به عراق و تغییر رژیم در این کشور، سرآغاز مجمو

 است.این نطقهمدر حال تغییر دادن توازن قدرت سنتی در  و روندهایی در منطقه خاورمیانه بود که

ت و ده اسشائی جمهوری اسالمی ایران تلقی روند به ویژه در جهت افزایش قدرت و نفوذ منطقه

-وازنتر جهت دائی را به سوی نوعی همکاری و تعامل ائی و فرامنطقهبسیاری از بازیگران منطقه

 گسترش نفوذ آن سوق داده است، در این چارچوبسازی در مقابل ایران و جلوگیری از 

سانده جام رها و اقدامات بیشتری را به انعربستان سعودی در مقایسه با سایر بازیگران تالش

 (112: 1387است. )نصر، 

ر ددرت در همین راستا با توجه به ناخرسندی عربستان سعودی از شرایط و ساختار جدید ق

ت، ش گرف، این کشور رویکرد منفی در قبال عراق جدید در پیائی آنعراق و پیامدهای منطقه

م راق انجابا ع ها نه تنها اقدامی برای حمایت از روند سیاسی و برقراری روابط دیپلماتیکسعودی

ر، با سازی آن کشوثباتهای عرب به عراق و بیندادند، بلکه حتی در قبال ورود تروریست

 تسأهل برخورد کردند. 

با  حال، ها شد، با ایناعث اعتراض و انتقاد مقامات مختلف عراقی از سعودیموضوعی که ب

ر و ین کشواها و ایجاد ثبات و امنیت نسبی در ثباتیگذار عراق از شرایط وخیم ناامنی و بی

با  شد، همچنین موفقیت نسبی روند سیاسی، رویکرد دولت سعودی در عراق با تغییراتی همراه

ها به سُنی رکات القاعده عراق و شورشیان سُنی از یک سو و ورود تدریجیها و تحکاهش فعالیت

نمودار شد،  2009روند سیاسی که بخصوص در انتخابات شورهای استانی عراق در سال 

 عربستان سعودی مؤلفه جدیدی را در سیاست خارجی خود در قبال عراق وارد نمود.

نی برای مشارکت مؤثرتر در قدرت سیاسی، های سُاین مؤلفه جدید حمایت از احزاب و گروه

های شیعی در پیوند با ایران بود، سیاستی که در راستای به منظور ایجاد موازنه در مقابل گروه

های این کشور برای کاهش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران در عراق تلقی شد، تالش

بعنوان نماینده اهل « العراقیه»دی از ائتالف عراق، عربستان سعو 2010در انتخابات پارلمانی مارس 
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تسنن عراق و به ویژه رویکردهای متفاوت و غیر دوستانه آن نسبت جمهوری اسالمی ایران 

 حمایت نمود.

 وسعودی  به عربستان« ایاد عالوی»ها از العراقیه و سفر حمایت مالی و اطالعاتی سعودی

ری رگزاباین راستا قابل اشاره است، بعداز  دیدار با رئیس سازمان اطالعات این کشور، در

ستار ا خواهها از سوی لیست العراقیه، سعودیانتخابات پارلمانی و کسب بیشترین تعداد کرسی

-و بعثیشدند، چرا که ریاست عالوی بر دولت و بازگشت ن« ایاد عالوی»تشکیل دولت از سوی 

تی ق و حدود شدن روابط ایران و عراتوانست به محها به رأس هرم قدرت سیاسی در عراق، می

 ایجاد تنش و خصومت در روابط ایران و عراق منجر شود.

ن کشور های عراقی جهت حضور در ایپادشاه سعودی، در دعوت از گروه« ملک عبداهلل»طرح 

یل ت تشکهای عراقی جهبرای مصالحه و توافق به منظور تشکیل دولت، در آستانه توافق گروه

دن زها برای برهم تالش نهائی جدی سعودی« المالکینوری»وزیزی       دولت به نخست

ل در تشکی تفاوتیمائی که ممکن بود بتواند به توافقات ها بود، مسئلهمعادالت عراق و توافق گروه

 وها کاهش نفوذ های شیعی و به تصور سعودیدولت منجر شود که باعث کاهش نقش گروه

-یاستشد.بر این اساس است که بخش عمده سی ایران در عراق میتأثیرگذاری جمهوری اسالم

می ی اسالآفرینی و تأثیرگذاری جمهورتوان به کاهش نقشهای عربستان سعودی در عراق را می

)اسدی،  مود.نایران در این کشور در راستای استراتژی کالن توازن سازی در برابر ایران محسوب 

1392 :85) 

نفوذ  وایگاه جتواند گیری اقلیم سنی در عراق میتوان استدالل کرد که شکلدر همین راستا می

وذ ش نفشیعیان در ساختار سیاسی عراق را با چالش مواجهه نماید و در نتیجه منجر به کاه

ا بیرا زاستراتژیک جمهوری اسالمی ایران در تقابل با عربستان سعودی در عراق خواهد شد، 

ک یعنوان عراق، عربستان سعودی در این اقلیم نفوذ خواهد کرد و بگیری اقلیم ُسنی در شکل

 تهدید در مجاورت جمهوری اسالمی ایران قرار خواهد گرفت.

 اهللحزب وتضعیف مثلث راهبردی ایران، سوریه   2-1-3

جمهوری اسالمی ایران بعداز سقوط صدام حسین، سعی در تقویت شیعیان در ساختار سیاسی 

جمعیت باالی شیعیان در این کشور داشت، زیرا از دیدگاه جمهوری اسالمی  عراق با توجه به

توانست ایران، افزایش نفوذ جمهوری اسالمی در ساختار سیاسی عراق از دو جهت اساسی می
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اش در خاورمیانه ائی ایران و در نتیجه ارتقاء امنیت ملیمنجر به تقویت و افزایش نفوذ منطقه

گیری یک دولت دوست به جای مجاورت یک دشمن خطرناک با شود.نخست منجر به شکل

 طوری که قبالً تجربه کرده بود خواهد شد.مرزهایش همان

نطقه مدر  دوم اینکه باعث اتصال و پیوستگی بیشتر جمهوری اسالمی ایران با مثلث راهبردی

تان و ، عربساسرائیلائی اهلل که هدف مشترکشان موازنه تهدید منطقهیعنی ایران، سوریه و حزب

 (112: 1387زاده، آمریکا در منطقه است خواهد شد. )اسماعیل

 ر عراقهای تقابل جویانه دولت بوش به ویژه دتوان گفت نگرش و سیاستبر این اساس می

ن و ر روابط ایرااستراتژیک د -بعداز حمله آمریکا، در واقع سطح جدید از اختالفات سیاسی

منیت افع و طبق آن دو کشور، رشد نقش دیگری در منطقه را مغایر با مناآمریکا ایجاد کرد که 

 (53: 1386کنند. )کرمانی، شان تلقی میملی

اخته ئی شنااهلل بعنوان بخش محوری استراتژی غربی ایران برای تسلط منطقهدر هر حال حزب

سرائیل ا –راب نازعه اعماند مادامی که مها باقی میاهلل یک دارائی برای ایرانیشده است، حزب

 ماند.یماقی الینحل باقی بماند و روابط خوب با سوریه و لبنان یک اولویت برای رژیم ایران ب

ه نشأت ککند یائی در مقابل تهدیدات آمریکا برای ایران فراهم معالوه این مناسبات وزنهبه

یران اخالت دعددی در مورد تواند اتهامات متگرفته از حضور نظامی آمریکا در عراق است که می

 ین اجازهیران ااهای دیگر به اهلل و گروهائی مطرح کند، حمایت ایران از حزبیا حتی مسئله هسته

نطقه ما در های آمریکدهد که حکمرانی لبنانی را به شکلی غیرمستقیم متأثر و با سیاسترا می

ه به در ر منطقدنامتقارن برای ایران اهلل بعنوان بازوی جنگ مقابله کند، در بسیاری جهات، حزب

 (138: 1392کیا، کند. )کرمیباال بردن توازن امنیتی ایران در مقابل اسرائیل عمل می

ند، اما کمی ای ایران بازیسوریه نیز نقش مشابهی را در حفظ استراتژی موازنه تهدید منطقه

 است،  کشیده ائی به چالشرامنطقهائی و فای ایران با دو دسته بازیگران منطقهاین نقش منطقه

ش برای ار تالهای سُنی عرب و ایاالت متحده آمریکا در همین راستا این بازیگران در کندولت

نه ه هزیببه دنبال تجزیه عراق و کاهش نقش شیعیان در ساختار سیاسی عراق « بشار اسد»سقوط

ا با رتصال یم سنی، این حلقه اگیری اقلجمهوری اسالمی ایران هستند، زیرا طرح تجزیه و شکل

 گسست مواجهه خواهد نمود منجر به تضعیف موقعیت ایران در منطقه خواهد شد. 
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دار دولت کشورهای سُنی مذهب منطقه نگران آن هستند که شیعیان در عراق که اکنون عهده

یله هستند عراق را به دولتی مذهبی تحت سلطه روحانیون شیعی تبدیل خواهند کرد که به وس

های شیعی در کشورهای همسایه که تحت تواند به جمعیتایران کنترل شود، این مسئله می

کنند، از لبنان و سوریه تا عربستان، کویت و بحرین و تا حکومت اعراب سُنی زندگی می

 را باعث شود. 1«هالل شیعی»تاجیکستان قدرت دهد و امکان یک 

اردن در  پادشاه« ملک عبداهلل»توسط  2004سال برای نخستین بار در « هالل شیعی»اصطالح 

ه اد کدمورد به قدرت رسیدن یک حکومت شیعی وفادار به ایران در عراق طرح شد، وی هشدار 

 لبنان اهللبهای ایران، عراق، سوریه با حزدر صورت بروز این اتفاق، از به هم پیوستن حکومت

و  ن موازنه قوای موجود میان شیعهشکل خواهد گرفت که موجب برهم زد« هالل شیعی»یک 

تژیک در ستراریزان اسُنی شده، چالش جدیدی برای منافع آمریکا و متحدانش خواهد بود و برنامه

 (43: 1386دنیا باید در مورد این احتمال آگاهی داشته باشند. )جمالی، 

سط توسازی اهل سنت عرب پادشاه عربستان نیز از پیگیری پروسه شیعه« ملک عبداهلل»

ق رئیس جمهوری اسب« حسنی مبارک»نیز  2006جمهوری اسالمی ایران سخن گفت و در سال 

: 1388، مصر گفت: شیعیان در جهان اعراب به ایران وفادارترند تا کشورهای خود )پوراحمدی

10) 

این امر نشانگر آن است که غرب موفق شده است که ایران هراسی و شیعه ترسی را کامالً در 

ی رهبران عرب و در پی آن برخی محافل مردمی، سیاسی و مطبوعات جهان عرب جا ذهن برخ

رسد که رئیس رژیم صهیونیستی جالب به نظر می« پرزشیمون»بیاندازد، در این میان، اظهار نظر 

بیند که ایران سعی دارد همه خاورمیانه را به چنگ بیاورد. )اسدی، گفته بود: دیر یا زود جهان می

ائی ایران گیری هژمونی منطقهرسد که هدف نهائی آمریکا جلوگیری از شکل(به نظر می20: 1389

تواند امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است، درواقع از دیدگاه آمریکا این طرح از دو منظر می

را در منطقه به چالش بکشد، در مرحله اول با روی کار آمدن یک اقلیم ُسنی، دولت عراق با 

یعیان در ساختار سیاسی عراق بعنوان یک دولت موکل برای ایران نخواهد بود، بلکه هژمونی ش

گیری اقلیم سُنی تهدید امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در عراق را افزایش خواهد داد، شکل

                                                                                                                                             
1 - Shia Crescent  
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ائی ایران در تواند یک اخالل جدید در محور موازنه تهدید منطقهدر مرحله دوم، این مسئله می

 اش از جمله عربستان و اسرائیل ایجاد نماید. ایکا و متحدین منطقهقبال آمری

 مهوری اسالمی ایرانجگیری اقلیم سُنی عراق و تأثیر آن بر امنیت داخلی شکل  2-3

قالب  ان درگیری اقلیم سُنی عراق بر امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایربطور کلی تأثیر شکل

 چهار بُعد داخلی:

 مجاورت تهدید گیری عنصر( شکل1

 های ُسنی نشین جمهوری اسالمی ایران( تأثیر بر بخش2

 ( تهدیدهای امنیتی احتمال حمالت مسلحانه گسترده نظامی3

 ( تأثیر بر تعامالت اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است.4

 دگیری عنصر مجاورت تهدیشکل  1-2-3

ر دها ولتتهدید فرا روی امنیت دگیری های اصلی شکلبرمبنای دیدگاه والت، یکی از نمود

ری گیکلالملل، مجاورت و نزدیکی جغرافیائی تهدید است، در همین راستا شصحنه روابط بین

از چند  یرانااقلیم سُنی در عراق با توجه به مجاور شدن این اقلیم با مرزهای جمهوری اسالمی 

اقلیم  خست،جهه خواهند نمود. نزوایه اساسی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را با چالش موا

اندان ن و معهای اپوزیسیوتواند بعنوان یک مأمن و پناهگاه اصلی برای گروهسُنی در عراق می

 نظام جمهوری اسالمی ایران در منطقه تبدیل شود.

ز جمله یستی اهای ترورهای گروهتواند بعنوان یک منطقه أمن برای فعالیتدوم این اقلیم می 

ایران  اسالمی ها نسبت به نظام جمهوریهای بنیادگرای سلفی که نیات تهاجمی آنگروهالقاعده و 

 مشهود بوده نقش ایفا نماید. 

مگرائی همینه زتواند موجبات تضعیف اقلیم شیعه را فراهم نماید و همچنین سوم، این اقلیم می

 های سکوالر شیعه را با این اقلیم فراهم نماید.و نزدیکی گروه

قومی جامعه  -های مذهبیتواند زمینه تأثیرگذاری ایدئولوژیکی بر گروه، این اقلیم میچهارم

 ایران را در قالبی مطالبات ُکردی، عربی، سُنی و... فراهم نماید.

ی اهنظامی قدرت -های امنیتیهای اساسی برای فعالیتپنجم، این اقلیم بعنوان یکی از پایگاه

هوری منیت جماجمله اسرائیل، عربستان و آمریکا بر علیه نظام و ائی از ائی و فرامنطقهمنطقه

 اسالمی ایران نقش ایفا خواهد نمود. 
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 ری اسالمی ایرانتأثیر بر بخش سُنی نشین جمهو  2-2-3

ک ان یعراق بعداز سقوط صدام با توجه به افزایش نفوذ شیعیان در ساختار سیاسی، بعنو

گونه هیچ های قبلی از جمله رژیم بعثی،برخالف دولت شریک استراتژیک در منطقه مطرح شد که

ک هور یهای ُسنی نشین ایران به وجود نیاورده است، اما ظتهدیدی از جمله تحریک  جمعیت

های تفعالی های فعالیت ولت جدید را همگام باتواند  زمینهدولت سُنی در مجاورت ایران، می

 هوری اسالمی ایران را فراهم نماید.نشین جمهای سُنیعربستان سعودی در استان

حیاتی  نطقهدر واقع ایران، دولت عراق با هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی را بعنوان یک م

ان یک بعنو بیند، از منظر ایران، آن حیاتی است که عراقدر راستای تأمین امنیت ملی خود می

ر این دو بوهایران باقی بماند، عالدوست و یک دولت نرم در راستای حمایت از منافع امنیت ملی 

 یرانمکان مقدس شیعیان در نجف و کربال در جنوب عراق واقع شده است، روحانیون شیعه ا

مفهوم  برای ها را حفظ و یک نهاد روحانی که بعنوان یک تهدیدتمایل دارند که عراق این مکان

 (Larrabee and Nader, 2013:112حکومت مذهبی مدنظر ایران باشد، ظهور ننماید. )

ک اقلیم هور یظتواند این استراتژی را به چالش بکشد، زیرا باعث اما ظهور یک اقلیم سُنی می

های بزاراسُنی با ایدئولوژی متخاصم در پشت مرزهای جمهوری اسالمی ایران خواهد شد که با 

راهم ن داخلی فهای سُنی نشیهائی را در بخشرتباطی زمینه ظهور ناآرامیا -مختلف تبلیغاتی

 خواهد نمود.

نند توااشاره کرد که می تکفیری داعش -توان به گروه تروریستیها میاز جمله این گروه 

ا ی داعش بوریستائی برخوردار باشند، برای مثال گروه تردرآینده اقلیم سُنی عراق از نفوذ ویژه

گروه  د، اینکنرا مدیریت می ائیهای رسانهبودجه سه میلیارد دالری مجموعه عظیمی از فعالیت

ران و می ایهای مختلف جمهوری اسالهای تبلیغاتی خود را در بخشتروریستی برای ایجاد برنامه

 ائی را ایجاد کرده است که عبارتند از:سایر نقاط جهان هفت بازوی رسانه

 ( شبکه اجناد1

 ( الفرقان2

 ( العتصام3

 ( الحیات4

 ( مکاتب الوالیات5
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 البیان( رادیو 6

 ( پایگاه اینترنتی دابق7

تواند ان میهای سُنی نشین ایرکه هر کدام از این وسائل ارتباطی تأثیرگذاری خاصی در بخش

گیری ل(در همین راستا باید استدالل نمود که، شکVick & Baker , 2011: 6داشته باشد. )

 ز یکا، نسبت به قبل یک اقلیم سُنی در همسایگی و مجاورت مرزهای جمهوری اسالمی ایران

-مینهزاند توساختار سیاسی واحد در عراق با هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی وجود داشت، می

در  یرانهای ظهور تهدیدهای فزآینده از جمله انتشار ایدئولوژی ضد نظام جمهوری اسالمی ا

 های سُنی نشین را فراهم نماید. سطح داخلی و از جمله استان

 ت مسلحانه گسترده نظامیش احتمال حمالافزای  3-2-3

ای همینهزتوانند های افراطی در آینده اقلیم سُنی که میاز طرف دیگر باید به نقش گروه

و « هالقاعد» ان بهتوها میتهدیدهای مسلحانه وسیع را فراهم نماینده اشاره کرد، از جمله این گروه

دیل به اق تبقع بعداز سقوط صدام، القاعده عرگیری گروه تروریستی داعش اشاره کرد، در واشکل

 نظامی سُنی در عراق شد.ترین و خونریزترین گروه شبهمهم

د، توسط نامیگرفت و خود را القاعده عراق میاین گروه که بطور مستقیم از القاعده نشأت می

 در عملیات هوائی نیروهای 2006شد، زرقاوی در سال هدایت می« ابومصعب الزرقاوی»

سید و نام ربه رهبری این گروه « ابوبکر البغدادی» 2013آمریکائی در عراق کشته شد، در سال 

 نطق،مدولت اسالمی عراق و شام )داعش( را برای نیروهای خود برگزید، داعش بازیگری بی

 سترسیدهای کشتار جمعی ساختارشکن و فرا بنیاد گراست که اگر بصورت غیرقانونی به سالح

 یدئولوژیکه از آن برای نابودسازی دشمنان شیعی خود استفاده خواهد کرد به دلیل آنپیدا کند ا

 (105: 1394آزار، )بی« آنتی نمربیسم»است تا « آنتی شیعیسم»داعش بیشتر 

ایفا  ی عراقتواند در آینده اقلیم سنهای سازمان القاعده که میهمچنین یکی دیگر از شاخه

ات ضد است که به شدت تفکر« ابوعمر البغدادی»به رهبری « حزب خالفت اسالمی»نقش نماید 

 هوریشیعی و ضد ایرانی دارد، بطوری که در یکی از نوارهای صوتی خود به سردمداران جم

ا جنگی نه باسالمی ایران دو ماه مهلت داده بود تا روابط خود با شیعیان عراق قطع کنند وگر

 رو خواهند شد. سخت روبه
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 عامالت اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با عراق جدیدر تتأثیر ب  4-2-3

ی هادر واقع بعداز سقوط صدام، جمهوری اسالمی ایران از نفوذ قابل توجهی در بخش

قوی  وابطرهائی از اجتماعی و اقتصادی عراق برخوردار شده است. در واقع پس از صدام، نشانه

 ُسنی آن حتی ی نزدیک در تعامل با جوامع شیعه و کُرد وایران با حاکمان جدید عراق و پیوندها

ود ه وجها بکشور، موجی از ترس را در سرتاسر کشورهای عرب سُنی مذهب منطقه و حامیان آن

 آورده است. 

پایگاهی  به بعد، برای تضمین اینکه عراق به 2003های کشورهای عرب از سال علیرغم تالش

ده است، ششیده کل نشود، اما نفوذ ایران در عراق در همه جای آن یابی ایران تبدیبرای     قدرت

ردستان کط دارد، در شمال نیز با اقلیم اقتصادی مسل -در جنوب عراق، ایران یک حضور اجتماعی

 کند.جتماعی وسیعی را پیگیری میا -نیز مراودات و مسائل اقتصادی

 ای امنیتیهاهابط حَسنه دارند و دستگزائران و مقامات ایران به راحتی با همتایان عراقی رو

ی وزش پلیس عراق و واحدهائآمریکائی آم -های انگلیسیایران جای پای محکمی در اردوگاه

ضور یک ح اند، در نتیجه امروز ایران داراینظامی نیروهای امنیتی عراق جدید، بدست آورده

 نظامی قوئی نیز در عراق است.

ده و الوعبنزدیک ایران با دو حزب اصلی شیعه در عراق )حزبر این به سبب پیوندهای عالوه

ای همجلس اعالی عراق( که بر دولت عراق مسلط هستند، تهران دسترسی آسانی به دستگاه

کرده  تماعی و فرهنگی عراق جدید داشته است، در واقع ایران خیلی تالشاقتصادی، اج -سیاسی

-که می همه کاری 2003ش بگذارد و از پایان ها به نمایاست که همبستگی خود را با عراقی

: 1394ار، آزتوانسته برای کمک به حاکمان جدید عراق برای اداره کشور انجام داده است. )بی

ق را ادی عراتواند حضور اجتماعی و اقتصگیری اقلیم سُنی می(بنابراین طبیعی است که شکل106

 تواندیمگیری اقلیم سُنی ید، زیرا شکلهایی مواجهه نماهای مختلف عراق با چالشدر بخش

 اجتماعی تصادی وهای مختلف اقائی دیگر را در زمینهائی و منطقهزمینه ظهور بازیگران فرامنطقه

 عراق فراهم نماید. 
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 نتیجه گیری

 سالمیهای محوری و تأثیرگذار بر امنیت ملی جمهوری ابطور کلی عراق همیشه از کانون

یک  نوانعاش به راق تا قبل از سقوط صدام با توجه به هویت بعثی و عربیایران بوده است، ع

رد قش مونگر در مقابل نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه عمل نموده که این نقش موازنه

دام، با صقوط استقبال کشورهای رقیب از جمله عربستان سعودی نیز قرار گرفته است. اما بعداز س

سالمی وری اائی به نفع جمهاسالمی ایران در عراق جدید، موازنه منطقه توجه به نفوذ جمهوری

ن اتی همچوصطالحاائی ایران تغییر پیدا کرد، که این ترس در قالب ایران و به هزینه رقبای منطقه

رح حیاء طاهای عربی بیان شده است.اما منازعات اخیر عراق زمینه از سوی دولت« هالل شیعی»

-وی دولته از سکبر تجزیه عراق به سه اقلیم کُرد، شیعه و سُنی را فراهم نمود مبنی « جو بایدن»

ی هاهای عربی و بخصوص عربستان سعودی مورد استقبال واقع شد، اما فراهم شدن زمینه

لی منیت ماتواند ائی و داخلی میگیری اقلیم سُنی از دو بُعد منطقهاجرائی این طرح و شکل

 ا با چالش مواجهه نماید.جمهوری اسالمی ایران ر

 شارکتمگیری ائی، از آنجائی که بعداز سقوط صدام عراق جدید زمینه شکلدر بُعد منطقه

ثلث ماستراتژیک با جمهوری اسالمی ایران و همچنین بعنوان یک حلقه ارتباطی جدید بین 

یف تضع عثاهلل لبنان را فراهم نموده است.در مرحله نخست باراهبردی ایران، سوریه و حزب

ود خائی جمهوری اسالمی ایران در مقابل دشمنان استراتژیک محور موازنه تهدید منطقه

بخصوص عربستان سعودی و اسرئیل در منطقه خواهد شد و در مراحل بعدی کاهش نفوذ 

گیری لد شکاستراتژیک جمهوری اسالمی ایران در منطقه را به همراه خواهد داشت. در مرحله بع

-ینهاعث زمبتواند در بحث تأثیرگذاری بر امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران، میاقلیم سُنی 

لیم سازی عنصر مجاورت تهدید در پشت مرزهای جمهوری اسالمی ایران شود و زیرا این اق

رزها پشت مائی مستعد برای به چالش کشیدن امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دربعنوان منطقه

ر مناطق أثیر بتتواند با توجه به عناصری از جمله گیری اقلیم سُنی میکلنقش ایفا کند.و نیز ش

ه بر سلحانهای تروریستی و حمالت مسُنی نشین در بُعد ایدئولوژیکی، افزایش احتمال فعالیت

 علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نقش آفرینی کند. 
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 بحران ها و نقش آن در واگرایی جهان اسالم

 

، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و عضو  هیات علمی گروه تاریخ پژوهشگاه بین المللی 1محمدرضا کالن فریبایی

 المصطفی

 

 چکیده 

و از  پذیر بودهردید ناتعیین کننده در مناسبات بین المللی در تمامی معادالت جهانی تتاثیر ژئوپلیتیک به عنوان عنصر 

ا؛ اسی نهادهیار اسنظرمورخان، بحران تغییر بسیار سریع در محدوده اندکی از زمان است که بر جنبه های بنیادی و بس

ه بیستم، ب نیم سدهگذارد. همگان می دانگرش های اخالقی، انواع اندیشه ها، ساختارهای قدرت و سرزمین ها تأثیر می 

جهان  شین راعصر دگرگونی های بنیادی شهرت دارد که فروپاشی امپراطوری های قدرت مند، باقی مانده از سده پی

نگ جیدایش پشاهد است. وقوع جنگ های بزرگ جهانی، انقالب چین وکوبا؛ توسعه نظام سرمایه داری درسطح جهان؛ 

ز گیری اطب های پرقدرت بین المللی شرق و غرب؛ تاسیس سازمان های جهانی برای پیشسرد ایدئولوژیک میان ق

لیسم، م، سوسیاجنگ های جهانی، تکثر مکاتب وایدئولوژی ها )نظیرامپریالیسم، نازیسم، رئالیسم، لیبرالیس تکرار

نها ریشه آرخی از بباشد که   جملگی از برونداد های بنیادی این عصر می ناسیونالیسم، کمونیسم و رشد اسالم گرایی(؛

باط دلیل ارت اله بهدر بحران های ژئوپلتیک و برخی نیز ناشی از سایر خالء های تئوریک می باشد. نگارنده در این مق

ست و ران چیتنگاتنگ تغییرات یاد شده با بحران جهان اسالم در صدد پاسخ به این پرسش است که بحران چیست بح

شر بروز برای که ام اسالم کدام است؟ نگارنده برای برون رفت از بحران به گفتگو و استدالل نقش آن در واگرایی جهان

ی دینی و دئولوژمدرن و جوامع عقالنیت گرا، معجزه عصر تلقی می شود تاکید داشته و ضرورت نزدیکی گفتمان های ای

 ه(. شناخت)فرضی ن را گوشزد خواهد کردایدئولوژی ناسیونالیستی جهان اسالم با هدف تامین منافع ملی و مصالح کال

 ینممشروط به تا بحران ها و عناصر بحران ساز در جهان اسالم و دست یابی به همگرایی دموکراتیک، یا ایدئولوژیک،

ه بل تاریخی ( تحلیمنافع میان بازیگران اجتماعی، در برون رفت از بحران واگرایی جهان اسالم موثر خواهد بود.)هدف

تی بین همزیس دست یابی به منافع کلیه بازیگران اجتماعی را ممکن خواهد ساخت. )روش( گسترش صلح و شیوه آنال،

اگرایی حران وبالمللی در جهان اسالم و ارائه الگوی توسعه و پیشرفت، درعرصه نظری و عملی، برای برون رفت از 

ی حران هابنیروهای جهان اسالم شده و جهان اسالم، دستاورد این پژوهش بوده و مانع هدر رفت انرژی متراکم 

 ژئوپلتیک را کاهش خواهد داد. )یافته(

 توسعه، بحران، واگرایی، جهان اسالم، مناقشات و همگرایی واژگان کلیدی :

 

 مقدمه

به بعد تحقیق گسترده ای درباره بحران های  1957درمطالعات بحران های جهانی در یک قرن اخیر از سال 

، نمونه 2«رفتار در بحران های بین المللی»بحران سیاست خارجی به انجام رسیده است که کتاب بین المللی و 

                                                                                                                                                               
1..@yahoo.com47Kalan 

2. The International Crisis Behavior(ICB) Projeect. 
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آن   می باشد. بخشی از تحقیقات یاد شده به کشورهای پرداخته است که از عهده بحران های نظامی ـ امنیتی 

ارویی سوریه و اردن ؛ روی1948خود برآمده اند: مانند بحران محاصره برلین توسط ایاالت متحده درسال 

؛ هند در تعارض مرزی با چین در سال 1968؛ اتحاد جماهیر شوروی در بهار پراگ درسال 1970درسال 

 ، از جمله آنهاست.1973و  1967و اسرائیل در جنگ  1962

هانی از ظام جدر بخش دوم مطالعات بحران ها به بحران های بین المللی مرتبط با بیش از یکصد کشور در ن

ز هفت زاویه: ابحران بین المللی می شود که  323، پرداخته شده است که شامل 1985تا پایان سال 1929 سال

 ند)مایکلفته امانند زمان، آغاز و پایان بحران، مدیریت بحران، شدت و پیامد بحران مورد تحلیل قرار گر

 (.1382/35برچر:

ینده آی تواند نها مآد که خالء راهبردی در مواجه با در یک نگاه درونگرا جهان اسالم از چند بحران رنج می بر

 امدی استن پیشجهان اسالم را بیش ازگذشته دچار آشوب، ویرانی و چالش نماید. آن گونه که می دانیم بحرا

یا  ، جامعه ودهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروهکه به صورت ناگهانی وگاهی فزاینده رخ می

 انجامد. لملل مینظام بین ا

وسط تتحول جهان اسالم در قرن بیست و یکم  از سیاست گریزی به ضرورت دخالت در مسائل سیاسی   

گرای المجنبش های گسترده اسالمی، مانند گفتمان سیاسی غالب شیعه در ایران و عراق و ظهور حزب اس

ر، اردن یر مصرمیانه یا غرب آسیا نظعدالت وتوسعه در ترکیه و بازکردن فضای سیاسی در سایرکشورهای خاو

رکت ، مشاو تونس و دعوت از مخالفان به مشارکت پارلمانی، پیوند مذهب، هویت و دموکراسی درپاکستان

 هنده موجشان داحزاب اسالمی درسیاست های انتخاباتی مالزی و تشکیل نظام سیاسی مقتدر دینی در ایران، ن

یک موکراتسیاست سنجیده برای خلق مشروعیت در راستای اداره ددموکراتیک کردن فضای سیاسی، با نوعی 

 جوامع اسالمی است. 

ست. اشده  این تحوالت ناشی از تعارضات داخلی و آشوب های سیاسی است که به تدریج به بحران تبدیل  

ن راخی بحگرایش گسترده کشورها و جنبش های اسالمی به دموکراتیزه سازی و مشارکت سیاسی،  زمینه بر

و  ر پیچیدهبسیا وهای جدید و رفتار های قهرآمیز در جهان اسالم را خلق کرده است که واگرایی های ویرانگر 

ا ه چهار ربه یک پرابهام نتیجه این وضعیت می باشد. رابطه جریان تسنن و تشیع از صدر اسالم تاکنون موازن

 ران تبدیل شده است.حفظ کرده است، توسط گروه های رادیکال به مناقشات مذهبی و بح

 تعریف مفاهیم 

تگی . آشفبحران شناسی بخش مهمی ازفرایند مدیریت بحران و پژوهش های مربوط به آن را تشکیل می دهد

 ان،ر بحرتو تغییر حالت ناگهانی و باالترین مرحلۀ یک جریان را بحران می گویند. شناخت هرچه دقیق 

 ان میهدایت هرچه مؤثرترآن کمک کرده و مدیران بحر همچون هرحوزه ی مدیریتی دیگری؛ به کنترل و

ها بر حسب نوع و شدت بحران .آن را مدیریت پذیر گردانند توانند با تفکیک تفصیلی مسئله پیش رو،

های متعارف و متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث درهم شکسته شدن انگاره

 (.1380/34آورد)معین:ای به وجود میرها و نیازهای تازهها، تهدیدها، خطشود و آسیبهای گسترده میواکنش
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آید.  ار میبحران یکی از پر استعمال ترین واژه ها است که نماد آشفتگی در سیاست میان ملت ها به شم

، حوادثی چون شورش ها، آشوب ها، مناقشات و فشارهای ناشی از مشکالت تصمیم گیری و بی نظمی

تنگ رت تنگابه صو« تعارض و جنگ»ه بحران تلقی می شوند و مفهوم بحران با مفاهیمی مانند بوجود آورند

 (. 1382/35برای درک سیاست جهانی ضروری می باشند)مایکل برچر:

ه صرفًا ننگ و جدانش روبط بین الملل با عنایت به حوادثی مانند بحران موشکی کوبا، بحران ها را جانشین 

که  ن استمقدمه جنگ اند تلقی می کند؛ ازاین نظر،کارکرد سیستمی بحران ها ای ماجراهای خطرناکی که

 ه جنگ حلاز رامنازعات بسیارحادی را که قابل حل ازطریق دیپلماسی معمولی نبوده و درزمان های قدیمی تر

 (. 1385/2)فصلنامه امنیت: می شدند، بدون خشونت یا با حداقل خشونت ممکن فیصله دهند

ه طور بفرایندى است که طى آن افراد و اعضاى یک واحد اجتماعى یا سیاسى  (Integration)همگرایى  

فهوم مى برسند. کنند تا در پرتو آن بتوانند به اهداف مشترکداوطلبانه از اعمال اقتدار کامل خود صرف نظر مى

 شمچ خویش اسیاس های سیاست هدایت مستقل قدرت و خواست از جوامع را ملزم می سازدکه  همگرایی

 ای ازهت مرکزی نهادهای به را ها گیری تصمیم و یابند دست هماهنگ و های مشترک تصمیم به و پوشیده

قبول  که اعضاى یک واحد سیاسى یا اجتماعى نسبت بهواگذارکنند. در مقابل واگرایى عبارت است از این

آید چشم ست مىداقتدار برتر خارج از چارچوب خود امتناع ورزند و به تبع از منافعى که از این رهگذر به 

ه خلیج فارس برکسى پوشیده اى مانند حوزهاى منطقهایى به خصوص همگرایىکنند. اهمیت همگرپوشى مى

 نیست. 

 که عاتسرحداقل موضو بر اجماع اساس بر که مشترک جغرافیایی موقعیت مبنای بر کشور چند ائتالف  

مشترک،  ندهایپیو مفهوم به همگرای .اند نامیده همگرایی نیز را باشد ائتالف های طرف تمامی سود مستلزم

رصه فرهنگ . به همین دلیل همگرایی درعاست مشترک منافع به نیل برای چندکشور میان رسمی غیر و رسمی

برد  روابط برد باید در نگاه همگرایی فرهنگی به .به مراتب پیچیده تر از عرصه های اقتصادی و سیاسی است

 ی انحرافه معناندیشید نه روابط برد و باخت که درآن صورت، به واگرایی فرهنگی خواهیم رسید. واگرایی ب

و  و تعارض د کندز آنچه هنجار در نظر گرفته شده است، هر آنچه که بحران را در فرایند خود تشدییا خروج ا

 ید.مناقشات آن را افزایش دهد و همگرایی را تنزل دهد، به ترتیب واگرایی را تحقق خواهد بخش

ای جنوبی تا ی وسیعی است که از ساحل غربی اقیانوس اطلس در آمریکی محدودهجهان اسالم در برگیرنده

ی را در ی آسیا را در برگرفته است. این وسعتی که کشورهای اسالمحد سواحل غربی اقیانوس آرام در قاره

ای بوده، العادهخود جای داده است، از نظر موقعیت جغرافیایی و گستردگی طولی و عرضی دارای اهمیت فوق

ی آسیا و آفریقا های وسیعی از دو قارهو بخشگیرد های جهان را در بر میدرصد از مجموع خشکی 22حدود 

 (.244 /1379شود)حافظ نیا:را شامل می

 افق در ایران اسالمی کشور، جمهوری توسعه ساله بیست انداز چشم سند درابالغ مدت، بلند نگاه اساس بر

 غربی جنوب آسیای منطقه فناوری در و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته، توسعه کشوری به 1404 سال

 تحقق .شد خواهد جهان در بخش الهام همسایه، مبدل شده و وکشورهای قفقاز، خاورمیانه و مرکزی آسیای(

 خارجی و داخلی حوزه های در متناسب های استیس اجرای و طراحی نیازمند انداز چشم سند کانونی اهداف
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 سوی به وحرکت تشنج از وعاری متعادل روابط برقراری یق طر از یافته باید توسعه ایران پایه این بر .است

 اثربخش و تأثیرگذار ارتباط برقراری  :(Interaction   Affective) مؤثر تعامل آرامش، و امنیت سازی، اعتماد

جانبه  همه توسعه و ملی امنیت به معطوف ملی منافع گرفتن نظر در با کشورهایرسا و اسالمی ایران جمهوری

 است.

 چارچوب نظری   

فراگیر  یشتریگفتمان جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک جهان با رویکرد منطقه گرایی پس از جنگ سرد با شدت ب

ر یسی که دانگل شده است. موج نگرش ژئوپلتیکی به منطقه که در تئوری هارتلند از سر هارلفورد جان مکیندر

تحقق  وم را، پس از جنگ جهانی داوایل قرن بیستم مطرح شد و به تدریج  پیمان های سیتو، سنتو و ناتو

 1904  بخشید، سرآغاز همه بحث های ژئوپولیتیک قرن بیستم می باشد. اگرچه این تئوری نخست درسال

حوالت تچون  مطرح شد، اما هنوز در مباحث آگاهانه سیاست خارجی کشورها مورد اشاره قرار دارد. عواملی

ینه روپا، زمدیه اطقه گرایی نوین، جهانی شدن و تحوالت اتحانظام بین الملل، ظهور مناطق جدید در جهان، من

تکثر  افیا،نظریه های منطقه گرایی نوین را فراهم ساخت و روندهای جدیدی مانند غیر سرزمینی شدن جغر

 (.1391/107داوود اغلو :گرایی دموکراتیک، احیای ملی هویت اسالمی را به ارمغان آورد)

ک یو جغرافیای سیاسی در  های علوم اجتماعییندر با استفاده از روشچارچوب نظری هارتلندی جان مک

ی رسیدن د براها را میان دولت ها و ملت های متحرهیافت ساختارى متمرکز و مبتنی بر ژئوپلتیک، پیوستگى

 فت و حتییش گربه هارتلند جهان همسو با نظام بین الملل نهادینه کرد و از آن پس توسعه متوازن را در پ

انیم که ید بدبرای فهم این مسئله با وسعه نظامی در بخش های هوایی، دریایی و زمینی را بهبود بخشید.ت

 با توجه ایی گفتمان جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک جهان با رویکرد منطقه گر عمده گرایش اخیر دردهه های

 به سه متغییر زیربرای رسیدن به پارامتر کلی هارتلند جهان توسعه داشته است:

 جغرافیای سیاسی ـ تاریخی؛ .1

 رهیافت جهانی هارتلند ـ ریملند؛ .2

 روش همگرایی  یا تعامل وابسته؛ .3

ن زیجایگ این گرایش ها، درپارادایم فکری تمدن غرب به صورت پیوسته انسجام و همگرایی را به تدریج

از ست. اده ادواگرایی و گست تاریخی کرده و منافع ملی کشورهای تابعه را بر مصلحت اندیشی آنان ترجیح 

ی، سوی دیگر پذیرش نظریه تجدید حیات دین به معنای آمادگی جوامع برای تغییر در هویت فرهنگ

 (.1389/45 :پیپا نوریسمسیرآرمانخواهی اسالمی را نیز تقویت کرده است)

 دولت درکنترل بحران ها الف: نقش

مطالعه بحران از آن جهت ضرورت دارد که خود نماد یک آشفتگی سیاسی در سیاست جهانی بوده و هرزمان 

ممکن است بحران منتهی به جنگ شده و دامنه آن را گسترش دهد. بنابراین دولت های اسالمی به عنوان 

مع خود داشته و به عنوان تاثیرگذارترین عناصر در زمینه مدیریت وکنترل بحران ها، مسئولیت مستقیم در جوا

قوی ترین عامل در تعارضات و مناقشات سیاسی، جایگاه ویژه ای دارند، به همین دلیل باید به سرعت در 



 

 1395آبان  25و  24                                       مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم  

1147 
 

 

برابر تامین امنیت ملت ها به مسئولیت قانونی خود اقدام نمایند. همگرایی و تصمیم جمعی آنان بهترین ابزار 

ن ها دارد. به عبارت دیگر: دولت ها با بهره گیری از تمامی سیاسی است که کارکرد بی بدیل در رفع بحرا

ظرفیت های ملی و بین المللی و با بسیج عمومی ملت ها در برابر مشکالت بزرگ داخلی و خارجی وظیفه 

 بسیار مهمی را به عهده دارند. 

نند این می ک تالشدولت ها نسبت به ارتباط گیری دیگران بویژه دولت ها با اتباعشان، حساسیت داشته و   

ولت ها، یان دگونه روابط را تحت کنترل درآورند. شاید برخی از مناقشات سیاسی، تعارض ها و بحران ها م

نش وجب تناشی از عدم رعایت این قانون باشد که بعضی دولت ها با انگیزه های مختلف مرتکب شده و م

مانی ولت عثنمونه دولت صفوی با مخالفان دهای سیاسی و یا بحران های بین المللی می شوند. به عنوان 

ان نگ چالدریری جرابطه سیاسی برقرار     می کرد و آنها را مورد حمایت قرار می داد که یکی از علل شکل گ

بود با  واهندخهمین مسئله بوده است. هرگاه در تاریخ  یک بحران منطقه ای بروز کند، دولت مردان مجبور 

در  مایندنماتیک درمقیاس بزرگتر جغرافیای به صورت عاجل به مسئله رسیدگی کمک گرفتن از مسائل دیپل

 (.1385/467غیر این صورت، مدام باید از یک بحران به بحران دیگر منتقل شوند)پل کندی:

ی در ی خاصدرهنگام وقوع  بحران، تعارض و تعامالت قهرآمیز میان دو یا چند رقیب با ویژگی های سیاس

 (.1382/30د رخ می دهد)مایکل برچر:فرایند انجام خو

 رقیب، درگیر تعارض می شوند؛ دو طرف 

 آنها مرتکب اقدامات ضد یکدیگر می شوند؛ 

  ند؛ی گیرمدو رقیب از رفتار قهرآمیز با هدف تخریب، خنثی کردن، ویران کردن و مهار حریف بهره 

 .تعامالت دو رقیب ستیزه جویانه، آشکار و علنی صورت می گیرد 

  یل مسائله تحلین براساس چند متغییر به کار رفته در این مقاله در عطف به پارامترکلی می توان ببنابرا

 محوری این پژوهش پرداخت که عبارتنداز:

 الف: بحران فقدان تعامل علمی در جهان اسالم؛

 ب: بحران دموکراتیزه سازی و خشونت؛

 ج: بحران منازعات مذهبی و ریزش ارزش های دال مرکزی؛

 د: بحران انرژی و مدل توسعه در برابر دموکراسی صنعتی جهان؛

 هـ : بحران مواجهه نظامی با مسائل جهان اسالم و غفلت از دیپلماسی؛

 و:  بحران فقدان الگوی توسعه و پیشرفت؛

 د.واهیم کریین خاکنون به تفصیل به توضیح متغییرهای یاد شده خواهیم پرداخت و مشروح آن را ارزیابی و تب

ردن آن کشود که برای برطرف آن گونه که می دانیم بحران پیشامدی است که باعث به وجود آمدن شرایطی می

ا فراهم ن اسالم رالعاده خواهد بود. اکنون به چند بحران که زمینه واگرایی درجهانیاز به اقدامات اساسی و فوق

 آورده است اشاره کرده و به تفصل به تحلیل آن می پردازیم:

 حران فقدان تعامل علمی در جهان اسالم ؛ب (1
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ی قرآن زه هابی گمان عوامل مختلفی در تکوین ساختار تمدن اسالمی، دخالت داشته اند. در این میان آمو

تقسیم  رگونهکریم، از همه موثر تر بوده است. ترغیب اسالم به موضوع علم اندوزی و نشاط علمی، بدون ه

لل یوند مپبه عنوان عامل بندی جنسیتی، جوامع انسانی را به رشد علمی سوق داده است که در جای خود 

لمانان تگی مسگمشده جامعه مسلمانان بوده وگرایش های علمی، عامل همبس«علم»مختلف، از آن یاد می شود. 

اری و هم ی در سراسر جهان بوده است. اسالم در این مسیر اعتدال را جایگزین تعصب باستانی کرد و روح

 تساهل را در جوامع تازه تاسیس گسترش داد. 

غداد بارالعلم دا به رسالم در برابر جوامع و ادیان دیگر پرتسامح ظاهر شد و در پی آن، دانشمندان اهل ذمه ا  

د، یر می شوز تعبدعوت کرد و با استراتژی همزیستی، توام با تسامح و تساهل دینی، که از آن نهضت ترجمه نی

به  ونانییت. در ابتدا ترجمه، متون در دو قرن و اندی به دست آورد های عظیم علمی و تمدنی دست یاف

بن رشد در غرب ام که به مکتب 12سریانی و بعد عربی و درمقطع دوم نیز ترجمه متون عربی به التین در قرن 

و  علمی شهرت یافت، و رنسانس یا دوره نوزایی در غرب را فراهم آورد که آغازگر دورانی از انقالب

های های اصلی رنسانس فکری در جهان گردید که دگرگونیپایه اصالحات و پیشرفت هنری در اروپا شد و

ه است، گذشت فکری مانند انقالب فکری کوپرنیک، گالیله و دکارت، همگی نتیجه تعامل علمی میان ملت های

رن در ق که جهان اسالم در بدو شکل گیری تمدن اسالمی نقش خود را به صورت برجسته انجام داد. لکن

ن می لماناکی علمی میان مراکز علمی و دانشگاهی جهان اسالم هستیم. در حالی که مسحاضر شاهد بی تحر

ریق طا از ربایست در دانش بنیان کردن برنامه ها و زندگی خود پیش قدم باشند و مسائل و مشکالت خود 

واجه متقال گفتمان های علمی مرتفع کنند. در حال حاضر جهان اسالم و ملت های مسلمان با خالء مدل ان

 اند.  دکردهبوده است و تمدن های رقیب نیز با طراحی مدل ویژه بحران تعامل علمی جهان اسالم را تشدی

نند ی به تواآسان این که جوانان مسلمان براساس معاهدات علمی میان مراکزعلمی و دانشگاه های اسالمی، به  

ظیفه وود؛ بلکه دولت های اسالمی به رشد علمی و تخصصی مشغول شوند، نباید یک آرمان صرف تلقی ش

را  ایی علمیهمگر ودارند با اندک برنامه ریزی در این زمینه، به فقدان تعامل علمی جهان اسالم پایان داده 

 مایند.یاء ندرجهان اسالم گسترش دهند و نخبگان، مراکز علمی و گستره ظرفیت های علمی را بار دیگر اح

 بحران دموکراتیزه سازی؛ (2

رورت ن تحول جهان اسالم در آغاز قرن بیست و یکم  تحول از سیاست گریزی و تمایل به ضمهم تری 

 بدان دخالت در مسائل سیاسی با هدف تشکیل حکومت اسالمی  است که توسط جنبش های گسترده اسالمی

ه که است، دوره شدپرداخته می شود. از اینرو، گفتمان والیت فقیهان عادل، گفتمان سیاسی غالب شیعه در این 

 (. 1387/32با پیروزی انقالب اسالمی به گفتمان حاکم درایران تبدیل گردیده است)موسوی: 

کیه گرای نظام ملی )حزب رفاه ، عدالت وتوسعه در دهه نخست قرن بیست ویکم( در ترظهور حزب اسالم 

رمیانه یا غرب آسیا نیز یاسی است. در سایرکشورهای خاوگرا به مسائل سهای اسالمنیز شاخص تمایل جریان

وسط جبهۀ های عمومی بکاهند که نمونه آن در الجزایر تمسلمانان درصدد برآمدند تا از تأثیرات نارضایتی

 (  برای انتخابات ملی پارلمانی به صورت شگفت انگیزی انجام گرفت. FISنجات اسالمی )
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دموکراسی به هم گره خورده اند و اسالم ، مذهب، هویت و 1956در نخستین قانون اساسی پاکستان در سال   

به طرق مختلف برای مشروعیت بخشی به حکومت و اوپزیسیون و همین طور عقالنی سازی دامنه انتخاب ها 

از دموکراسی گرفته تا اقتدارگرایی دینی و سیاسی، مورد بهره برداری قرارگرفته است. در مالزی مشارکت 

ی سال ها است که درکنار حزب حاکم سازمان ملی ماالیایی های احزاب اسالمی درسیاست های انتخابات

 (.1390/162رقابت می کنند)احمدی:  )UMNO( 1متحد

یگر دبنابراین گرایش گسترده جنبش های اسالمی به دموکراتیزه سازی و مشارکت سیاسی و از سوی  

ه سلفیت در بدموکراسی که از آن های مخالف دترین گروهگرا به عنوان نیرومنالمهای رادیکال اسظهورجریان

داخلی  ن هایشکل های مختلف القاعده، طالبان، النصره، بوکوحرام و داعش تعبیر می شود، سبب برخی بحرا

 و منطقه ای  در جهان اسالم شده است. 

ید به یز مقبه یقین دموکراسی مطلق در هیچ کشوری قابل تحقق نیست و دموکراسی درکشور های اسالمی ن  

جلس ست. مائولوژی اسالمی است که در بهترین مدل خود با حکومت پیامبر )ص( در مدینه تحقق یافته اید

 ریق واردطاین  که از ارکان دموکراسی و شورای اسالمی است و نمایندگان واقعی مردم مسلمان می توانند از

های ه احزاب از بایستهکان اصلی دموکراسی است و البتها نیز از ارمجلس شوند. وجود احزاب و رسانه

خواهیم حزب اگر می»توانند اتاق فکر اداره یک جامعه باشند و به جامعه ایده تزریق کنند. اند که میدموکراسی

حزب  عهدات آناید تب، اگر با نردبان یک حزب باال رفتیم «را بپذیریم باید فرهنگ حزبی را نیز پذیرفته باشیم

نند این ی توامازی در عرصه مدیریت اجرایی به عهده احزاب است و احزاب را نیز رعایت کنیم. البته کادرس

 وظیفه مهم را به عهده بگیرند. 

حکومت  وشاهی امروز بهترین ابزار حاکمیت که می تواند مشروعیت و توسعه و پیشرفت را فراهم کند، پاد  

ه است، ارگرفتهای اسالمی نیز قرخاندان ها نیست بلکه این دموکراسی است که مورد استقبال اکثریت جنبش 

ا مردم اسی یبه یقین مسیر ما نیز در فرایند مدیریت وکنترل بحران های سیاسی جهان اسالم، همان دموکر

 ساالری است، نه حاکمیت خاندان ها. پس اعمال کلیه خشونت های صورت گرفته توسط جریان های

 محکوم به شکست است.  رادیکال در برابر دموکراسی و اراده ملت های مسلمان،

 بحران منازعات مذهبی و تعارض دال مرکزی؛ (3

رود و این مسأله تهدید رسد، بخشی از جهان اسالم به شکل عصبی به سوی تندروی پیش میبه نظر می 

ی زمین در حال گسترش است و خون های جنگ در مناطق مختلف کرهجدی بر صلح جهانی است. شعله

 ای خود را از دستهنهها انسان که خاشود. وضعیت میلیونگناه بسیار زیادی در غرب آسیا ریخته میمردم بی

 ی انسانی شده است. فاجعه کنند، تبدیل به یکی زندگی میاند و به سختداده

در فرایند فعالیت هژمونیک برای رسیدن به حاکمیت هارتلند جهان اسالم از سوی برخی دولت ها و جنبش 

یانه و به ویژه در جهان گرایی در خاورمهای اسالمی نیز در راستای افراط گرایی مذهبی تلقی می شود. اسالم

و عملکرد قهرآمیز مسلحانه آشکار ساخته است.آنها  دار خشونتهای طرفعرب خود را در چهره سازمان

                                                                                                                                                               
1 .United malays National Organization (UMNO) 
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های حاکم بروند های براندازی به رویارویی با دولتدرصدد برآمدند که از طریق توسل به خشونت و سیاست

تش به منظور کودتای نظامی، به تغییر نظام سیاسی دست و از طریق ترور مقامات بلند پایه و یا رخنه در ار

سازمان آزادی »هایی نظیر شاهد ظهور جریان 1980و اوایل دهه  1970های دهه بزنند. به همین دلیل، درسال

اخوان »درمصر و « جماعه االسالمیه»، «سازمان الجهاد»)تکفیر والهجره(، « جماعه المسلمین»، «بخش اسالمی

گروه های تروریستی، مانند سپاه صحابه، سوریه و حزب التحریر در اردن بودیم. در پاکستان نیز  در« المسلمین

لشکر جهنگوی، لشکر طیبه، جیش محمد و تحریک نفاذ شریعت محمدی، تحریک طالبان پاکستان به انجام 

یج به سمت سازمان این روند به تدرفعالیت های تروریستی در راستای اجرای رادیکالیسم اسالمی بوده است. 

های رادیکال تر در جهان اسالم ادامه یافت که القاعده، النصره و داعش از نمونه های جدید آن است. از این 

رو شاهد یک بن بست اساسی در جریان تحول و تکامل جنبش های اسالمی در خاورمیانه هستیم که از 

ی جدی در بحث همگرایی کشیده شدن شود. یکی از آسیب هاماهیت پدیده مناقشات مذهبی ناشی می

 مباحث دقیق دینی از سطح علما و اندیشمندان به سطح مردم غیرمتخصص و دینداران عوام می باشد. 

ه جاهای برسد، می -مردم عامی  -اختالفات وقتی به سطوح پایین   "مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند:

کنند؛ لیکن زنند و بحث مینشینند با هم حرف میشوند. علما میرسد؛ دست به گریبان میتند و خطرناکی می

کنند یمفاده وقتی نوبت به کسانی رسید که سالح علمی ندارند، از سالح احساسات و مشت و سالح مادی است

 (.1385/10/25اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع که این خطرناک است )دردیدار هم

وَ رَسُولَُه  اللَّهَ یعُوابت به وحدت دینی و اجتماعی مسلمانان فرموده است: وَ أَطقرآن در توصیه به مسلمانان نس 

ازعات مذهبی مسلمانان در عصر کنونی (. به نظر می رسد من8/46وَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَُلوا َو تَذْهَبَ ریحُکُمْ )انفال: 

تلندی ها شده و تقدس نقاط هارو گسترش آن به سایر عرصه های اجتماعی و سیاسی، موجب ریزش ارزش 

 های دال ارزش جهان اسالم را در مکه، مدینه و عراق مخدوش کرده است. این پدیده به قدری تاثیر منفی بر

ه مردم بوصیه تمرکزی نهاده است که اصل اسالم و عقاید ارزشمدار آن با خطر مواجه شده است. امروز دیگر 

زش عزیمت به زیارت معنوی مکه و مدینه، یک امر ضد ارو جوانان در سرکالس های دانشگاهی جهت 

یج به ه تدرتداعی شده و در ذهن مخاطبان، ارزش معنوی خود را از دست داده است. افراط گرایی مذهبی ب

ا کند. آی مل میعنصر مخرب ارزش ها مبدل شده و در برخی موارد دراثر جهل به عنوان ابزار دشمنان اسالم ع

 ربانیقوسط برخی جریان های رادیکال اسالمی، ارزش های چند صد ساله معنوی را توسعه طلبی دینی ت

ل تعارض ه دلیبنکرده است. پس چه باید کرد و چگونه باید به آیه شریفه ذکر شده عمل کنیم. از سوی دیگر 

  رده است.کشدید و رقابت اقتصادی دولت های اسالمی بر سر اقتصاد ناشی از انرژی واگرایی جهان اسالم را ت

 بحران انرژی و دموکراسی صنعتی جهان؛ (4

جهان در شرایط ناپایداری راهبردی و رقابت قدرت های بزرگ، برای استقرار نظم ژئوپلیتیکی در مقیاس 

و تحول  1منطقه ای و جهانی قرار دارد، به همین دلیل منطقه غرب آسیا هم در مرحله گذار ژئوپلیتیکی

ن موضوع در نظریه هارتلندی جان مکیندر، نظریه تئوری چهارم الکساندر دوگین به سرمی برد. ای 2ژئوپلیتیکی

                                                                                                                                                               
1 . Geopolitical transition. 
2 . Geopolitical change. 
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و نظریه ریملندی قابل درک، تحلیل و اثبات است. خاورمیانه یا جنوب غرب آسیا از نگاه جغرافی دانان 

عربستان،  سیاسی به کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین اشغالی، عراق و کویت،

قطر، بحرین، امارات متحده عربی، یمن اطالق می شود و در برخی ازمنابع منطقه قفقازجنوبی وآسیای مرکزی 

 (. 1388/34را نیز اضافه می کنند)منسفیلد:

یلیارد م 744 ایران به عنوان بخش مهمی از خاورمیانه دو کانون مهم نفت خیز جهان یعنی خلیج فارس با  

را به هم  (درصد جهانی  39/10میلیارد بشکه نفت ) 126صد نفت جهانی( و حوزه خزر با در 61بشکه نفت )

خائر ه عمده ذو حوزدارتباط می دهد. عالوه بر آن ایران در جایگاه دوم گازی جهان بعد از روسیه قرارگرفته و 

زه نفت هد. حودرصد را بهم ارتباط می د 26درصد و حوزه خزر، با  40گازی جهان یعنی خلیج فارس با 

حوزه  ربی وعوگاز خلیج فارس یعنی ذخائر نفت و گاز عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده 

 همیت فوقاارای نفت وگاز منطقه خزر یعنی ذخائر نفت وگاز روسیه،آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان نیز د

 العاده استراتژیک است. 

ش ی کشورهای اسالمی دارای نفت می باشد. این کشور برای کاهطرح عربستان شاخص رقابت اقتصاد

ر صورت دطرحی را در دست انجام دارد که حاکی از این است چنین امری  2030وابستگی به نفت تا سال 

رات شود. این کشور اسالمی با توجه به تغییمحقق شدن، یک دستاورد ارزشمند برای این کشورمحسوب می

ا ی آن پیدی براهای نفت را در اقتصاد ببندد و راه جایگزینذشته قصد کرده تا شریانقیمت نفت درماه های گ

  :آنها هایی پیرامون این مساله داده شده است، که جزئیات این طرح را نشان می دهد از جملهکند، وعده

  ترین شرکت نفتی جهان؛ـ واگذاری بخش اندکی از سهام شرکت نفتی آرامکو، بزرگ

  ها؛هان با تنوع باالی داراییجگذاری پادشاهی ترین صندوق سرمایهبزرگـ تاسیس 

  تقویت صنایع غیرنفتی مانند صنایع دفاعی و معدنی؛ ـ

رود، علی رغم اینکه شمار میطلبانه  به گیری بزرگ و جاهمتغییر های یاد شده نشان می دهد این یک هدف

ل فروش درصد بودجه عربستان از مح 90طور میانگین نزدیک به های تاریخی حکایت از آن دارند که به داده

ه نظر درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، اما ب 13 /5شود وکسری بودجه این کشور به نفت تامین می

نشینی نخواهد کرد و به بحران انرژی دامن رسد عربستان از این اهداف به دلیل رقابت های سیاسی، عقبمی

 (. 1395/2یای اقتصاد:خواهد زد )دن

 95 جهان در تبیین تبعات دموکراسی صنعتی درجهان باید گفت: در حال حاضر میزان مصرف نفت خام در  

واهد رسید. خمیلیون بشکه  104، به 2020میلیون بشکه در روز است که با روند رو به رشد مصرف، در سال 

انداز  میلیون بشکه بوده و چشم 25ل حاضر این در حالی است که میزان مصرف آمریکایی شمالی در حا

نفت خواهد  میلیون بشکه 31به  2030میلیون بشکه و در سال  29به  2020تقاضای نفت این منطقه در سال 

یش از بدرصد ذخایر شناخته شده نفتی و 65رسید. وجود ذخایر نفت وگاز در منطقه خلیج فارس)بیش از

ه دریای منطق این منطقه است(، وجود ذخایر احتمالی نفت وگاز در درصد ذخایر شناخته شده گاز جهان در35

ین منطقه تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی( براهمیت ا 200میلیارد بشکه نفت و حدود  40تا  20خزر)بین 

 افزوده است)همان(.
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یه های الد که بنابراین به ندرت می توان در جهان منطقه ای در مقیاس جهانی به اهمیت غرب آسیا پیدا کر

د انرژی ارتلنژئوپلیتیک، ژئو اکونومیک و ژئو استراتژیک درآن جمع شده باشد. جاذبه های ژئواکونومیک ه

به  ین منطقهد و اجهان، عالئق ژئواکونومیک قدرت های بزرگ بویژه ایاالت متحده آمریکا بدان توجه ویژه دار

وپا، های بزرگ )آمریکا، اتحادیه ار شدت تحت تاثیر سیاست های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی قدرت

تان و عربس فدراسیون روسیه، چین و هند(قراردارد. جهان اسالم بخصوص قدرت های انرژی خاورمیانه شامل

ه رای آیندبوشنی رایران به سرعت باید برای خروج از بحران مدیریت انرژی برنامه ریزی نمایند و چشم انداز 

حران بظامی نمناقشات مذهبی، رقابت های اقتصادی و تنش های سیاسی ـ  جهان اسالم محقق سازند. به یقین

 وار دینی اقتد را در راستای واگرایی گسترش خواهد داد. پس دولت های اسالمی به جای اینکه به فکر توسعه

 تشدید منازعات مذهبی باشند، چاره ای برای طراحی مدل توسعه و پیشرفت ارائه دهند. 

 توسعه و پیشرفت بحران فقدان الگوی (5

سازی این آید که روند مدرنهای پیشرفته صنعتی، چنان برمیاز موفقیت کشورهای در حال رشد و دولت 

 های آسیایی ازجمله مالزی، سنگاپور یاها غالبا بیش از بیست سال طول نکشیده است؛ برای مثال دولتدولت

های ولتحال آنکه وقتی به تجارب دنبوده است.  تر از عمر یک نسلجنوبی روند نوسازی را هرکدام فراکره

های های قرن بیست بعد از حرکتشان را از نیمهسازییابیم اینها مدرننگریم، درمیخاورمیانه می

اصطالح ببرهای آسیایی نیز حرکت خود را چند های به اند؛ یعنی زمانی که دولتطلبانه شروع کردهاستقالل

اند حال آنکه گرد کردههای خاورمیانه عقببودند. اما بعد از نیم قرن همه دولت دهه پیش از آن شروع کرده

اند. حتی های اروپایی قرار گرفتههای آسیایی تا جایی پیشرفت کردند که در مسیر رقابت با دولتدولت

روند تا توازن های مختلف، میبندیها و بلوککنند و با تشکیل ائتالفشان اقتصاد آمریکا را تهدید میبرخی

با  د وجود آورنبه و قوا را به نفع خود تغییر داده و با تأثیرگذاری خود مناطق جدید نفوذشان را در سطح جهان

رسد ترسیم کم گرفت، اما به نظر میها امری ساده نیست و نباید آن را دستوجودی که روند نوسازی دولت

های گذشته و های آسیایی در دههنباشد. حرکت دولت چارچوب کلی برای استراتژی پیشرفت امر غیرممکنی

های اقتصادی خود تکیه کرده و برنامه کاری درستی دهد آنها بر ثروتهای آمریکای التین نشان مینیز دولت

 شان کرد.ای که درنهایت آنها را موفق به تحقق اهداف استراتژیکروی خودگذاشتند؛ برنامهرا پیشِ
کنیم؟ چرا در شرایطی شود، این است که پس چرا پیشرفت نمیر بار از نو تکرار مییک پرسش قدیمی که ه 

دارند، خاورمیانه شده گام برمیهایی مشخص و حسابها و برنامهکه همه در حال پیشرفت هستند و با شیوه

  گرد است؟درحال عقب

عرب بخصوص و دولت های  هایشود دولتهای متعددی داده شده است.گاه گفته میباره پاسخ دراین

واردی اند. هرچند این نظریه توطئه در ماسالمی به صورت عام، همواره در معرض هدف استعمارگران بوده

توانستند جلو پیشرفت گران خارجی نمیتواند واقعیت داشته باشد اما اگر فساد داخلی نبود هرگز این توطئهمی

 گذاشتن هرگونه پیشرفتی است. ژه فساد ناکامکشورهای ما را سد کنند؛ زیرا هدف اصلی پرو
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های علمی های انسانی است. این کار با تضعیف بنیانهای پروژه فساد خشکاندن ثروتترین هدفیکی از مهم

د صورت راندن نوآوران، مخترعان و افراد با استعداو آموزشی، محدودکردن فضای پژوهش علمی و به حاشیه

های ما آمده نیم قرن گذشته بر سر دولت ی انسانی و اقتصادی بالیی بوده که درهاگیرد. خشکاندن ثروتمی

های روحی و روز فربه شده است. نخبگان نیز هرکدام دچار آسیباست. حال آنکه در مقابل پروژه فساد روزبه

اچار است برای گیرد و نرود که آدمی در برابر یک فروپاشی قرار میاند. این روند تا جایی پیش میفکری شده

  جلوگیری از این فروپاشی به همین وضعیت موجود تن دهد.

شود در یهای خاورمیانه دارای ذخایر طبیعی و انسانی فراوانی هستند که ماین در حالی است که همه دولت

ی کشورها ریزی درست، کاری کرد که خود را بهیک برهه زمانی کوتاه آنها را بازسازی کرد و با یک برنامه

د و ه فسامتمدن و پیشرفته از نظر مادی و معنوی برسانند. این مسئله درگام نخست نیازمند حذف پروژ

ای بزرگ از کسانی تجسم پیدا کرده است که در درون کنی آن است، زیرا فساد در قالب مجموعهریشه

تند. اینها هرگز حاضر به از لی و خارجی هسای گسترده از روابط داخبکهاند و دارای شهای ما خانه کردهدولت

  شان را رها نخواهند کرد.ها و منافع خود نیستند و هرگز به صورت داوطلبانه موقعیتدادن موقعیتدست

ها نیز به دست نیامد. این کردن دولتآید کما اینکه با سرنگونبهار عربی هرگز از طریق فاتحان غربی پدید نمی

های نسانبردن فساد در همه ابعادش قابل تحقق است تا اداخلی و از بین بهار فقط از طریق ایجاد تغییرات 

 های ملی بر صدر بنشینند و کشور را مدیریت کنند. بااستعداد و دارای انگیزه

و نقاط  ه شدهدرگام بعدی باید به یک مدل توسعه و پیشرفت متوازن تن داد که در فرایند علمی خود، تجرب

 ی عقبش کرده است. امروز تردید و تزلزل در پیش روی خاورمیانه سبب برخضعف و قوت خود را آزمای

 گرد ها و بحران های اجتماعی می باشد.

الزم  ت هایبرخی کشورهای خاورمیانه مانند ترکیه، کشورهای عربی در جستجوی مدل توسعه به دلیل جذابی

ه ی نگاه بانطقه مز قدرت های تاثیرگذار به غرب تمایل پیدا کردند و برخی نیز مانند ایران به عنوان یکی ا

 اید. شرق را در مدل توسعه برگزید و تالش کرد سیاست بومی سازی را در چند دهه گذشته تعقیب نم

گرش های لیل نبه نظر می رسد خاورمیانه در انتخاب مدل توسعه با فقدان الگو مواجه است و همچنان به د 

رت ه عبایزیکی با بحران توسعه و پیشرفت، مواجه است و یا بایدئولوژیک وکاربست روش قیاسی و متاف

کسان ورت یدیگر: با فقدان الگوی توسعه روبرو است. به طور طبیعی این بحران در همه خاورمیانه به ص

 جاری و ساری نیست، بلکه در برخی کشورها ضعیف و در برخی نیز به شدت جریان دارد.

و  راستای کم کردن مقدمات بحران، اعم از تعارض، رقابت یکی از راههای کاهش بحران، تالش در

مسائل  ها و مخاصمات شدید میان طرفین می باشد که نمونه بارز آن داشتن نگرش امنیتی و جنگی به پدیده

ظامی نهای  جهان است. نظامیان نباید خارج از عرف بین الملل و معاهدات جهانی مکرر سخن جنگی، تهدید

د را تشدی جهانی قابل کنترل بر علیه مقامات رسمی صادر کنند. زیرا این روند بحران هایو بیانیه های غیر 

 خواهد کرد.

 بحران مواجه نظامی با مسائل جهان؛ (6
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اسی ار دیپلمز ابزادر انتقال راهبرد سیاسی نظامی مقاومت به ملت های منطقه برای رسیدن به استقالل، نباید 

رای اسی را بای سیایران در برابر سناریوی مخالفان ابتدا باید سناریو ه غفلت نماییم، زیرا جمهوری اسالمی

 مقابله طراحی و اجرا کند و سناریوی نظامی درمدیریت بحران همواره آخرین گزینه می باشد.

. بر اهم سازدلت فرارتقای وزن ژئوپلیتیکی ایران در منطقه نباید هزینه های مخرب و غیر قابل جبران برای م 

و  ی و علمی(، تقویت عوامل اقتدار ملی )اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظام1404اساس چشم انداز 

ی ایران جهان طقه ای و شأن و منزلترضایت مندی ملت از دولت و حاکمان، اساس حفظ بقاء ملی و اقتدار من

ه ی در حوزده ملاست. جایگاه ایران در این فرایند از مسیر صرفا توسعه نظامی بدست نخواهد آمد، بلکه ارا

وسعه تهای تخصصی و علمی باید در سطوح مختلف با هدف مشترک )منافع ملی و مصالح کلی(، از طریق 

 فت. متوازن در منطقه و جهان ارتقاء خواهد یا

گیرد. باصله فخاورمیانه به عنوان مرکز ثقل جریان های شیعی و سنی، باید به سرعت از بحران های نظامی 

 وظامی درصورت تشدید اختالفات، تهدید ناشی از قدرت های فرامنطقه ای، تهدیدات ناشی از بحران ن

ان . این همد کرده ای مواجه خواهنگرانی برخواسته از دموکراسی صنعتی، آینده خاورمیانه را با خطر پردامن

 خطری است که برخی سرویس های اطالعاتی در صدد پیاده کردن آن می باشند.

لیحاتی ت های تسرقاب مواجه امنیتی با پدیده های بین المللی زمینه تحرکات امنیتی دیگران را فراهم می آورد و

الح رید سختی میان دولت های اسالمی و و امنیتی را در جهان تشدید می کند. بحران رقابت های تسلیحا

در حالی که  های پرهزینه از قدرت های شرق و غرب ناشی از نگرش های امنیتی به مسائل جهان اسالم است،

گاهی ورد وامروز دانش سیاست عمیق ترین و کم هزینه ترین تحوالت را در فضای بین المللی بوجود می آ

ی، می کند. پس نباید اختالفات ناشی از رقابت های سیاسبزرگ ترین مسائل جهانی را حل و فصل 

راهبردهای  ، با1404ایدئولوژیکی، اقتصادی و یا حتی فرهنگی دولت های اسالمی را برمبنای چشم انداز 

 نظامی و تحرکات امنیتی، پرهزینه و پیچیده ترکرد.  

ی، قتصادو سایر داشته های ا بنابراین قدرت جهان اسالم مرکب از ظرفیت ملت ها و دولت های اسالمی

ا بفرهنگی و جغرافیایی آن است که می تواند درجهت جلوگیری از تک قطبی سازی قدرت در جهان، 

 طقه ای ورک منهماهنگی کشورهای مقتدر غرب آسیا مانند ترکیه، ایران، مصر و عربستان، با یک رویکرد مشت

 ا عضویت دائمیرخی کشورها مانند چین و تاجیکستان ببه نظر می رسد مخالفت ب  جهانی بسیار موثرتر باشد.

را اجرایی  1404نیز دلیل بر این مدعاست که اگر اصول چشم انداز  2016ایران در سازمان شانگهای به سال 

مد آت خواهد ز بدسکنیم و بر پایداری و ثبات سیاست خارجی تاکید نمائیم، اعتماد بین المللی و منطقه ای نی

 نیازمند مواجهه نظامی با دیگران نخواهیم بود. و در این صورت

 خالصه و نتیجه:

سده بیستم، به عصر دگرگونی های بنیادی شهرت داشته و سده بیست و یکم نیز با انبوهی از تحوالت آغاز 

شده است، با چنین تجربه ای نباید به استقبال بحران های افزونتر در این سده رفت، چرا که جهان در مسیر 

ء جایگاه دولت رفاه وکاهش هزینه های ملت ها قرار داشته و به دنبال رشد و توسعه متوازن حرکت می ارتقا
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کند. درپاسخ به سوال اصلی مقاله که پرسید بحران چیست و نقش آن در واگرایی جهان اسالم کدام است؟، 

وکراتیزه سازی و خشونت؛ فقدان تعامل علمی؛ دم باید گفت: جهان اسالم از چند مسئله مشابه بحران، شامل

 برخوردار بوده و منازعات مذهبی؛ رقابت اقتصادی و مواجه نظامی با مسائل بین المللی و بحران الگوی توسعه

 رنج می برد.  از تنش های ناشی از بحران های یاد شده

ای ی هایبحران و اگرایی در جهل و عقب ماندگی علمی ریشه دارد که جهان اسالم از طریق عدم همگر  

ژه ر بویعلمی و فقدان توسعه علمی، بدان دامن زده است. موضوع جامعه و شیوه اداره آن در قرن حاض

مین ه، به درکشورهای اسالمی نیز بدون دموکراتیزه سازی بسیار سخت و در برخی موارد ناممکن شده است

ن ین بیشحالیم که در ادلیل اغلب شورش ها و منازعات سیاسی ناشی از این مسئله بوده است. اما خو

مینه تن زاین  طرفداران دموکراسی در اکثریت می باشند و اقلیت مخالف دموکراسی می بایست به همگرایی در

 دهد. 

ان های ا بحردر تحلیل موضوع محوری به یقین برخی از بحران های جهان اسالم ناشی از ارتباط تنگاتنگ ب

       باشد. و مشکالت داخلی و کم کاری دولت های اسالمی میجهانی است و برخی نیز برخواسته از مسائل 

قدان فرس و می توان به صراحت اعالم کرد که نگرش های قدرت طلبانه دولت ها و سوء مدیریت رهبران و ت

 مل تاثیرز عوااآزادی بیان میان نخبگان و جهل و غفلت اجتماعی سطوح میانی و پائین مردم جوامع اسالمی، 

 ل گیری بحران ها و خلق واگرایی جهان اسالم به شمار می آیند.گذار در شک

ای هحران بدر یک تقسیم بندی دیگر ریشه اصلی بحران واگرایی درجهان اسالم، ابتدا ناشی از عوامل و 

رای بعلت  داخلی بوده و سپس بحران های خارجی به عنوان عنصر پسینی درآن تاثیرگذاشته است. به همین

 عجزه عصررا، مران ها، عنصرگفتگو و استدالل که امروز برای بشر مدرن و جوامع عقالنیت گکنترل داخلی بح

 اهد داد.هش خوتلقی می شود، در میان دولت و جنبش های اسالمی )ایران و عربستان( هزینه بحران ها را کا

تضمین  لی ومنافع این راهکار می تواند تقریب گفتمان های ایدئولوژیک درجهان اسالم را با هدف تامین م

یان موژیک مصالح کالن جهان اسالم فراهم سازد. دست یابی به همگرایی دموکراتیک، یا همگرایی ایدئول

موضع  طح ازسبازیگران اجتماعی، همواره مشروط به تامین منافع طرفین بوده و نباید به اشتباه در این 

 هژمونیک و یکجانبه گرایانه با طرف مقابل برخورد کرد.

ز ت. امرومنازعات مذهبی نیز همیشه عامل گسست و چالش های خونین و دردناک  وخانمان سوز بوده اس  

انه اورمیخنیز این پدیده شوم بخصوص درخاورمیانه واگرایی جهان اسالم را فراهم آورده است.کشورهای 

ظامی به ای نرویکرده بویژه ترکیه، ایران و عربستان می بایست با تقلیل رقابت های اقتصادی وکاهش نگرش

توسعه  وشرفت مسائل خاورمیانه )به استثنای تهدید ناشی از اسرائیل(، می بایست توجه ویژه به موضوع پی

ای فت کشورهپیشر خاورمیانه داشته و پیوسته درصدد رفع بحران واگرایی جهان اسالم با ارائه الگوی توسعه و

ن نه و جهاورمیام راکاهش داده وآینده بهتری برای آن درخاخود باشند، تا از این طریق واگرایی جهان اسال

 فراهم آورند. آمین رب العالمین.
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 ولتد بر تمرکز با -خاورمیانه در امنیت و نظم دورنمای و تکفیری های جریان

 (ISIS)  شام و عراق اسالمی
 

 دانشگاه اصفهان،  سیاسی علوم گروه علمی هیئت عضو و دانشیار مسعودنیا، حسین دکتر

 اسالمی آزاد دانشگاه مدرس و اصفهان دانشگاه سیاسی علوم دکتری دوره دانشجوی ،1زادگان محسن امیر 

 شهرری،( ره) خمینی امام یادگار واحد

 

 چکیده

 خالفت و ورمیانهخا از مناطقی در شام و عراق اسالمی دولت های پیشروی به توجه با تا شده تالش  نوشتار این در

 کندوکاو مورد یتهمدرن با تقابل در ایشان فکری مبانی و تکفیری های جریان پیشینه سو یک از گروه، این خوانده خود

 و بستر در ای همنطق و خارجی های قدرت نقش به توجه با ها جریان این آینده و دورنما دیگر سوی از و گرفته قرار

 امر این به عطوفم گردد می مطرح که پرسشی راستا این در. شود واکاوی خاورمیانه منطقه امنیت و نظم دورنمای زمینه

 یا و اند تهگرف نضج مشخص نظری مبانی به توجه با منطقه در خاص ای زمینه و بافت در جریانات این آیا که است

 قدرت عاتیاطال های سرویس فکر های اتاق پرداخته و ساخته ای پروژه برهه این در چشمگیرشان پیشروی و گسترش

 جریان این هک گردد می طرح گونه این تحقیق فرضیه قالب در سوال این به موقت پاسخ. است ای منطقه و خارجی های

 و عصر ره سیاسی شرایط اما دارند منطقه صدساله چند سیاسی و مذهبی فکری، تحوالت و اسالم صدر در ریشه ها

 .ستا داده جریانات این به را خودنمایی مجال و فرصت خارجی و ای منطقه های قدرت تاکتیکی های همراهی

 نیابتی، نگج اسالمی، خالفت شام، و عراق اسالمی دولت تکفیری، های جریان گرایی، سلفی نو : ها واژه کلید

 .ای منطقه و خارجی های قدرت

 مقدمه

ر دبیشمار  یگرانسیاست در خاورمیانه بازتاب پیچیدگی ها و البیرنت های پیچ در پیچ اتاق های فکر و باز

کرات های بزرگ می باشد که تف جناح های مختلف طبقه حکمران در حکومت های منطقه و همچنین قدرت

 ی است کهندوجهمتنوع و بعضا متضادی را رقم می زند. از این رو تحوالت در این منطقه به مثابه منشوری چ

ی مویدادها از ر از هر سو به آن نگریسته شود از وجوه دیگر غفلت شده است. بنابراین نیاز به شناختی جامع

ائل مع از مسکی جاطقه باید به دقت در کنار هم گذارده شده باشد تا درباشد و قطعات پازل تحوالت در این من

 بدست آید.

در واقع در تحلیل رویدادها باید از تحلیل تک علتی پرهیز گشته، همچنین از توسل به تئوری توطئه نیز 

خ دادها را اجتناب گردد. از این رو باید به سیاست به نحو سیاه و سفید و صفر و صد نگریسته نشده و طیف ر

خاکستری قلمداد نمود. در واقع سیاست علم ممکنات بوده و در چارچوب آن دوست دائمی و دشمن دائمی 

وجود ندارد و مهم منافع دائمی می باشد. رویکرد قدرت های خارجی و منطقه ای و همچنین گروه هایی 

                                                                                                                                                               
1 Amir_mohsenzade@yahoo.com   
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در منطقه خاورمیانه به این شکل نیز در عرصه شطرنج رخ داد ها  )دولت اسالمی عراق و شام( 1همچون داعش

می باشد و همه طرف ها در صدد استفاده ابزاری از یکدیگر و تامین منافع خویشتن اند. در این راستا می توان 

 چارچوب و قالب نظری جنگ نیابتی را برای تحلیل رویدادهای منطقه برگزید.

ر آن ده ها تحلیلی که گردآوری داد در چارچوب این نوشتار کوشش می گردد در قالب مطالعه ای توصیفی

 د.تمام گردحث اهبه شیوه مطالعه کتابخانه ای و رجوع به تارنماهای اینترنتی انجام شده است به سامان میا

 عش رابر این اساس سوال اصلی پزوهش این گونه طرح می گردد: آیا ظهور و خیزش گروهی همچون دا

تحوالت  یشینهپی دیگر این خیزش نوعی فرآیند است که ریشه در می توان نوعی پروژه قلمداد نمود یا از سو

موثر  وررنگ پمنطقه دارد؟ از این رو بر چه اساس جنگ های نیابتی و تغییر راهبردهای نظامی برای حضور 

 در منطقه از سوی قدرت های منطقه ای و خارجی پی ریزی شده است؟

ت و تحوال این اساس طرح می گردد که باید به اینپاسخ موقت به سوال فوق در قالب فرضیه تحقیق بر 

ر چند اقع هخیزش و ظهور نسل جدید جریان های تکفیری از زاویه نگاهی ترکیبی و هیبریدی نگریست. در و

تفاده و اس نمی توان همانند خیزش وهابیت در دهه های گذشته منکر ارتباط قدرت های منطقه ای و خارجی

ذعان وان اهای راهبردی خود از گروه های سلفی شد اما از سوی دیگر می ت ابزاری آنان در راستای طرح

ت ا و تحوالهدیشه داشت که ایستارهای رهبران این گروه ها و سویه ها و رویه های ایشان ریشه در افکار و ان

 ها تاوه ین گرچندین سده ای فقهی، کالمی و مذهبی در منطقه داشته و از سوی دیگر در چارچوب تعامالت، ا

حدت ت و وحدی کنترل ناپذیر شده و در راستای جاه طلبی ها و امیال فرو خفته در راستای احیای خالف

ی بر م مسلمین و رجعت به عصر طالیی اسالم )به زعم خود و بر اساس نگرش و برداشت قشری خود( گام

 دارند و کارکردی دوگانه همچون تیغی دو لبه را به منصه ظهور می گذارند.

 انی فکری گروه های تکفیریمب

ه معنای ینی ببنیادگرایی یکی از مبهم ترین مفاهیم ترین مفاهیم در علوم اجتماعی است. بنیادگرایی د

یی به ادگراکوشش برای احیای ارزش های مذهبی، در مقابل ایدئولوژی ها و گرایشهای مدرن می باشد. بنی

ه صورت ب، یا ی شود؛ چه بسا بنیادگرایی در خاورمیانهمنطقه جغرافیایی و یا دین و مذهبی خاص محدود نم

 اصل بروزحرایی هایی از بنیادگرایی مسیحی، یهودی، هندو و سیک و حتی بودایی نیز ظاهر گشته است. بنیادگ

ی، خطیب وبحران های متعدد اجتماعی نظیر هویت، مشروعیت نخبگان، شکاف های طبقاتی می باشد. )محقر 

1391 :43-45 .) 

عال( و تی )فبش بازگشت به ریشه ها و اصول اسالمی یا همان بنیادگرایی اسالمی در دو شکل مبارزاجن 

تان بیت عربس؛ وهاغیر مبارزاتی نمود یافته است، که نمونه های آن را می توان در نهضت های اخوان المسلمین

 (.46و ... و در شکل افراطی آن در گروه القاعده و طالبان مشاهده کرد )همان: 

به رغم سویه ها و جهت گیری های ضد « نوسلفی گری»یا به تعبیری دیگر « بنیاد گرایی اسالمی»در واقع 

مدرنیته آن، یک پدیده مدرن محسوب می شود. این حرکت ها و جنبش ها در جهان اسالم ناشی از بحران ها 

                                                                                                                                                               
1 IS (Islamic State) ISIS   ISIL 
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لد شده است. نیرو های متعلق و چالش هایی است که از مواجهه زیست جهان سنتی با زیست جهان مدرن متو

در  -که خاستگاه های آن به لحاظ فکری و تاریخی به دوران پیشامدرن باز می گردد -به دوران پیشامدرن

اصالح طلبانه و »مواجهه با مدرنیته و مدرنیزم به طور کلی سه مواجهه از خود نشان داده اند. یک رهیافت 

هستند. حامالن این « بنیادگرایان»تعلق دارد و نیروهای سوم « یانسنت گرا»است. دیگر رهیافت به « نوگرایانه

هستند که از نظر آنها در « احیای بهشت گمشده ایی»و « عصز طالیی سنت یا دین»تفکر، خواهان بازگشت به 

صدر تاریخ سنت یا دین قرار دارند. این بنیاد گرایی در حادترین اشکال خود از روش ها و ابزارهای 

و جنگی استفاده می کند؛ یک نگاه مانوی و انتاگونیستی میان داراالسالم با دارالکفر دارد، دو تروریستی 

 (.52: 1392قلمرویی که هیچ رابطه ای جز نفی ندارند )آقاجری، 

ن حرکت یان آمبرای اینکه به پیشینه حرکت های سلفی در منطقه بیشتر آگاه شویم و مشابهت هایی را که 

ی توان هیم مین گروه های تکفیری و سلفی مانند داعش وجود دارد مورد واکاوی قرار دها و تحرکات امروز

 بر نقطه نضج گیری این جنبش ها باالخص جنبش وهابیت و مبانی نظری آن متمرکز گردید.

ود خقاید عبه اذعان پژوهشگران پس از اینکه محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار جنبش وهابیت به تبلیغ 

طریق  م، ازمد بن سعود دعوت او را پذیرفت، آنان و هوادارانشان با سختگیری و خشونت تماپرداخت و مح

 یب هم بهن ترتزور و شمشیر ابن سعود اقدام به پیشروی نظامی و قتل و غارت در نواحی مجاور کردند و بدی

دا و اه خرد در غنایم فراوانی دست یافتند و هم بالد مجاور را متصرف شدند. بدین طریق تحت پوشش جها

ی ابن نظام وامر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با شرک که دعوت وهابیت مدعی آن بود، قدرت سیاسی 

فتن ری گرسعود نیز مشروعیت و گسترش یافت. آنها با حمله به همسایگان خود و غارت، کشتار و به اسی

ند می یافت سلطه یت می کردند و در مناطقی کهمسلمانان، به زور شمشیر، آنها را مجبور به پذیرش دعوت وهاب

ن راستا ر همیدمقبره ها، گنبدها و قبور مقدسان را تخریب نموده و استعمال دخانیات را منع می نمودند. 

شونت خعی و وهابیان بیابانگرد حمالت متعددی به شهرهای کربال و نجف نموده و با عقاید افراطی ضد شی

اظ ایشان مفهوم (. از این لح147و146: 138ارت در این بالد پرداختند )موثقی، فراوان به تخریب و قتل و غ

یامبر، پحابه صبدعت را گسترش دادند و به دلیل تخریب اماکن مقدس و قبور بزرگان دین و حتی تمامی قبور 

اقدامات نمی  ا اینب(. در ارتباط 184لقب دادند )همان: « ویران کنندگان معابد»نویسندگان اروپایی به ایشان 

 توان از سیاست همیشگی بریتانیا و ارتباطات با خاندان هاشمی و سعود غفلت نمود.

وهابیت  بش می توان چنین بیان نمود که جریانسیاسی این جن-در مورد ریشه ها، ویژگیها و مواضع فکری

ه بی سابق ید وچیز جد ریشه در جریانهای مذهبی گذشته در تاریخ اسالم دارد. روحیه ها، روشها و عقاید آن

شری قمود، ای نیست. این نوع روحیه ها، بینش ها و خط مشی ها به اذعان محققان، آکنده از جزمیت و ج

ه نبود گری و سطحی نگری و جزئی و فرعی نگری است که چیز جدید و بی سابقه ای در سطح جهان اسالم

حاظ به لاین  ن وهابیت یاری رسانده است. ازو تنها وضعیت مناسب جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی به جریا

 و جامعه فکری نظر پژوهشگران مطالعه تجربه وهابیان و شناخت تاثیرات و پیامدهای اقدامات ایشان از نظر

د ر و تشدییانباشناختی بسیار مهم و ضروری می باشد، به ویژه آنکه این تجربه انحرافی و ارتجاعی بسیار ز

 مسلمانان و شکاف در میان فرق اسالمی بوده است. کننده عقب ماندگی داخلی
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رج صدر ن خوااین جریان به اذعان بسیاری از محققین، از نظر روحیه ها و خط مشی ها بسیار شبیه جریا

ر خود را شعا« ال هللال حکم ا»اسالم بود، هرچند به ظاهر مخالف آن بود. به این معنا که اینان مانند خوارج، 

نوان هایی ئل، با عز مسااند آنان از کلمه حق، اراده باطلی داشتند و با ذهنیتی جزمی با بسیاری کرده بودند و مان

اه تعصب راین  چون شرک و بدعت مبارزه می کردند. ایشان به ظواهر و احکام قرآن و سنت پایبند بودند، در

اد رزه و جهه مباه مسلمانان بشدیدی به خرج می دادند، سایر مسلمانان را تکفیر نموده و با تعصب تمام علی

صب و و تع برخاسته بودند. ایشان همچون خوارج اساسا با چهره ای نظامی ظاهر شدند و از این رو جمود

 (.157و156خشونت زیادی در رفتار و افکار آنها نمودار بود )همان: 

ب اصحا»ا ی« حدیثاهل »جریان دیگری که وهابیان از نظر آرا و عقاید مذهبی از آن متاثرند، جریان 

قل و عقرار داشتند. اصحاب حدیث بر خالف اصحاب رای که به « اصحاب رای»است که در مقابل « حدیث

 رآن ورای و قیاس و استحسان در مسائل فقهی توجه می کردند، سخت مخالف عقل بودند و به ظواهر ق

ارز اندیشه ابن بواقع یکی از وجوه  (. در147حدیث و نقل اخبار و روایات و احادیث تکیه می کردند )همان: 

 یچ کس جزهو از تیمیه کفایت مندی قرآن و سنت و پرهیز از تفاسیر کالمی و فلسفی و عرفانی است. به نظر ا

و  نهضت ها به گروه ها و« سلفی»نباید پیروی کرد. از این رو یکی از وجوه اطالق اصطالح « سلف صالح»

 (.106: 1390اله می باشد )پوالدی، جنبش های بنیادگرای افراطی این.مس

م مذهب چهارم از مذاهب ه.(، اما 241-164از عمده ترین پیروان مکتب اهل حدیث، احمد بن حنبل )

ب بود؛ الوهاچهارگانه سنت و جماعت است که افکار او یکی از مهمترین منابع فکری و مذهبی محمد بن عبد

لمداد دیث قهستند. بسیاری احمد بن حنبل را از ائمه ح به طوری که وهابیان از نظر مذهب جزو حنبلیان

 موده حتینتناب نموده اند نه از فقها. حنبلیان دارای گرایش های قشری نگرانه بوده، از تاویل و بدعت اج

مذهب  راین اینبناب تفسیر و نوآوری را نیز مذموم می دانند و به همین سبب با معتزله نیز مخالفت می ورزند و

ترین  رجستهکل از جمود و تحجر می باشد. ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی، از بزرگترین و بدارای ش

یشین: موثقی، پ)اند  علما و فقهای حنبلی هستند که بیشترین تاثیر را بر آرا و اعتقادات ابن عبدالوهاب داشته

و فقهی  د کالمیدیشه ها و عقایان« پیرو محافظه کار و قشری»(. به همین سبب، محققان از وی به عنوان 147

سلفی گری »یتوان به م(. در واقع این اندیشه ها وجریان ها را 160ابن حنبل و ابن تیمیه نام برده اند )همان: 

ن دوره آ که جهان غرب -موسوم نمود. سلفی گری قدیم ، در نتیجه مواجهه جهان اسالم با جهان یونانی« قدیم

 فی و رد بود )آقاجری: پیشین(.نواکنشی سلبی و مبتنی بر  -بود

 بن تیمیهاان و شیخ ابوزهره، مولف برجسته عرب و استاد دانشکده حقوق دانشگاه قاهره، با مقایسه وهابی

در عمل  وادند می گوید که آنها چیزی بر آرای ابن تیمیه نیفزودند، بلکه فقط شدت عمل زیادتری به خرج د

مایندگان نته ترین ز برجسااشاره نکرده بود. آرنولد نوین بی نیز وهابیان را کارهایی کردند که ابن تیمیه به آنها 

« اییقدمتگر» در جهان اسالمی امروز می داند که با تعصب کورکورانه و نوعی« پوریتانیسم»و « زیلوتیسم»

 (.184و183همراه بوده است )موثقی، پیشین: 

اتی از جمله وهابیت به چندین دیدگاه که از سوی در نهایت به عنوان تحلیلی کلی از پیدایش چنین جریان

ناظران بیان شده است، می توان اشاره نمود. در دیدگاه اول، برخی صاحب نظران وهابیت را دست پرورده 
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استعمار انگلیس و یا یهودی و مورد حمایت یهودیان می دانند و طبق معمول، همه مسائل را با خارج و 

با غفلت از زمینه ها و مسائل داخلی، هیچ انگیزه مذهبی و اصالحی برای جنبش بیگانگان مرتبط می دانند و 

در مورد این دیدگاه باید « جنبش های اسالمی معاصر»وهابیت قائل نیستند. از نظر احمد موثقی مولف کتاب 

ند.... گفت که گرچه استعمار و انگلیسیها دست اندرکار فرقه سازی و ایجاد مذاهب و آیین های ساختگی بود

ولی لزوما همه جنبش های مذهبی مخالف، ساخته و پرداخته استعمار نبود؛ هر چند در مراحل بعدی، استعمار 

و انگلیسیها وقتی آنها را در جهت منافع و اهدافشان می دیدند به طرق مختلف در تقویت، تحریک و حمایت 

دی نیز اکنون چنین دیدگاه هایی در رسانه ها آنها می کوشیدند ])در مورد گروه داعش و رهبر آن ابوبکرالبغدا

و شبکه های اجتماعی مطرح می باشد و به نقل از اسنودن وی را یهودی زاده و عامل موساد و مرتبط با سیا 

قلمداد می نمایند([. دیدگاه دوم بر این باور است که جنبش وهابیت یک جریان اصیل اصالح طلبی دینی، با 

ی بود که تاثیر مثبت و سازنده ای بر جهان اسالم داشت. برخی از مستشرقان و انگیزه های مذهبی و دین

نویسندگان عرب متمایل به وهابیت در این دیدگاه راه افراط را در پیش گرفتند و واقعیتهای تاریخی را که طی 

وب آن مشخصا وهابیان سعودی با حمایت انگلیس بر نجد و حجاز مسلط شدند نادیده گرفتند. در چارچ

دیدگاه سوم بر خالف این دو دیدگاه افراطی و تفریطی به نظر می رسد با توجه به وضعیت اجتماعی و داخلی 

عربستان، که همچون سایر بالد اسالمی، درگیر انحطاط و عقب ماندگی فکری، مذهبی و اجتماعی شدیدی 

یها بود که به دلیل محتوای بود، جنبش وهابیت یک واکنش مذهبی در پاسخ به آن عقب ماندگیها و نارسای

جامد، خشک و قشری خود نه تنها نتوانست آن نارساییها را حل و رفع کند بلکه هر چه بیشتر به آنها دامن زد. 

از این لحاظ به اذعان محققانی چون موثقی در حال حاضر نیز وهابیت یک جریان نیمه مرده و غیر قابل ترمیم 

ان اهرمی در شکل و جهت دادن به جریان های مذهبی و جنبشهای است؛ هر چند آل سعود از آن به عنو

 (.186اسالمی به سوی اهداف مطمح نظر خود بهره می گیرند )همان: 

، آغاز 1928در مصر در سال  1احیای بنیادگرایی اسالمی در قرن بیستم، با تاسیس جنبش اخوان المسلمین

گردید، این هدف را دنبال می کرد که ایمان از کف  شد. جنبش اخوان المسلمین که توسط حسن البنا ایجاد

رفته اسالمی را از نو زنده کرده و یک رای سیاسی، یعنی یک حزب اسالمی را، به مومنان عرضه کند. اعضای 

اخوان المسلمین تالش کردند تا یک حکومت اسالمی را پایه گذاری نمایند که بتواند جایگزین هایی را برای 

و سوسیالیستی پیشرفته، عرضه نماید؛ همچنین شامل آزادسازی نهایی مصر از سلطه خارجی صور کاپیتالیستی 

باشد، و ضمنا آزادسازی و وحدت تمامی ملت های مسلمان را پیش بینی کرده بود. و در این راستا برای امر 

امع دیگر مسلمان جهاد در آینده، و نهایتا دستیابی به اهدافش به آموزش نظامی جوانان و گسترش خود در جو

با ایجاد شعباتی اهتمام نمود. جمال عبدالناصر هر چند توانست این جنبش را سرکوب نماید اما شکست مصر 

لطمه بزرگی  -که ناصر مدافع سرسخت آن بود-اعراب و اسرائیل، به عقاید سوسیالیسم عربی  1967درجنگ 

 (.520-518: 1379فراهم ساخت )هی وود، وارد ساخت و فرصتی را برای رشد جنبش بنیادگرایی اسالمی 

                                                                                                                                                               
1 Moslem Brotherhood 
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گاه های ه دیدباگر بخواهیم خط سیر و استمرار حرکت های بنیادگرایانه در خاورمیانه را پی گیری کنیم 

 در 1970 ر دههدصاحب نظرانی چون ژیل کوپل می توانیم اشاره نماییم. در این راستا ژیل کوپل اذعان دارد 

یا  «Petro-Islam»دی میان علمای وهابی و اسالم گرایان که وی آن را نتیجه گسترش اسالم گرایی، اتحا

ر ابعاد دمد به وجود آمد. تحلیلگران پیامد چنین اتحادی را، تفسیرهای خشک از شریعت می نا« اسالم-نفت»

ای انسان همیالدی اخوان المسلمین کمک  80سیاسی، اخالقی و فرهنگی تلقی می نمایند. همچنین در دهه 

ربی علبان ه اسالمی توسط داوطدوستانه اسالمی را برای مقاومت افغان ها سازماندهی می کرد و یک جبه

ه اخوان رهبری جهاد در افغانستان را به عهده داشتند، به وجود آورد. شاخ ، که«افغانها-عرب»موسوم به 

راح و طتاسیس شد که « عبداهلل عزام»توسط  افغانها( نیز-المسلمین در پیشاور پاکستان )مقر اصلی عرب

 (.60: 1392ی و دیگران، ایدئولوگ اصلی القاعده محسوب می شود )بهار

ب ه در قالهیم کاز این برهه و تاریخ به بعد با پدیده ای موسوم به نووهابیسم و یا نوسلفی گرایی مواج

 کری نو وفبانی تشکیالت القاعده و طالبانیسم ظهور و بروز پیدا می کند. در واقع اگر بخواهیم در مورد م

ب و ید قطسمشرب از ترکیب مذهب وهابیت با اندیشه های  هابیسم کنکاش نماییم مشاهده می کنیم که این

« بیسمنو وها»تفسیرهای افراطی از مفهوم جهاد در اسالم، مذهب جدیدی به وجود آورده است که از آن به 

ی و ظر فرهنگنها از  می باشد. از این لحاظ نو وهابی« سازمان القاعده»تعبیر می شود و بارزترین نمود ان نیز 

افران ورد با که برخسبت به وهابیها انقالبی تر و محافظه کارتر می باشند. این جنبش تمایل شدیدی بالهیاتی ن

نظران جهاد در  (. به زعم صاحب58و مسلمانانی دارند که برداشت آنها از اسالم را قبول نمی کنند )همان: 

« م فرجبدالسالعمحمد »رایی مثل بنیادگرایی امروز یک واجب عینی است به طوری که برخی از متفکران بنیادگ

وای ا به فتابا اتک به معنی واجب غایب که« الفریضه الغائبه»رهبر جماعت الجهاد مصر، رساله ای دارد به نام 

اند داجب می جهاد به معنی جنگ تهاجمی را بر هر مسلمانی مانند نماز و« ابن کثیر»ابن تیمیه و تفسیر 

 (.53)آقاجری، پیشین: 

بود. به نظر وی جهاد  1«ابن تیمیه»ی که اولین بار واژه جهاد را جزو ارکان اصلی دین قرار داد، در واقع کس

بر حج، نماز و روزه برتری دارد و کسانی که در جهاد شرکت نکنند، کافر به حساب می آیند. در این راستا، 

از سوی دیگر کسی که بیشترین  کسی که جهاد را وارد ادبیات گروه های نظامی اسالم گرا کرد، سید قطب بود.

نقش را در رادیکالیزه کردن جهاد داشته است، بن الدن است. او بر خالف پیشینیان خود کشتن غیر نظامیان، 

 (.5: 1391شهروندان عادی و حتی مسلمانان را جایز شمرده و به آن عمل کرد )فراتی و بخشی شیخ احمد، 

ابراز شده است. هوشنگ امیر احمدی طالبان را محصول در مورد شکل گیری طالبان نظریات مختلفی 

جریان وسیع، هدایت شده و بلند مدتی می داند که یک سر آن به سیاست مهار دو جانبه آمریکا و محاصره 

همه جانبه ایران پیوند خورده، و سر دیگر آن به منافع استراتژیک و اقتصادی بعضی از کشورهای منطقه از 

امارات متحده عربی و به ویژه پاکستان بسته است. در این راستا در تحلیل شکل  جمله عربستان سعودی،

گیری طالبان، عالوه بر نقش قدرت های خارجی باید به مولفه های دیگری از قبیل: شکنندگی اجتماعی، سنت 

                                                                                                                                                               
1 Ibn Taymiyyah 
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ی، های پایدار و انعطاف ناپذیر مذهبی، فقر فرهنگی و اقتصادی، تعصب قبیله ای و سلحشوری عشیر ه ا

: 139سخت گیری اخالقی، ساخت کشمکش پرور قومی، ملی و مذهبی و ... اشاره نمود )رشیدی و شاه قلعه،

(. در واقع در اینجا می توانیم برآمدن دولت اسالمی عراق و شام و بستری که زمینه بسط حوزه نفوذ و 98

ن بپنداریم، از این رو درگیری های قدرت مانور آن در منطقه را رقم زده مشابه با جریان طالبان در افغانستا

قومی قبیله ای مذهبی میان سنی ها، کردها و  شیعیان در عراق و همچنین عقیم ماندن روند جانشین سازی 

پس از صدام توسط آمریکا عوامل شتاب زایی بودند که به نوعی موتور محرکه پیشروی های داعش در 

 محدوده ارضی عراق شدند.

ء نمود: را احصا آنها ار به مبانی فکری طالبانیسم اشاره نماییم، در چند مولفه می تواناگر بخواهیم به اختص

 ر سختاحیای مدل خالفت، مبارزه با نوآوری های مدنیت غربی، بازگشت به عصر قبل از تجدد و تفسی

بارزه با فیر به مکبه تگیرانه مفاهیم دینی، خود حق پنداری ستیزگرایانه )بنیاد گرای افراطی از این نوع، با حر

ر حتی کاف اطل وبتمامی فرق و مذاهب اسالمی غیر از خود رفته و به جز خویشتن، سایر گروه ها را یکسره بر 

یکی  ان اوست.پیرو ومی پندارد. به اذعان تحلیلگران تفکر طالبانیسم شیوه به روز شده جریان فکری ابن تیمیه 

 ت آمیز وخشون بنیادگرایان افراطی از طالبان تا داعش رفتار از وجوه مشابهت  تمامی گروه های تکفیری و

 (.100و99خصلت کینه جویی و انتقام گیری آنان از دشمنانشان  می باشد )همان: 

صل مایه دو ا در واقع بن مایه و بنیان فکری تمامی این جریانات منبعث از وهابیگری است که عمدتا از

ینی و تعصب جمود و ظاهرب-2علیمات اسالمی با انبوهی از خرافات. تآمیختن -1گرفته است که عبارتند از: 

می  فیر بهرهبه تکخشک. وهابیون در راستای تکفیر غیر مسلمانان و مسلمانانی که با آنها همسو نیستند از حر

ات مانان، کلمسلم گیرند. در این راستا از واژه های متداول و معمول در رساله های این فرقه، خطاب به دیگر

 است.« ایها المشرک»و « ایها الکافر»و جمالت 

تر از  نها عظیمناه آگنظر ابن تیمیه در مورد برخی از مسلمانان مانند شیعه این است که، کفر آنها بزرگتر و 

ی نفس ران هوااز این رو معلوم می شود که آنها شرور و از طرفدا» کفار اصلی است. ابن تیمیه می گوید: 

ود در خامداری مال محمد عمر رهبر طالبان نیز در زمان زم«. آنها از خوارج، واجب تر استهستند، که قتل 

بان، دعای طالاو به کشور افغانستان اعالم نموده بود که شیعیان چیزی بین کفار و مسلمانان هستند و از این ر

: اد )هماندرار قار و اذیت شیعیان بدعت گذارانی هستند که می توان آنان را برای عقاید مذهبی شان مورد آز

 (.107و106

ه عان نمودین اذدر مورد نسبت افکار گروه های تکفیری مانند داعش با پدران بنیادگرایی برخی محققین چن

 اند:

سلفی گری و بنیادگرایی در دوره معاصر در خاورمیانه سه نظریه پرداز اصلی دارد؛ نخست رشید رضا، دوم »

ید قطب ]در مصر[. اینها هر یک ویژگی هایی دارند ولی در مجموع به دنبال مودودی در پاکستان و سوم س

اجرای شریعت هستند و حکومت اسالم را مطرح می کنند. در واقع این اندیشه ها، مشترکات زیادی دارد اما 

مخصوصا آموزه های سید قطب در این گروه های سلفی بیشتر مشاهده می شود. مولفه های اسالم سیاسی 

نیز از این قرار است: استقرار حکومت اسالمی و اجرای شریعت با جهت گیری ضد عقل، ضد فلسفه، شان 
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ضد غرب، ضد مدرنیته و ضد دموکراسی. این گروه ها با نگاه سنتی به دنبال یک حاکم اسالمی هستند و می 

گویند و به دنبال  خواهند یک شخص حاکم اسالمی باشد. همچنان که طالبان به مال عمر، امیرالمومنین می

حکومت فرد هستند نه قانون. نگاه سلفی ها به این است که یک فرد حاکم شود و حکومت اسالمی دایر کند. 

اینها شورای حل و عقد و حکومت روحانیون و تئوکراسی را دنبال می کنند. سلفی ها شورای حل و عقد را با 

زاب سیاسی و رقابت نخبگان یعنی مسائلی که در تعدادی از ریش سفیدها و علما خارج از نقش مردم، اح

دموکراسی مطرح است، تشکیل می دهند. در واقع این گروه ها در اندیشه سیاسی شان احزاب را نفی می 

 (.90: 1392)موثقی، « کنند

ن ه پردازانظری در اینجا الزم است در این نوشتار به گوشه ای از دیدگاه های سید قطب به عنوان یکی از

د قطب شه سیاصلی سلفی گری و از رهبران بنیادگرای معاصر به طور گذرا اشاره گردد. در کل بررسی اندی

ری و بوده است )بها« جماعت»و « حاکمیت»، «جاهلیت»نشان می دهد که تمرکز وی بر روی سه مفهوم 

 (.59دیگران، پیشین: 

ر سیت به و چه غیر اسالمی، در جاهلسید قطب معتقد است که همه جوامع موجود در جهان، چه اسالمی 

عه می برند. قطب همه جوامع موجود را بررسی نموده است. از نظر وی در راس جوامع جاهلی، جام

نیز  حی راکمونیستی قرار دارد، در مرحله بعدی جوامع بت پرست می باشند. وی همه جوامع یهودی و مسی

رطه د در وجوامعی نیز که خود را اسالمی می خواننجزو جوامع جاهلی می گنجاند و در مرحله آخر تمام 

و آن  ک اندجاهلیت فرو افتاده قلمداد می نماید. تلقی وی این است که همه این جوامع در یک چیز مشتر

ه طور خاص (. در چارچوب جریان بنیادگرایی و ب56و55اینکه، تنها از خداوند اطاعت نمی کنند )همان: 

 ینبه نظر محققاوجود دارد که نگاه عمل گرایانه به آموزه های دینی می باشد. تفکرات سید قطب مولفه مهمی

فاده ا استچون ژیل کوپل سید قطب معتقد بود که خیزش اسالمی و محو جوامع جاهلی میسر نمی شود مگر ب

خست نل نس»که به  «گروه پیشتازی»و یا « نسل قرآنی یگانه»یا « گروه مومن»یا « جماعت اسالم وار جنبشی»از 

 (.58و57ن: تاسی کنند، نسلی که تنها از سرچشمه سیراب شده و در تاریخ شانی یگانه دارد )هما« صحابه

 ت اسالمیه دولکدر ارتباط با مبانی فکری و نظری که در باال بدانها اشاره شد صاحب نظران مولفه هایی 

ب ا در قالرالمی رشمرند: آنها حکومت اسعراق و شام، از آنها در دورنمای آتی بهره مند است را این گونه ب

ا م مثل خدن حاکتئوکراسی دنبال می کنند یعنی می گویند حکومت خدا و بعد حاکم اسالمی. به عقیده آنها ای

لفی سی کنند. بال ماختیار دارد. بنا براین حکومت خدا بر مردم را به گونه ای تئوکراتیک و ضد دموکراتیک دن

 شهروندی حقوق راسی، عقل، اختیار و انتخاب انسان ها و آزادی فردی، حقوق بشر وها هیچ اعتقادی به دموک

در درون  دود است.ها مرندارند. البته این مفاهیم می تواند با اسالم هیچ تضادی نداشته باشد اما در اندیشه این

افراطی  دیشهان انخودشان نیز از باال دستور صادر می شود و این مساله خیلی خطرناک است زیرا اگر رهبر

 داشته باشند می توانند مومنان را فریب دهند و عوام فریبی کنند.

دون ث و باین گروه حتی دعوت شان را برای تبلیغ اندیشه هایشان با خشونت، زور، بدون گفتگو و بح

 بسیار ورن مذکپذیزش استدالل مطرح می کنند و بسیار مطلق اندیش و جزمی هستند. عالوه براین بنیادگرایا

 خشک و خشن هستند.
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ه هستند جامع همچنین سلفی ها، فرهنگ و نگاه قبیله ای دارند و چون بدوی، بی سواد و از طبقات پایین

 ، به اسمکشند وقتی از نظر سیاسی فعال می شوند بسیار ویرانگر و تخریبی عمل می کنند؛ حتی وقتی آدم می

اشیستی گاه فنمذهبی است. به صورت کلی می توان گفت که  دین این کار را انجام می دهند که نوعی فاشیزم

ه که پیش آمد لنصرهدارند زیرا می گویند فقط یک حزب وجود دارد. اکنون اختالفاتی میان داعش و القاعده یا ا

ا تفاوت ر ترین این به خاطر روحیه ناسازگار و انحصارطلبی آنهاست. در واقع اینها در داخل خود نیز کوچک

 (.90: 1392تابند و رویکرد حذفی دارند )موثقی، بر نمی 

 مدرنیته و جریان های تکفیری

ی امل خارجلی عوکدر تبیین علل و ریشه های ظهور بنیادگرایی دو دلیل عمده بروز این پدیده را در مقوله 

کام ، وجود حسالمیا)از قبیل استعمار، تقابل با غرب، برخورد با مدرنیته و....( و عوامل داخلی )فقر جوامع 

 (.36ین: ی،پیشمستبد و ناالیق، از هم پاشیدن امپراتوری اسالمی و..( دسته بندی کرده اند )محقر و خطیب

ول، از ایکرد سه رویکرد در بررسی جنبش های اسالمی و رابطه بنیادگرایی و مدرنیته وجود دارد. در رو

ه ده اند کرار داقآن را مورد ارزیابی و تحلیل نگاه دنیای غرب و غیر مسلمان به این پدیده پرداخته شده و 

ای این هژوهش پعمدتا نگاهی اسالم ستیزانه به جنبش های اسالمی و علی الخصوص پدیده بنیادگرایی دارند. 

ا تقابل ب وم درددسته بیشتر بنیادگرایی افراطی و حرکت های تروریستی را مورد توجه قرار می دهد. رویکرد 

غرب  ات دنیاینظری سلمانانی هستند که در این حوزه با نگاهی دشمن ستیزانه به مدرنیته ودیدگاه دسته اول، م

ه و هم به ه مدرنیتب، هم پرداخته اند و نگاهی بدبینانه به مدرنیته و نتایج آن در جهان اسالم دارند. رویکرد سوم

نیادی ی و ببه صورتی اساس بنیادگرایی و جنبش های اسالمی نظر دارند و به دنبال این موضوع هستند که

دسته،  . ایندغدغه های جوامع مسلمان را مورد توجه قرار داده و پاسخی متناسب برای این مساله بیابند

اصول  م اصیل واسال بنیادگرایی را نه از جهت افراطی آن، به معنی تضاد با مدرنیته، بلکه از منظر بازگشت به

 (.38ان: د )همو ریشه دموکراسی و حقوق بشر را در اسالم می دان بشردوستانه آن مورد توجه قرار می دهند

 هک به این صورت صاحب نظران نوعی رابطه پارادوکسیکال را میان مدرنیته و بنیادگرایی احصاء نموده اند،

آن ها  وانندند که بتاده ابا وجود مخالفت با مظاهر مدرنیته، بنیادگرایان دقیقا به مسائلی از اسالم تمایل نشان د

گانگی ک نوع دویح تر را به عنوان آلترناتیوی در مقابل مظاهر مدرنیته بر افرازند. یعنی به عبارت بهتر و واض

دیت نیته و ضر مدربپنهان را در جوامع مسلمان شاهدیم: مقابله و تنازع با مدرنیته که ناشی از همان شوریدن 

ان نیادگرایبین ب آن که یک نوع عالقه به مدرنیته را دربا اصول آن است، یا اسالمی نمودن مدرنیته و اصول 

 (.53میانه رو نشان می دهد )همان: 

بنیادگرایان مظاهر مدرنیته نظیر تکنولوژی و فناوری را می پذیرند اما با شدت با هسته مدرنیته مخالف 

درنیته به نوعی موجب هستند و ایدئولوژی و فرهنگ آن را نمی پذیرد. از سوی دیگر به اذعان صاحبنظران، م

بک نوع از خودبیگانگی شده و در این راستا می توان بیان داشت جوامع اسالمی در برخورد با مدرنیته دچار 

که از نشانه -دو بحران عمده شده و بحران هویت در سطح فردی و جمعی، و به دنبال آن بحران شخصیت 
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و  47پدیدار گشتند )همان:  -نا امنی و.... می باشد های آن، از خودبیگانگی، احساس نا بهنجاری، ناتوانی،

48.) 

درن شدن متایج برخی از صاحب نظران در این باب که آیا بنیادگرایی زاییده شکاف های جوامع مدرن یا ن 

ستیم. هه رو بجهان است، اذعان دارند که در جنبش های بنیادگرا با پروبلماتیک قدرت، منزلت و هویت رو 

ایشان،  ه زعمبشکاف ها، شکاف هایی هستند که انباشتی از شکاف های عمودی و افقی هستند.  یعنی تمام این

گ تمدن ی، جنهانتینگتون در کتابش جنگ تمدن ها را صورتبندی می کند ولی واقعیت این است که بنیادگرای

شند و کمی  ی راها نیست چرا که بنیادگراها فقط غربی ها را نمی کشند، بنیادگراهای با هویت شیعه، سن

مساله  گرایینیروهای با هویت سنی، شیعیان را. هر جا بحث هویت است، مساله قدرت هم هست. امروز بنیاد

 جهان و دنیای غرب نیست مساله خود کشورهای مسلمان هم هست.

ا الر باز این رو از نظر پژوهشگران، این شکاف ها، در یک الگو قابل بحث است. شکاف فرهنگ سکو

، درنیته، دوگانه طبقات محروم و فرودست و فقیر و آریستوکراسیم-پیرامون، سنت-دینی، دوگانه مرکز فرهنگ

 ارچوبشکاف های قومی و شکاف های ملی. کمپلکسی از این شکاف های عمودی و افقی را می توان در چ

ه و فعال شد اف هااین شکیک مدل تحلیلی با چند دایره متحدالمرکز، تحلیل کرد...در نتیجه مناسبات نابرابر، 

عقل، علم و  حکم ایدئولوژیکی به سوژه مستحیل شده در بنیادگرایی می رسد، این است که دموکراسی، رای،

 (.54تجربه بشری هیچ کدام جایی در سرنوشت غایی و سعادت غایی انسان ندارد )آقاجری،پیشین: 

ا امل رعوامع اسالمی شده است. چهار این امر از سوی دیگر موجب ایجاد نوعی حس نوستالژیک نزد ج

، که نمود می توان به عنوان مدلول های پدید آمدن غربت و حسرت دوران گذشته نزد جوامع مسلمان مطرح

 عبارتند  از:

 یامبر اسالم، خلفای راشدین یا ائمه اطهار، به عنوان دوران طالیی اسالم.پمعرفی دوران -1

 قرآن و سنت به جای قانون زمینی و بشری.قانون الهی یعنی  مبنا قرار دادن-2

به کار بردن و جانشین کردن واژه های اسالمی به جای واژه های غربی: در این راستا به طور مثال می -3

توان  به اصطالحاتی مانند شورا یا اجماع صحابه و علما و یا شورای خالفت در برابر مفهوم دموکراسی غربی، 

، امت اسالمی در برابر جامعه 1ر عمومی، حریت در مقابل مفهوم آزادی غربیاجماع در مقابل مفهوم افکا

جهانی غربی، اصطالح جاهلیت جهان غیر مسلمان که در واقع انعکاس دهنده تفاوتی است که میان عصر 

آرمانی صدر اسالم با بحران عمیق ارزش های جهان مدرن که از آن تحت عنوان جاهلیت یاد شده، وجود دارد 

همچنین مفهوم جهاد که به خصوص از طرف بنیاد گرایان تندرو، بسیار به کار گرفته شده و می شود که و 

 بازتاب دهنده مقابله و تنازع با مدرنیته و مظهر آن غرب است، اشاره نمود.

سعی در ایجاد دولت های مدرن بر اساس الگوی حکومتی صدر اسالم )حکومت آرمانی(: برای برقراری -4

ولتی توجه به سه اصل اساسی نظام سیاسی اسالم مبنا قرار گرفته است. این سه اصل را جان اسپوزیتو چنین د

                                                                                                                                                               
1 Liberty 
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بر اساس نظر ابواالعلی مودودی، توحید، رسالت،و خالفت )البته در میان شیعیان به جای اصل خالفت، اصل 

 (.51-49امامت طرح می شود( می داند )محقر و خطیبی، پیشین: 

م. به می باشی گرایی با پایان قرن بیستم شاهد ظهور پدیده ای با عنوان نووهابیسم یا نوسلفیاز نظر محققین 

 وابیت زعم ایشان نو وهابیسم، نتیجه مالقات دو زوج می باشد؛ محافظه کاری فرهنگی و اجتماعی وه

 ده میراثماینن، رادیکالیسم سیاسی قطبی گرایی. اسامه بن الدن نماینده نسل وهابیت و ایمن الظواهری نیز

کل صلی شقطبی گرایی می باشد. بررسی ایدئولوژی سازمان القاعده نشان می دهد که این سازمان علت ا

اس همین اس ت. برگیری خود را مقابله با بنیادهای ارزشی و فرهنگی غرب )در قالب مدرنیته( عنوان نموده اس

سیدن به رستای ه از تسلیحات نظامی مدرن، در رااین سازمان گرایش ابزاری به مدرنیته دارد، بدین معنی ک

هاب وشی و اهداف خود، استفاده می کند ولی وجوه فکری و فرهنگی مدرنیته را نفی می کند )بهاری و بخ

 (.52-51پور،پیشین: 

 

ت. استاد دانشگاه کارلتون کانادا نیز به بررسی سازمان القاعده پرداخته اس 1در پیوند با مطالب فوق والر نویل

به نظر وی شاخص ترین اندیشمند تاثیر گذار بر روی گروه های بنیادگرای اسالمی، فیلسوف آلمانی مارتین 

هایدگر است. به اعتقاد هایدگر تنها نازی ها می توانستند میراث گذشته آلمانیها را بازگردانند. نازیسم برای 

ت به گذشته باشکوه، تکنولوژی را به خدمت پیشبرد اهداف خود و از بین بردن قفس آهنین مدرنیته و بازگش

 (.67گرفت )همان: 

معتقد است که بنیادگرایی پاسخی به مدرنیته می باشد. در واقع از دید محققین می توان   2بروس لورنس

گفت بنیادگرایی آنتی تز مدرنیسم است. به زعم بنیادگرایان تاریخ مسیر اشتباهی را طی کرده است و بنابرایتن 

ر صدد ساختن دوباره تاریخ می باشند. از نظر لورنس، سیاسی کردن مذهب پاسخ بنیادگراها به بحران آنها د

نیز بنیادگرایی را واکنشی مدرن و نه  3های به وجود آمده در دوران مدرنیته و روشی برای حل آنها است. زبیده

ته قابل درک و فهم است. برخی از ارتجاعی، می داند. از نظر وی، بنیادگرایی اساسا در درون جریان مدرنی

 (.62پژوهشگران نیز بنیادگرایی را در قالب خاص گرایی فرهنگی بررسی نموده اند )همان: 

اری لکه دیندانه، ببنیادگرایی دینی نه دینداری سنتی و نه دینداری متجدد»حسین بشیریه نیز معتقد است که 

اس ز احسشارهای مدرنیسم و دنیای مدرن و ناشی اآنومیک یا بیمارگونه است؛ یعنی محصول واکنش به ف

وح د، ولی رپذیر خطر در مقابل آزادی های جدید و ترس از تجدد است. ... بنیادگرایی البته جسم تجدد را می

متضمن نوعی  راین،آن را طرد می کند؛ تکنولوژی آن را قبول دارد، ولی ایدئولوژی آن را نفی می نماید. بناب

ره سنت ی دوبااز این رو می توان گفت، به عبارت دیگر بنیادگرایی بازسازی و به کارگیر«. شیزوفرنی است

 برای اهداف امروزی می باشد.
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 1جان گری معتقد است که القاعده سازمانی مربوط به گذشته و قرون وسطی نیست، بلکه محصول جانبی

رب بوده و بیشتر از سنت های مدرنیسم و جهانی شدن می باشد. به نظر وی بنیادگرایی اسالمی ضد غ

اسالمی، شکل ایدئولوژی غربی را به خود گرفته است. متفکران و نویسندگان متعدد دیگری نیز به وجود آمدن 

معتقد  2سازمان القاعده را نتیجه شکست مدرنیزاسیون در برآورده کردن تعهداتش می دانند. جیسون بورک

می باشد و با چیزی که غرب از آن تلقی می کند، « پریالیسم نوام»، «جهانی شدن»است که برداشت اعراب از 

 (.66-65متفاوت است و القاعده یکی از هزاران جواب هایی است که به این مساله داده شده است )همان: 

نظرات خود در  سپتامبر صورت گرفته بود اسالوی ژیرک نیز 11در رابطه با تحلیل هایی که بعد از واقعه 

ا بر تقابل نه د رایی و نسبت آن با مدرنیته را صورت بندی نموده است. به زعم وی بنیادگراییمورد بنیاد گ

 و حاشیه تثمارلیبرال دموکراسی که مازاد آن است. جهانی شدن سرمایه دار ی لیبرال )جهان اول( که به اس

ته، و نگیخاد آن برانشینی کشورهای جهان سوم منجر شده است، جنبش های ضد جهانی شدن را به عنوان ماز

 (.63: 1386بنیادگرایی یکی از پیامدهای این جنبش هاست )کوثری و نجاتی حسینی، 

ا پیوند ب سبت ونوی در این راستا از زاویه ای دیگر به مسائل نگریسته پروژه آمریکایی شدن جهان را در 

رایی لقاعده گم و اژیژک، طالبانیز پروژه دشمن سازی برای لیبرال دموکراسی و آمریکا تلقی می نماید. به زعم

فرهنگی  نیازهای علیه و اسالم بنیاد گرا نیز ما را به صورتی جدیدتر و از نوع دیگر دست انداخته اند؛ با ستیز

ایی هادگرتمدنی، ارایه طرح های عصر حجری، بدنام کردن معنویت و تقدس، جالدی و سالخی تروریستی، ج

ل، ن اصین سیاست فرهنگی مقدس مآبانه دیگر که حتی جدی ترین دشمناخداستیزانه و بنده کشی و هزارا

 (.65فهیم و روشن فکر امریکایی شدن نیز از آن برائت می جویند )همان: 

نت ز خشوادر واقع رفتارهای واکنشی و غریزی این گروه ها منتج از ضایعات روانی )تروما( است که 

ل یه ای شدن بخش اعظمی از جمعیت کشورهای در حاساختاری برخاسته از روند جهانی سازی و حاش

هه و مواج توسعه اسالمی به وجود آمده است و در پی افزایش و توسعه ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی و

یاتی حمقایسه وضعیت مردمان سایر کشورها احساس محرومیت نسبی و القای نوعی احساس سرکوب انرژی 

بخشی  شونت گرا در این جمعیت کثیر جوان را پدیدار می سازد.جمعیت جوان نوعی روحیه افراطی و خ

ای ز گروه هاسیاری باعظمی از پیدایی جریان بهار عربی را می توان با این تحلیل مرتبط دانست.در این راستا  

فراطی و اهای  افراطی قشری نگر نیز سوار بر موج مطالبات مردمی در پی رسیدن به اهداف نهفته در دکترین

 رهای خود بر آمدند.شعا

ه همین بن است. برای پایان تهدید نیست، بلکه دقیقا برای تداوم آ« جنگ علیه ترور»ژیژک بر آن است که 

رد یک م»طق به من «نابودی تضمین شده متقابل»دلیل امریکا در لباس پلیس جهانی دقیقا در حال گذار از منطق 

ا دوی آنه یست، هرنکند انتخاب بین بوش و بن الدن انتخاب ما است. وی در همین راستا بیان می « دیوانه تنها

 (.82-81مواجه هستیم )همان: « جنگ بنیادگرایی ها»علیه ما هستند. ما با دو روی یک سکه و 
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وری به ه نوآدر پایان این مبحث می توان بیان نمود در واقع جریان های تکفیری مانند داعش با هرگون

 ته اند وکل گرفآنها هر پدیده ای را که در قرون اخیر ایجاد شده، نهادهایی که شعنوان بدعت مخالف است؛ 

قع ها در وارد آناندیشه ها و افکار جدید را کفر، ضاللت و بدعت می دانند و با آن مخالف هستند. این رویک

غییرات و ت دهمان ادامه دیدگاه های رشید رضا هست. این جریان تکفیری در ذات خودشان محافظه کار هستن

 (.89: 1392اجتماعی، علمی، نوآوری، تکنولوژیک و نهادهای جدید را قبول ندارد )موثقی، 

 ندالیل پیشروی جریان های تکفیری به ویژه داعش؛ متحدان داعش و تاثیر تحوالت عراق بر آ

ی متعصب رامیالدی بر می گردد. در این سال ابومصعب الزرقاوی، یک اسالم گ 2003وجود داعش به سال 

اق دن به عروچ کرککه اهل اردن بود و در افغانستان گروه های تروریستی تکفیری را تعلیم می داد، تصمیم به 

اوی در زرق 2006 گروه الزرقاوی خود را به نام الفاعده در عراق نامگذاری کرد. در سال 2004گرفت، در سال 

اق هل عراخصی به نام ابوعمر البغدادی خود یک حمله هوایی توسط ارتش آمریکا کشته شد. جانشین وی ش

ر د. او نیز بود« یحمید داود محمد خلیل الزاد»بود اما به گفته برخی او از لیبی آمده بود و اسم واقعی اش 

ه القاعد سازمان»توسط نیروهای آمریکایی در یک بمباران هوایی کشته شد ولی قبل از مرگش  2010سال 

رد و رفی می کلقاعده معتغییر نام داد: اما با این حال همچنان خود را پیرو ا« عراق دولت اسالمی» را به « عراق

پس از مرگ  از رهبری این گروه به عنوان رهبر تمامی گروه های سلفی نام می برد و دنباله روی میکرد.

 »صلی او انام  و رسید که اهل عراق است« ابوبکر البغدادی»ابوعمر البغدادی رهبری سازمان دولت اسالمی به 

قب های ا با لاست )وی در پیام هاو فایل های صوتی خود ر« ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری السامرایی

بغدادی بوبکر الامی خواند(. بعد از حمله آمریکا به عراق و اشغال نظامی آن کشور، « القریشی»و « الحسنی»

یت شورای حقوقی دولت اسالمی عراق جزو مجلس شورای مجاهدین انتخاب شد و همچنین به عضو

ولت دراق نامش به عابوبکر البغدادی در بیانیه ای اعالم کرد که دولت اسالمی  2013آوریل  8برگزیده شد. در 

ود بواهد خاسالمی عراق و شام )داعش( تغییر کرده و ابعاد فعالیت های این سازمان در عراق و سوریه 

 (.89و88: 1392)انتصار، 

وی سبرخی صاحب نظران پروبال دادن به داعش در راستای پروژه ای ضد دولت عراق از به اذعان 

ت در ده اسعربستان بوده و رژیم عربستان به خصوص بندر بن سلطان که از روند تحوالت در منطقه سرخور

ا ی محمد پیوند با محافل افراطی جمهوری خواهان در امریکا طرحی را مطرح نمودند که بر طبق آن جیش

ثقی، ه است )موهزار نیرو را در منطقه ایجاد کنند و اکنون داعش نیز بخشی از همان پروژ50لشکر محمد با 

1392 :89.) 

هدید راق تعبه نظر رابرت فورد تحلیلگر ارشد فارین پالسی، با وجود پیشروی های پی در پی داعش در 

م عمومی اعال ی خالفتی جدید است که آن رابزرگ تر برای دولت مرکزی عراق، موفقیت این سازمان در برپای

تی از عالم نموده و متعاقب آن خود را به دولت اسالمی موسوم نموده است. به زعم صاحب نظران این امر

ینحل مانده برجا مانده است: موضوع ال 2003مشکلی عمیق تر می باشد که از هنگام تهاجم آمریکا در سال 

 (.Ford, 08 July 2014راق )آینده جامعه عرب های سنی مذهب ع
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ق، بدون ن عرادر واقع برخی کارشناسان و دست اندرکاران منجمله الهور طالبانی، مدیر اطالعات کردستا

راق عی در نتیجه ماندن پروژه حذف صدام حسین از طرف کشورهای غربی را باعث به وجود آمدن بحران فعل

 (.97: 1392)مقامی،  2003می دانند نه تهاجم آنها در سال 

ا راق ربه زعم رابرت فورد در واقع در برهه ای که داعش پیشروی های خود در عمق محدوده ارضی ع

کثریت اد که کلید زد یعنی در ماه ژوئن، و در پی آن اعالم خالفت را علنی نمود، هر چند مشاهده می شو

دید را جحکومت متفاوت و  حمایت به عمل نمی آورند، اما آنها یک ISISعرب های سنی مذهب از خالفت 

 در بغداد خواهانند.

به زعم بسیاری از ناظران تحوالت منطقه، بسیاری از کسانی که در حال نبرد در کنار دولت اسالمی اند از 

می باشند؛ که ترکیبی از صوفیان مسلمان و وفاداران به نایب رئیس شورای  1نیروهای تحت فرمان نقشبندیه

کسی که پس از حمله آمریکا  -ژیم بعث و معاون صدام حسین، عزت ابراهیم الدوریانقالب عراق در دوران ر

می باشند. جنگجویان مرتبط با الدوری گروه شدیدا ضد شیعه ای از روحانیونی اند که به  -متواری شده است

جد موسوم بوده و بوسیله الداری و پسرش، روحانیونی که در خدمت صدام در مس 2«شورای علمای مسلمان»

هستند،که از  3ام القرای بغداد بوده اند، هدایت می شود. گروه دیگر، عرب های سنی شورشی ارتش اسالمی

ارتشی که واقعا اسالمی نیست، اما پوششی مذهبی را  -افسران و سربازان پیشین حزب بعث تشکیل شده اند

الجیش »(. گروهک Ford, Ibid) برای مشروعیت بخشی بیشتر به وابستگان رژیم صدام دنبال می نماید

به همراه ناراضیان االنبار که نزدیک به دو سال « گردان های اتقالب عشرین»و «ارتش انصار السنه»، «االسالمی

است اعتراضات خود به دولت مالکی را آغاز نموده اند دیگر گروه هایی اند که داعش سعی نموده ایشان را به 

 (.74: 1392ی، زیر پرچم خود گرد هم بیاورد )مدن

ی ام و افراد اطالعاتهزار نفر می رسد که شامل افراد گارد ملی صد7طبق آمار تعداد این نظامیان نقشبندی به 

ر ری پول دمع آوجنظام گذشته عراق نیز می شوند. این سازمان همچنین توانسته منابع مالی مهمی را از طریق 

د را و خو گر کشورها به خصوص در ترکیه به دست آوردمیان قبایل سنی عراق و گروه های نقشبندی در دی

ین حال عن در به عنوان یکی از خطرناک ترین دشمنان دولت مرکزی کنونی عراق تبدیل کند. البته تحلیلگرا

ردان ماذعان دارند اختالفات موجود و شدید عقیدتی بدون تردید موجب تضعیف همکاری داعش و ارتش 

 (.89واهد شد )انتصار، پیشین: فرقه نقشبندیه با یکدیگر خ

در این راستا فورد اذعان دارد نا آرامی در امتداد غرب عراق بیشتر از ناحیه بقایای رژیم پیشین می باشد. 

 -یعنی القاعده در عراق می جنگیدند ISISشامل بسیاری از کسانی زمانی بر ضد سازمان سلف -عناصر قبایلی 

روهای حکومتی پیوسته اند. چهره هایی همچون شیخ علی حاتم به جنبش سنی رو به گسترش بر ضد نی

السلیمانی، یک رهبر قبایلی برجسته در استان غربی االنبار، به زعم تحلیلگران در نبرد ها و پیشروی های 

دولت اسالمی مشارکت نموده تا زمانیکه نوری المالکی از پست نخست وزیری کنار برود. در مرکز حکوت 

                                                                                                                                                               
1 Naqshbandi 
2 Muslims Scholars Council 
3 Islamic Army 
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ی از افراد وابسته به طبقه سیاسی عرب های سنی بر ضد مالکی اند که طیفی گسترده از یقه عراق نیز بسیار

سفیدان اخوان المسلمین و بازرگانانی متمول همانند اسامه و اتیل النجیفی که به ترتیب رئیس پیشین پارلمان 

 عراق و استاندار پیشین موصل )استان نینوا( می باشند را در بر می گیرد.

از این زعمای سنی حمایتی از خلیفه خود خوانده و ساختگی دولت اسالمی، ابوبکر البغدادی  هیچ یک

ابراز ننموده اند. در عوض برای آنها این گونه خالفت، رخدادی مذموم تلقی می شود. جزم گرایی این گروه 

هم محتمل ساخته است. برای تحمیل قوانین و اوامرشان بر مردم سوریه، احتمال انجام همین امر در عراق را 

در سوریه، اعمال فشاروحشیانه دولت اسالمی برای به معرض نمایش گذاردن هنجارها و متهم ساختن و انگ 

 1ملحد و کافر زدن به کسانی که با آنها موافق نیستند در نهایت سبب گشته گروه هایی مانند ارتش آزاد سوریه

 (.Ford, Op. Citنها به جنگ پردازند )و حتی جبهه النصره وابسته به القاعده بر ضد آ

ول کل نی، مسئاز اعضای جبهه احرار الشام علل اختالفات ابومحمد الجوال« محمد االمین»در این راستا 

ود توسط لفان خگسترش اندیشه و مباح دانستن خون مخا»جبهه النصره و ابوبکر البغدادی را در مواردی چون 

نکه اد به ایاعتق وشهروندان طی عملیات و خود را برتر از دیگران دانستن  البغدادی، بی اهمیت دانستن زندگی

 می داند )مدنی،پیشین(.« هر کس با جبهه بیعت نکند از حاکمیت خدا خارج خواهد شد

 مشخص هر چند، دولت اسالمی در عراق آشکارا به پیش می رود، اما فرجامش برای ناظران به وضوح

انه رپیش  به موضوعی شده در قالب یک معما و رمز که اداره مناسب موصل نیست. این امر هم اکنون بدل

 مناسبی برای منازعه پیش رو با دیگر عرب های سنی می باشد. 

می و اسال به واقع، هم اکنون منازعاتی مابین جهادی ها و وفاداران قدیمی رژیم بعث در قالب ارتش

ای ها دورنمند آناجود دارد. برخی سران قبایل اعالم نموده نقشبندی در موصل و دیاله در شمال شرقی بغداد و

 مایند.دام نایدئولوژیک دولت اسالمی را مردود دانسته و برای وارد نمودن ضربات، مجددا می توانند اق

ر عناص پرسشی که در اینجا از سوی صاحب نظران مطرح می شود این است که در این ترکیب نامتوازن

واهند می خ اق که در هدف بغدادی در برپایی خالفت شراکت ندارند، آنچه که آنهاجامعه عرب های سنی عر

ر فت آوصورت دهند چیست؟ در حقیقت عرب های سنی عراقی گروهی متنوع و چندپاره اند و بنابراین شگ

 نیست که همه آنها با این امر موافق نباشند.

عراق  هیجان انگیز دولت و بازگشت بهدوری و متحدانش در شورای علمای مسلمان در جستجوی سقوط 

 قبایل و سران وتحت سیطره عرب های سنی پیشین و در اختیار گرفتن زمام امورند. در مقابل، برخی از شیوخ 

بغداد  یر دربعثی ها در ارتش اسالمی صحبت از برکناری مالکی و حمایت از یک حکومت مرکزی تازه و فراگ

 گی واقعی عرب های سنی باشد.نموده اند که در برگیرنده نمایند

، بسیاری از اعراب سنی برای تشکیل یک منطقه عرب نشین 2003در یک اضمحالل فکری پس از سال 

 10سنی مذهب مطابق مدل ایجاد شده در حکومت منطقه کردستان فراخوان دادند در حالیکه آنها به شدت در 

نون اساسی کنونی عراق جبهه گرفته بودند. قانون سال قبل در برابر این ایده به هنگام تهیه پیش نویس قا

                                                                                                                                                               
1 Free Syrian Army 
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اساسی فعلی عراق امکان دارد یک حکومت منطقه ای سنی عربی را با نیروهای امنیتی مربوط بدان و یک 

حاشیه مانور گسترده برای خودگردانی را اجازه دهد. از این رو، این پیشنهادها فضای گفتگو را در حداقل، 

آورده است. البته به اذعان کارشناسان در راستای تحقق این امر، ناممکن است که  برخی از اعراب سنی بوجود

را با توجه به  -شیعیان، کردها و اعراب سنی-هراس ها و سوء ظن های بازیگران صحنه تحوالت عراق

عموال رفتارها و تندروی های گذشته از نظر دور بداریم. از نظر تحلیلگران بده بستان های سیاسی عراقی ها م

    .مستلزم میزان زیادی از مذاکره و مصالحه های آنی است تا منجر به بر طرف شدن اختالفات بشود

ارد. در می گذچنین موضوعات پردردسری، تردیدی در مورد پیچیدگی هر گونه معامله و بده بستانی باقی ن

د یی وجومی گیرند، شهرهابسیاری از استان های سنی نشین که محتمال در حیطه حکومت منطقه ای قرار 

سنی  ی عربدارند که در درجه اول شیعه یا کرد نشین اند. آیا ممکن است آنها به دامن حکومت منطقه ا

م شده تسهی سقوط کنند؟ چگونه ممکن است ذخایر و منابع نفتی با یک منطقه و ناحیه عرب سنی نشین جدید

 سهمی ونطقه سازمان دهی شده باشند؟ چه نقش باشد؟ و چگونه ممکن است نیروهای امنیتی محلی این م

عامله و ونه مامکان دارد به کادرهای نظامی عرب سنی در نیروهای امنیتی ملی محول گردد؟ همچنان که هرگ

مکن ذاکرات مید، مبده بستان می تواند برای ایجاد یک منطقه شیعه نشین نیز در آینده رویه ای را ایجاد نما

 ند اعالم تشکیل حکومتی جدید را به تاخیر بیندازد. است دشوار بوده و بتوا

د با ن دارشاید سوال نسبتا مهمی که در اینجا مطرح می گردد این باشد که چگونه عرب های سنی امکا

واجهه و فته مدولت اسالمی، که هم اکنون مابین شهر رقه در مرکز سوریه و شهر موصل در عراق استقرار یا

 مخالفان ه رویه پس از سالهای متمادی همزیستی پرتشویش میان اکثریت عناصر میانمقابله بیابند؟ در سوری

ار ضدیت شدند در نهایت دچ -وریه آزاد، جبهه انقالبیون سوریه و جیش المجاهدینهمچون ارتش س-مسلح

عراق نی سعراب او هم اکنون در یک نبرد هویتی با یکدیگرند. از این رو، دشوار است پیش بینی کنیم چگونه 

ا درون یری همی توانند وارد یک بده بستان با حکومت مرکزی جدید در بغداد می شوند بدو ن آنکه با تکف

 قلمرو ارضی شان مواجهه یابند.

ان سی در میی سیاکابینه اوباما به درستی اصرار ورزید که مبارزه با دولت اسالمی مستلزم مصالحه و سازش

م شته باشیثق دای برای اجرایی شدن دشوار خواهد بود، جز آنکه رجاء واعراقی ها می باشد. یک معامله سیاس

ی جوامع مزیستهکه برای اجتناب از منازعه ای گسترده تر در عرصه خاورمیانه تنها باید به شیوه ای برای 

 (.Ford, Op. Citشیعی و سنی عراق نایل شویم )

ی داخلی و بازیگران موثر خارجی در عرصه هرچند در صحنه سیاسی عراق با توافقاتی که میان نیروها 

معادالت سیاسی قدرت در عراق صورت گرفت، مالکی به کناره گیری تن داده و حیدر العبادی مامور تشکیل 

کابینه گردید و امریکا نیز به حمالتی هوایی به مواضع داعش دست زده و ترکیه نیز نیروهای خود را در مرز 

و جبهه  ISورده است و در سازمان ملل متحد قطعنامه تحریم مالی بر ضد سوریه به حالت آماده باش درآ

به ترکتازی خود در منطقه استمرار بخشیده و فضای سیاسی  ISالنصره به تصویب رسیده است، اما همچنان 

نش در عراق و سوریه نیز در نوعی بی ثباتی قرار دارد. اذعان مقامات بلندپایه امنیتی به این مسئله که نبرد و ت
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منطقه تا چندین دهه به طول می انجامد نیز تائیدی بر پیچیدگی های معادالت سیاست و قدرت در این منطقه 

 می باشد.

 جریان های تکفیری و شبکه های اجتماعی

چرا یک خالفت قرون وسطایی بدوی در رسانه »تحلیلگر فارین پالسی در مقاله ای با عنوان:  1کری اسچیک

عقیده دارد دولت اسالمی عراق و شام به نحو خیره کننده ای در « از واشنگتن می باشد؟ های اجتماعی بهتر

حال حرکت رو به جلوی تاثیر گذاری در نبرد در رسانه های اجتماعی است. گروهی که در حال حاضر به 

( موسوم شده است، به نحو مهیبی در حال ارسال پیام برای جلب توجه و تحریک و تشویق ISدولت اسالمی )

برای عملیات های نظامی اش، در هر دو جایی است که در حال نبرد می باشد و همچنین در میان کشورهایی 

ش در حال ویدئویی از مردان ISکه ممکن است متمایل به دخالت بر ضدش باشند. بعد از دستیابی به موصل، 

که بسیار محتمل است که به تحریک  -اعدام نفراتی از سربازان به اسارت در آمده عراقی ارسال نموده بود

به طور زنده  ISنیروهای امنیتی عراق در جهت برگزیدن گزینه ترک پست هایشان به طور کامل یاری رساند. 

نعکاس دهنده شجاعت جنگاورانش و پیشرفت های نظامی اش در سراسر عراق را توئیت می نماید، که ا

مقاومت اندک نیروهای امنیتی عراقی می باشد. همچنین این گروه در گرماگرم پیشروی های نظامی اش در 

خاک عراق، در فضای مجازی تهدیدهایی را در راستای کشتار و بریدن سر شهروندان بریتانیایی در میدان 

یانه مسابقات شانزدهمین دوره جام جهانی فوتبال در برزیل، در ترافالگار لندن صورت داده بود. همچنین در م

تصویری از یک سر بریده شده با عنوان درج شده بر  ISحالیکه ایاالت متحده نیز درگیر این بازی ها بود، 

 ).,2014/07/09Schakeروی آن که آن را توپ دولت اسالمی نامیده بود، توئیت نمود )

ی ن گروه مبه ای کامپیوتری ای را طراحی و تولید کرده است که این امکان رادر همین راستا داعش برنامه 

ن فاقات ایان اتدهد تا با ارسال مستقیم تبلیغات خود به حساب های کاربری طرفداران خود، آنها را در جری

طالعات نند. مک ریافتگروه قرار داده و با برنامه درون پرداختی موجود در این برنامه کمک های مالی الزم را د

ای بکه هشاخیرحاکی از آن است که داعش تا به حال موفق شده است پاسخ های بسیار مثبتی را از طریق 

ه با نام کاست   The Dawn of Glad Tidingsاجتماعی به دست بیاورد. یکی از این برنامه های کامپیوتری 

  وگل پلیادامه فعالیت اش فقط در گ شهرت پیدا کرده بود، توانست قبل از جلوگیری از Dawnاختصاری 

 ش ارسال وران داعهزار بار دانلود شده و صدها هزار توئیت را در روزهای اخیر مابین شبکه طرفدا 40بیش از 

 دریافت کند.

این گروه در میان گروه های تروریستی تا به امروز بیشترین بهره را از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

روه تروریستی با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و اینترنت پرسرعت که برده است. این گ

توسط کشورهای قطر، عربستان و ترکیه در اختیارش قرار گرفته تمامی عملیات های خود را فیلمبرداری می 

دند استفاده کند و اخبار مورد نظرش را در شبکه های فیس بوک و توئیتر منتشر می کند. تحلیل گران معتق

گروه داعش از ابزارهای اینترنتی به گسترش شهرت این گروه و نیروگیری آن کمک شایانی کرده است. داعش 

                                                                                                                                                               
1 Kori Schake 
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تا به امروز در اکثر عملیات های خود سعی کرده است الگوی ایجاد ترس قبل از تصرف و نمایش محبت در 

تبلیغاتی را به معرض نمایش گذارد  بعد از تصرف را در ذهن بینندگان القا کند و نوعی پروپاگاندای

(. به زعم کارشناسان تاسیس موسسه فرهنگی الهدایت گامی برای اشاعه و تعمیم این گونه 96)مقامی،پیشین: 

 فعالیت ها تلقی می گردد.

دولت اسالمی به طور حتم به تعییین قدرت و توان خود به دقت پرداخته و سناریوهای محتمل را در 

در نبردهای گسترده تر و با حضور بازیگران فراملیتی همچون ناتو در نظر دارد، اما زیرکی صورت درگیر شدن 

این گروه در استفاده از وسایل ارتباط جمعی مدرن می باشد که به این گروه یاری می کند تا از رخ دادن 

اسالم گرا برای ارسال پیام سناریوهای فاجعه بار و نابود کننده ممانعت به عمل آورد. قابلیت این گروه رادیکال 

های موثر و شورانگیز ماهرانه و حیله گرانه در پشتیبانی از اهداف خود در منازعه نظامی شان عالی می باشد: 

تحریکات بدوی تکفیری ها، دشمنان شان را از داشتن اراده معطوف به نبرد و بازسازی افکار عمومی غرب در 

 1اورمیانه باز می دارد. به زعم تحلیگر فارین پالیسی سان تزوراستای درگیر شدن در جنگ دیگری در خ

استراتژیست قرون گذشته در چین در مواجهه با تمهیدات این افراد تمایل پیدا می کند از جای خود برخاسته 

 و برای ایشان کف بزند.

لت ماعی، دواجت ایدر این راستا می توان بیان داشت در واقع با تمهید استفاده از فضای مجازی و شبکه ه 

ظر نا مد راسالمی اقداماتی در راستای عملیانت روانی با هدف تحقق بازدارندگی و تضعیف روحیه دشمن 

 دارد.

، رقت انگیز 2از نظر تحلیلگران، در مقابل، اقدامات حکومت ایاالت متحده در راستای دیپلماسی هشتگ

بهره می گیرد: ابتدا جنبه وارد نمودن ضربه سریع است )دیپلماسی هشتگ به عنوان یک رسانه از دو جنبه 

عاطفی با هدف متاثر ساختن مخاطب و دوم استفاده از هجو و تخریب سوژه که توام با تصاویر موثر و 

احساس برانگیز و جمالت و عبارات آنچنانی هستند که قابل توجه و جذاب و جلب کننده اند(. به اذعان کری 

حکومت آمریکا به نظر می رسد فاقد توانایی برای استفاده از وسایل ارتباط » سی:اسچیک تحلیلگر فارین پالی

جمعی مدرن برای نیل به مزیت واقعی است... چگونه است که جامعه ای که دارای ویترین های مغازه های 

جالی واقع در خیابان مدیسون است، شرکت فیلمسازی خوداتکای مشهور هالیوود را دارد، دارای فیلم های جن

سود می برد و دارای یک کمپین  3با تاثیرات ویژه است، از خالقیت و نوآوری تکنیکی در ناحیه سیلیکون ولی

سیاسی برجسته است و بنابر این در هنر ناب اپلیکیشن های مخابراتی و تصویری بی همتاست در حمایت از 

قابل بیان است: ابتدا منافع مرتبط با خود ؟ از دید این نویسنده پاسخ این امر در دو مورد «اهدافش عاجز است

تهاجم، و در وهله بعدی این مساله که تالش ها و اقدامات حکومت امریکا در حال پشتیبانی از یک راهبرد 

 فراگیر و جامع نمی باشد.

                                                                                                                                                               
1 Sun Tzu 
2 Hashtag Diplomacy 
3 Sillicon Valley 
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 ا درن شیوه هه تریاز این رو به تعبیر تحلیلگران، شبکه های اجتماعی مانند توئیتر هنری در راستای شایست

ی و ه ناآرامبهدید جهت رویارویی با نبرد نا متقارن تلقی می شوند و از دید گروه هایی مانند دولت اسالمی ت

جتماعی اسانه حمالت تروریستی ابزارهایی اند که می توانند دندانه های قوی را تضعیف کنند؛ بنابراین ر

سالمی باور ی دولت ارسان یم کنند. بنابراین پیامابزاریست برای کسانی که فاقد قدرتند تا بتوانند این خال را ترم

شته با گرتبط در حال تکوین و هویت جنایتکارانه و بی رحمانه این گروه را تقویت می کند. و این امر  م

ه ز ورود باا را هراهبردی گسترده تر: دور نگه داشتن ایاالت متحده از دخالت نظامی. پیام گروه، آمریکایی 

ا ساساتی رو اح نطقه ای در روابط فرقه های مذهبی و دولتها در خاورمیانه  باز می دارددرگیری و خشونت م

ای ز شبکه هاده اکه نمی خواهند وارد این منازعه شوند تقویت می کند. این مساله به چرایی موثر بودن استف

 ).Schake: Op. Cit(اجتماعی پاسخ می دهد 

دد ی متعرم افزارهای پیام رسان لحظه ای و فروشگاه هانفوذ شبکه های اجتماعی گوناگون و تعدد ن

ست. اشده  اینترنتی برنامه های موبایل تبدیل به عامل بغرنج دیگری در برخورد با تروریست های داعش

 ود نوشتهخزارش ریچارد برت، مامور پیشین سازمان اطالعات انگلستان و مدیر انجمن نظارت بر القاعده در گ

بکه شه جذب اکثر مخاطبانی ک» جتماعی رگ حیاتی عضویت داعش بوده اند. به گفته او:است که شبکه های ا

ر شبکه ز دیگاداعش شده اند عمدتا از جوانان در قسمت های شرقی مدیترانه بوده اند که با فیس بوک بیش 

شتر از بی نداهای اجتماعی کار می کردند اما بیشتر مخاطبانی که در حوزه خلیج فارس جذب این گروه شده 

 ی شود کهجام متوئیتر استفاده می کردند. این عضو گیری ها وتبلیغات گسترده جهادی تروریستی در حالی ان

رد با رای برخورا ب کشورهای اروپایی به دلیل قانون های مربوط به آزادی بیان تا به حال اقدام کامل و جامعی

ریستی ی ترو. این تکثیر باورنکردنی وب سایت هااین وب سایت ها و شبکه های اجتماعی انجام نداده اند

حقیقات رکز تمیکی از عوامل گرایش جوانان غربی به این گروه های تروریستی است. روهان گوناراتان رییس 

به این نکته  24بین المللی تحقیقات تروریستی و خشونت سیاسی در سنگاپور در مصاحبه ای با شبکه فرانس 

ه کق آماری د. طبهات، تروریست ها در عرصه اینترنتی از موفقیت فراوانی برخوردارناشاره کرد: از بسیاری ج

ستی و تروری فراطیاین کارشناس ارائه داده است بیش از ده هزار وب سایت اینترنتی برای تبلیغ دیدگاه های ا

ر گاه ها دن دیدایدر جهان وجود دارد و این در حالی است که تنها یکصد وب سایت اینترنتی برای مقابله با 

شده  ثاین امر باع ارند.اختیار مردم قرار گرفته است که بسیاری از این پایگاه ها در واقع فعالیتی نیمه تعطیل د

ای ن گروه هذب ایکه جوانان اروپایی که نه دیدکافی از اسالم دارند و نه تحلیل عمیقی از تحوالت سیاسی، ج

ولید ند؛ از ترده اه ای آن برای جذب نیرو از هیچ اقدامی فروگذار نکتروریستی بشوند. داعش و طرفداران منطق

 (.96انیمیشن و پوستر و فیلم گرفته تا تولید تی شرت و فروش آن در اینترنت )مقامی، پیشین: 

محمد عبداهلل یونس کارشناس امور منطقه ای در مطالعاتی که در مرکز بین المللی افراط گرایی در دانشکده 

صورت گرفته اذعان دارد نیروهای جهادی مخالف اسد و دولت  2014ر لندن در نیمه های آوریل پادشاهی د

مالکی برای افزایش توانایی های نظامی خود از اینترنت و صفحات اجتماعی استفاده می کنند و از طریق 

د نیاز خود را تهیه می اینترنت نه تنها اقدام به جذب نیرو می کنند بلکه بسیاری از ادوات و مهمات نظامی مور

و عالءالدین تجهیزات و ادوات نظامی  Ebayکنند. این گروه ها با استفاده از شبکه های حراجی اینترنتی نظیر 
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و مخابراتی را تهیه می کنند و با در اختیار گذاشتن آدرس هایی در کشورهای همسایه عراق و سوریه 

استفاده می کنند. وی در این راستا به این نکته اشاره می  تجهیزات خود را تحویل گرفته و علیه دولت مرکزی

هزار نیروی  11کند که تنها یکی از گروه های جهادی توانسته است با تبلیغ در صفحات اجتماعی حدود 

تروریست را جذب کند. بنا براین گزارش جنگ سوریه و اقدامات اخیر داعش در عراق نخستین نبردهایی 

نت و صفحات اجتماعی جایگاه ویژه ای را در بسیج و ایجاد تشکیالت مبارزان به وجود هستند که در آن اینتر

 آورده اند.

وریل آ 18ر از سوی دیگر گزارش صادره از سوی آکادمی مطالعات رسانه ای خاورمیانه در واشنگتن که د

ی استای در رگذشته منتشر شد، نشان داد که تحولی ساختاری در گفتمان رویکردهای جریان های تکفیر

ه و جذب عناصر افراطی ایجاد شده است و این گروه ها بیشتر روی صنعت جذاب سازی جهاد در سوری

تکیه  عراق عراق از طریق تمرکز بر قدرت ادامه زندگی عادی مردم و طرفداران این گروه ها در سوریه و

 ا خواستهز آنهانه افزایش یابد و دارند. این مساله سبب شده است توقعات از کشورهای اروپایی در این زمی

 سیاری ازد و بشود در مبارزه با گروه های تروریستی و جهادی در فضای سایبری فعالیت بیشتری داشته باشن

ده ربی شغامکانات آنها را در این محیط ببندند. آنچه در حال حاضر بیش از همه باعث نگرانی جامعه 

ست که ایبری به اروپا و آغاز فعالیت های گسترده در فضای سا بازگشت گروه های جهادی از سوریه و عراق

رو آن که فیگا قدامیامی تواند ضمن تاثیرگذاری بر افکار عمومی اروپا، آنها را علیه غرب تهییج و تشویق کند. 

 (.97را به اسب تروای جنگی از درون تعبیر کرده است )همان: 

 و پیامدهای آن ISISاعالم خالفت توسط 

وعده الهی با اعالم و تشکیل و برقراری »ر یک نوار صوتی با عنوان د -سخنگوی داعش -ابومحمد عدنانی

م است تصمیدولت اسالمی که مرکب از بزرگان، رهبران، امیران و مجلس شور» گفته است: « خالفت اسالمی

 و او با کند لمانان بیعتگرفته است تا ضمن اعالم خالفت اسالمی با ابوبکر البغدادی به عنوان خلیفه مس

فیلم  وتی یکپس از این نوار ص«. پذیرش این بیعت، از این پس امام و خلیفه مسلمانان در هر مکانی است

ز  وه را نیین گراویدئویی نیز انتشار یافته که غیر از ابومحمد عدنانی، عمره چچنی فرمانده عملیات نظامی 

نان شوند. آ داشتهرا بت های معرفی می کنند که باید از میان بر نشان می دهد که در آن مرز کشورهای اسالمی

اقامه » ت: بوده اس قرار علت اعالم خالفت را دستاوردهای اولیه این گروه اعالم کرده اند که به گفته آنها از این

با  رانی اسیحدود الهی، حل تمامی مشکالت، شکستن صلیب های مسیحیان، تخریب مزارها و بارگاه ها، آزاد

« از مردم زکات تیغ و شمشیر، تعیین والیان و قاضیان، تعیین جزیه برای مسیحیان، گرفتن مالیات و خراج و

 (.9و8: 1392)خدیر، 

در واقع از منظر تئوریک می توان برپایی و اعالم خالفت توسط گروه داعش و شخص بغدادی را منطبق با 

ین لحاظ ابن تیمیه نیز مانند ابن جماعه وجود سلطان ستمگر را دیگاه های ابن تیمیه در این راستا دانست. از ا

بهتر از بی نظمی و آشفتگی می داند. قیام علیه حاکم جائر را جایز نمی شمارد. معتقد است که مشروعیت 

سلطان نه در شیوه نصب او بلکه در اراده او برای احترام به شریعت است. سلطان ولی امر مسلمین و اطاعت 
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جب است. همچنین ابن تیمیه تعدد امام یا سلطان را در زمان واحد مجاز می داند. وی همچنین برای از او وا

 (.105امام به هیچ خصوصیت آرمانی قایل نیست )پوالدی،پیشین: 

، تکلیف روعیتاز این رو تعدادی از مضامین کلیدی که در سخنرانی العدنانی پررنگ تر است: پیروزی، مش

ه بان گروه پیرو وله اول عدنانی خط سیر مثبت برای دولت اسالمی را با تبریک به یاوران و امید است. در وه

 خاطر دستاوردهایشان ترسیم می نماید.

ریش از یله قاز نظر مشروعیت، خلیفه به طور تاریخی قرار بوده از نسل محمد )ص( پیامبر اسالم از قب

مود که از نسل نگردید، وی ادعا  2010اسالمی در سال  اعراب باشد. هنگامی که ابوبکر البغدادی رهبر دولت

ت دارد؟ شروعیمحمد )ص( و از قبیله قریش می باشد. بسیاری این پرسش را مطرح ساخته اند آیا این ادعا م

وند با م، در پیبراهیااما، برای اولین بار عدنانی اصل و نسب بغدادی و طرح وی برای استفاده از نام واقعی اش 

 ، برای نشان دادن ادعای مشروعیت اش را توصیف نمود.خالفت وی

را درون دولت اسالمی به وجود آورده است، که « یا با ما یا بر ما»ایجاد و خلق خالفت یک ذهنیت   

پس اجازه دهید آن » محتمل است دشمنان بیشتری را بیافریند. در این راستا عدنانی چنین بیان می دارد: 

و اجازه دهید به » وی در ادامه اضافه می کند: «. ف اعالم خالفت اند( نابود شوندرهبران )کسانی که مخال

امت، آنها که می خواهند واحد و متحد شوند برای نابود کردن اجتماعات سکوالر، دموکرات و ناسیونالیست و 

سته جات سیاسی اند )کسانی که مانع از اعمال شریعت می باشند( و دیگر وابستگان به د 1کسانی که از مرجئه

عدنانی در سخنان خود پس از پیشروی های چشمگیر داعش با لحنی حماسی چنین به « در جوامع اسالمی...

مواجهه پیدا خواهید کرد که  2ای سربازان دولت اسالمی، شما با نبردهای شدید»ابراز احساسات می پردازد: 

ظایف و مسوولیت های مسلمین را در کل و در نهایت، عدنانی و«. باعث می شود موهای کودکان سفید شود

برای آنها که در درون مرزهای کنونی دولت اسالمی زندگی می کنند در این زمان که خالفت استقرار یافته، 

تشریح می سازد.از نظر وی برای همه مفاهیم و مقاصد مطابق با امر دولت اسالمی، اقتداری جز آنها وجود 

بیین می کنیم که این اعالم خالفت، سرپرستی مسلمین است و پس از این همه ما برای مسلمانان، ت» ندارد: 

از نظر عدنانی قانونی بودن و مشروعیت «. مسلمین ملزم به وفاداری به خلیفه ابراهیم و حمایت از او می باشند

طق شان سلب همه امارات، گروه ها، دول و سازمان ها با گسترش و توسعه اقتدار خلیفه و ورود نیروها به منا

 ).Zelin, 06/30/ 2014می شود )

همچنین  ن امراعالم دولت اسالمی و تاسیس و برپایی مجدد خالفت پیشینه ای طوالنی را در بر دارد. ای

یش ی با گراوافقتمامید و رویایی برای بسیاری از مسلمانان برای دهه ها بوده است، حتی اگر اکثرشان لزوما 

 2006کتبر ا 11خ می نداشته باشند. پیشینه تحقق کنونی این اعالم خالفت به تاریهای ایدئولوژیک دولت اسال

دهای شکیل نهارای تباز می گردد، هنگامی که دولت اسالمی عراق ابتدائا بوجود آمد و جنبشی برای اولین بار ب

 تاسیسی و ساختارهای حکومتی تالش نمود.

                                                                                                                                                               
1 Murjia 
2 Malahim 
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ر مورد را د ن ماه سال برای مسلمانان است هیچ شکیاعالم خالفت در روز اول ماه رمضان، که مقدس تری

بت همان نس یز بهمعنایی که به اهمیت مذهبی این روز ارتباط می یابد باقی نمی گذارد. اما تاریخ میالدی ن

مسرش که هژوئن یک روز بعد از صدمین سالگرد ترور ولیعهد اتریش و  29اهمیت دارد: اعالم خالفت در 

ط ا توسرا موجب شد اتفاق افتاد. در حالیکه بسیاری از مورخان الغای خالفت شروع جنگ جهانی اول ر

یروان دولت پ-، به عنوان آخرین نقطه گذارده شده بر امر خالفت قلمداد می کنند1924مارس  3آتاتورک در 

ده گردی غازآاول  اسالمی به این امر بعنوان تنها پیامد منطقی فرآیندی که از یک دهه قبل تر از جنگ جهانی

منطقه  رای بسیاری درروایتی که ب -است می نگرند، که منجر به قطعه قطعه شدن دولت های خاورمیانه شد

اجعه به درازای فو اعالم خالفت در آن تاریخ به عنوان یک  2014ژوئن  29طنین انداز گشته است. بنا براین 

 سالمی قاب بندی شده است.یک قرن  وبه عنوان نشانی از بازگشت کرامت و افتخار به امت ا

ای ا خلفاز این رو دولت اسالمی می تواند و می خواهد استدالل نماید که وارث خلفای گذشته خصوص

د که . دولت اسالمی یا به تعبیری دیگر گروه تکفیری داعش می خواهد ادعا کن( می باشد661-632راشدین )

ست اه نبوده گذشت ن المسلمین قادر به انجامش در قرنقادر بوده تا آنچه را که جنبش اسالمی دیگر یعنی اخوا

ن و مسلمانا یداریباجرا نماید: پر کردن خال از دست رفتن اعتبار با واقعه الغای خالفت و خلق و آفرینش یک 

ذشته در الش های ناکام مانده گغیر از آن ت -احیای اسالمی. این گروه همچنین می تواند استدالل نماید

 ه شریفخالفت بوسیله جنبش خالفت در هندوستان مستعمره انگلستان و خالفت منقرض شدراستای احیای 

ر به واقعا قاد دولت اسالمی -حسین که امروزه آن چیزی است که مبدل به پادشاهی عربستان سعودی گشته

 .)Ibid)ارائه یک توفیق برای مسلمانان و فراهم نمودن امید و اقتدار بیشتر برای آنان بوده است 

اعده در می القایمن الظواهری با توجه به تجربه ای که از شکست نظاواکنش ها به اعالم خالفت بغدادی: 

بین  ی خود راب قواافغانستان به دست آورده بود، مایل نبود که داعش خود را به سوریه بکشاند و به این ترتی

ا ربر داعش ری رهوه بر آن، ایمن الظواهعراق و سوریه تقسیم کند و نتواند پیروزی نظامی به دست آورد. عال

ا رخود  به عنوان رقیب خود در رهبری جنبش های افراطی جهادی می پنداشت و حتما مایل نبود که نقش

نی های نگرا توسط او تضعیف شده ببیند. چرا که به طور کلی ظهور داعش به عنوان رقیب اصلی القاعده به

اشیه حمانش به ه سازود و الظواهری به عنوان رهبر  القاعده مایل نیست کسازمانی و عملیاتی القاعده افزوده ب

 برود.

داشت و  فاتیهمچنین ابوبکر البغدادی مدتی قبل از اعالم خلیفه شدنش در این مورد با الظواهری اختال

د واهعده خالظواهری می گفت که اعالم تشکیل خالفت جدید اسالم باعث نابودی سازمان هایی مانند القا

 (.89شدو لذا مخالف آن عقیده بود  )انتصار،پیشین: 

به تعبیر تحلیلگر نشریه نیوزویک در شرایط کنونی القاعده بسیار کمتر از گذشته بخشی از گفتمان تروریسم 

جهانی می باشد. به زعم وی با اعالم خالفت، ماهیت گفتمان افراط گرایی سلفی و بنیادگرایی رادیکال در حال 

می تقریبا به نحو عینی و کاملی متضاد تغییر می باشد و در این راستا فلسفه جهادی القاعده و دولت اسال

یکدیگر می باشد. گروه قدیمی تر به طور بنیادی حمالت بر غرب را در اولویت خود قرار داده و بر روی آن 
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متمرکز شده بود با امید به گسترانیدن دامی برای غرب ومتحدانش برای درگیر شدن در جنگی که ممکن بود با 

ورمیانه پایان پذیرد؛ اما داعش با به راه انداختن نبردهایش بر ضد حکومت های بیرون راندن آن کشورها از خا

در واقع صاحب نظران عقیده  )., 2014/07/18Eichenwaldخاورمیانه در حال کشتار مسلمین می باشد )

به « دشمن دور»دارند دولت اسالمی اشتباهی را که اسالف القاعده مرتکب شدند انجام نمی دهد: برگزیدن 

 ).Schake, Op. Citاز میان حکومت های خاورمیانه )« دشمن نزدیک»جای 

به همین دلیل، تحلیلگران اذعان دارند اگر دولت اسالمی در جستجوی اعتبار بواسطه موفقیت های نظامی، 

در آینده به پیشروی هایش استمرار بخشد، القاعده در صدد انجام حمله ای تازه بر ضد غرب به جهت 

 .Eichenwald, Opخشی به ارتباط مستمرش با جهادی های جوان تر تمایل پیدا خواهد کرد )استحکام ب

Cit.( 
الوه بر عمود. ندر این راستا می توان طیف متنوعی از واکنش ها را در مورد اعالم خالفت بغدادی احصاء 

می، کسانی مانند عالم خالفت دولت اسالا -برخی حتی تمسخر و -هم آوازی مسلمانان سراسر جهان در رد

گرفته  ستا قرارین رارهبران القاعده و گروه های وابسته به آن نیز که در موقعیت مخاطره آمیزی می باشند در ا

وع ی به موضتئور اند. هرچند آنها از سویی دیگر  از پیشرفت های اخیر دولت اسالمی در عراق که عمال نه در

حو به ن ن، اعالم عدنانی در باب خلیفه نامیدن بغدادیخالفت عینیت بخشیده مشعوف اند. به دیگر سخ

ردیده ماه گذشته متحمل ضربات سختی گ 10شدیدی می تواند القاعده را که با پیشرفت های گروه در 

هه دن جبتضعیف نماید. به طور خاص تر، دولت اسالمی در حال به حاشیه راندن و تحت الشعاع قرار دا

ناف و ف و اکسوریه، با جمع آوری و بسیج نظامی جنگاوران خارجی در اطراالنصره شاخه رسمی القاعده در 

ن می و یم با رو گردان ساختن و جذب برخی اعضای شاخه های دیگر القاعده در افغانستان، شمال آفریقا

در ا رخه هایش و شا باشد. در این راستا به زعم تحلیل گر فارین پالیسی دولت اسالمی امیدوار است تا القاعده

ن عم ایموقعیتی نامطلوب نسبت به آشتی کردن با واقعیت خالفت جدید و ضدیت با آن قرار دهد. به ز

ر ازاند اگر اندنویسنده این موضع و راهبرد می تواند یک قمار باشد و دولت اسالمی را در ورطه ای بزرگ د

 این گروه به اهداف بزرگی که ترسیم نموده است دست نیابد.

تحلیلگران واکنش های جهادی ها نسبت به تاسیس مجدد دولت اسالمی و امر خالفت در کل به زعم 

بسیار درهم برهم و متنوع بوده است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد القاعده در شبه جزیره عربستان 

اری مسقط الراس سربازانش در مورد خالفت ادعایی که به بار نشسته است هیجان زده است، در حالیکه بسی

درون جبهه النصره در حال محکوم کردن آن هستند و به نحوی طعنه آمیز به آن میخندند، با موسوم نمودن این 

همچنین جهادی های تکفیری در سوریه تحت بیرق و لوای رسانه بالدالشام «. خالفت توئیتری»واقعه به عنوان 

که این اعالم خالفت از جانب دسته ای مذمت نامه ای را منتشر نموده اند که در آن استدالل شده است 

منحرف بوده است که در برابر شیوه صحیح اسالمی تاسیس یک خالفت قرار داشته و نیازی به هیچ گونه 

حمایت گسترده ندارد. به نحوی بسیار مهم، شماری از شیوخ جهادی بلند مرتبه و ارشد، همچون حمید بن 

مذمت نموده اند. همچنین گروه های شورشی تکفیری مهم و علی و هانی السیبایی این اعالم خالفت را 
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کلیدی سوریه ای و اعضای اصلی و موسس بدنه گروه های تکفیری تاسیس مجدد دولت اسالمی در باب 

 خالفت را غیر قابل پذیرش تلقی نموده اند.

الشام،  بالد ازدر مقابل، دسته ای کوچک از تکفیری های در حال نبرد در سوریه، موسوم به جیش الشباب 

 Aishaموسوم به  ISIS که قبال روابط تنگاتنگی با جبهه النصره  و به همان میزان در لبنان و با مرکز رسانه ای

ین راستا ند. در ااموده نپیوند و ارتباط داشته اند، هم اکنون به طور رسمی وفاداریشان به دولت اسالمی را ابراز 

یلی در تگان قباوابس ومه ها و التزام های وفادارانه تازه ای در میان اعضا همچنین دولت اسالمی اخیرا سوگندنا

ست، اورده آسوریه و عراق، همچنین اعضایی که از جبهه النصره و انصار الشام فرار نموده اند به دست 

به ر شدهادی جحرکتی رو به جلو که به سودش در این مدت کوتاه استمرار یافته است، در حالیکه گروه های 

ند که ز می دارابرا جزیره سینا، باریکه غزه و شمال آفریقا نیز به طور رسمی وفاداری شان به دولت اسالمی را

 وز عبارت دای امی تواند نشانه ای باشد از این مساله که می توانند از پشتیبانی و حمایت این گروه ها ج

 کلمات محبت آمیز ابراز شده بهره مند گردند.

ی م، که خالفت به زعم آرون زلین می تواند موفقیت دیگری برای دولت اسالمی باشد در واقع اعالم

م این اعال وی دیگرسدر کنار این گروه قرار دارد. از « اراده خداوند»خواهد به اثبات برساند این امر را که 

وده محددر « دولت اسالمی»ممکن است نشانی باشد از آغازی بر یک پایان در جهت تالش های دومین 

 ).Zelin ,Op. Citحکمرانی در کمتر از یک دهه )

ا به ینی هبمسیر و روند تحوالت آتی که پر شتاب نیز می باشد نشان خواهد داد کدام یک از این پیش 

 واقعیت مبدل خواهد شد.

 جریان های تکفیری در خاورمیانه و قدرتهای خارجی و منطقه ای

، گزارشی در دست بود که نشان می داد آمریکا، بریتانیا 2013رس در مانقش غرب به ویژه ایاالت متحده: 

و فرانسه در حال آموزش اعضای اپوزیسیون سوریه در اردن با تمرکز بر روی مهارت های جنگ شهری و 

آتش توپخانه هستند، در پایگاه آموزشی که بنا بر  گفته ها در نزدیکی مرز عراق و سوریه در شهری شمالی به 

واقع می باشد. در حالیکه در بسیاری از رسانه ها و خبرگزاری ها گزارش شده بود که تجهیزات  1وینام الصفا

ارتش آزاد سوریه در اردن، در گذشته استقرار یافته بود، سوء ظنی در حال رشد در مورد درگیر بودن سیا در 

با شورشیانی که در آنجا آموزش  ISISاین استان، به عنوان شاهد و مدرکی که در راستای روشن نمودن ارتباط 

دیده اند ار ائه می شود، وجود دارد. در این راستا گزارشی وجود دارد که به رابطه جبهه النصره و داعش بعد 

از تصرف میدان گاز کلر اشاره دارد. در این گزارش به تجربه استفاده گروه های افراطی از گاز کلر به عنوان 

ره شده و ذکر شده که: تمهیدات  اطالعاتی اردنیها برای تسهیل قاچاق گاز کلر سالحی شیمیایی در سوریه اشا

از اردن به سازمانی که به عنوان دولت اسالمی عراق و شام موسوم است صورت پذیرفته و با یاری سرویس 

وژی گاز های اطالعاتی اردن و عربستان سعودی بوده که این گروه به عنوان اولین گروه قادر گردیده از تکنول

کلر به عنوان یک سالح شیمیایی استفاده نماید. موضوعی که به عنوان یک خط قرمز در این زمینه می تواند 

                                                                                                                                                               
1 safawi 
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موجب اطالق عنوان و اتهام جنایت جنگی بشود )در این راستا به نمونه ای دیگر از این دست اقدامات می 

د موصل این منطقه به مثابه نقطه ای کانونی توان اشاره نمود. در وضعیت کنونی با استقرار داعش در اطراف س

و استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته و این گروه با بهره از اهرم خالی نمودن منابع و ذخایر آب این سد و 

 ایجاد سیل در راستای تهدید دیگران و حربه ای آفندی از آن اقدام می نماید(. 

در آخرین نوشته اش با  1رات راهبردی ویلیام انگدالتحلیلگر مشهور مسائل ژئوپلیتیک و مشاور مخاط

اذعان نموده که فرو غلتیدن «  در عراق سیا و ناتو را در جنگی کثیف، آلوده و درگیر می سازد ISIS»عنوان 

غرب به طور قطعی در دورنمای پروپاگاندا و خشونت افراطی که از جانب داعش برمی خیزد متصور می 

نی چون انگدال بر طبق اطالعات موثق افرادی چون گزارشگران و روزنامه نگاران باشد.به اذعان تحلیلگرا

عراقی و افراد حاضر در منطقه، جزئیات زیادی از پیروزی های نظامی داعش در مرکز کلیدی نفت عراق و 

صل یکی از جاهایی که پربازده ترین میادین نفتی جهان را در خود جای داده است، یعنی شهر استراتژیک مو

مشکوک می باشد. به زعم ایشان بر طبق گزارشی که از ساکنان تکریت دریافت گشته، بسیاری از سربازان 

حکومتی سالح ها و یونیفورم هایشان را به طور مسالمت آمیز به شبه نظامیان تسلیم کرده اند. این تهاجم 

یه همزمان شده بود. طبق اظهارات همچنین به زعم ناظران تحوالت منطقه با نبردی موفقیت آمیز در شرق سور

شاهدان میدانی تحوالت، روسای قبایل سنی مذهب در منطقه مجاب شده بودند در کنار داعش بر ضد 

حکومت شیعی المالکی در بغداد فرار گیرند. به آنها رفتاری بهتر تحت شریعت مورد ادعای داعش در برابر 

 . اقدامات حکومت ضد سنی بغداد وعده داده شده بود

لتاندن مله غدر واقع غرب از کمک مالی و حمایت شبه نظامیان در منطقه منافعی را بدست می آورد از ج

 عراق به وادی خشونت و به چالش واداشتن سوریه و اهدافی دیگر مانند ایران.

بیان  2، پروفسور میشائیل چسودوسکی«القاعده و جنگ بر ضد تروریسم»در این راستا در مقاله ای با عنوان 

دستگاه » می دارد که زیر ساخت اطالعاتی غرب به طور کامل و ویژه بر نقش آمریکا متمرکز شده است: 

اطالعاتی آمریکا خودش این سازمان های تروریستی را ایجاد کرده است. و در همین زمان، خودش دغدغه ها 

یستی که خود در ایجادشان دخیل و نگرانی های هشدارآمیز در مورد تروریسم را در مورد سازمان های ترور

بوده است دامن زده است. در همین حال به یک برنامه ضد تروریسم منسجم چندین میلیون دالری برای عبور 

 ).Helton, 25 june 2014) « از این سازمان های تروریستی موضوعیت بخشیده است

ع نه مناف تحقق اری ها را در راستایدر این مورد می توان به دیدگاهی اشاره کرد که تمامی این سیاستگذ

ان و یاست بازه و سامریکا که برآورده کننده منافع پیمانکاران نظامی و مجتمع های صنعتی نظامی دالالن اسلح

 کارتل های نفتی می دانند.

ات طق بی ثبر منااز این رو بسیاری از تحلیلگران اذعان دارند باید انگیزه کمک خارجی یا تسلیحاتی که د

ه آزمون ینده، بدر آ« تعییر رژیم»ده جهان عرضه می شود را چنانکه اغلب همزمان و منطبق می شوند با یک ش

 گذاریم.

                                                                                                                                                               
1 William Engdahl 
2 Chessudousky 
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ف لی تلگرایه دیدر این راستا دیدگاه های دیگری نیز مطرح شده است، که می توان به دیدگاه خبرنگار نشر

ان و مرز ایر ین درراف انگلیس که در شهر خانقدر این مورد اشاره نمود. ریچارد اسپنسر خبرنگار روزنامه تلگ

 ود باعراق حضور داشته است در مورد پیشروی های غافلگیرانه داعش مشاهدات میدانی و گفتگوهای خ

وده است: در این نشریه درج شده چنین ذکر نم 2014ژوئن  22مقامات محلی را در گزارشی که در تاریخ 

غلبه و تصرف  را از نقشه این گروه برای MI6ه داعش مقامات سیا و ماه پیش از حمل 5مقامات ارشد عراق، 

اقلیم  العاتشمال عراق آگاه نموده بودند اما این مقامات اقدامی در این راستا صورت ندادند. رئیس اط

د ارسال بودن خودگردان کردستان در این راستا اخطارهایی را مکررا برای افرادی که با وی در غرب مرتبط

ارها بی ین هشدابود، اما مقامات دولت مرکزی عراق و مقامات اطالعاتی امریکا و انگلستان نسبت به نموده 

 توجه بوده اند. 

غلی شهای  از نظر تحلیلگران یکی از دالیل بی توجهی به عراق از سوی غرب مساله از دست رفتن فرصت

 ست.رمایه در آن کشور بوده ادر آن کشور و بی ثمر بودن کارآفرینی و فقدان بازدهی و برگشت س

ه است، وی به روی کار آمد 2010به زعم خبرنگار تلگراف در عراق، از هنگامی که دیوید کامرون در سال 

در  تی اشصراحت مجددا بر روی تالش های دیپلماتیک بریتانیا در جهان عرب و در پیوند با متحدان سن

 خلیج فارس تمرکز نموده است.

ست: ااشته دوول اطالعات اقلیم کردستان در مورد خطر داعش برای غرب چنین بیان یکی از دستیاران مس

عم وی ابوبکر زنفر از آنها انگلیسی می باشند. به  450تا  400می باشند که  ISISجنگجوی خارجی با  4000

الدن ه بن می باشد و بغدادی کسی است ک 2001البغدادی خطر بزرگی برای غرب از زمان بن الدن در سال 

 در خواب هم او را نمی دید. 

جنگجوی  300نیز به اسکای نیوز گفته است که بالغ بر  MI6یکی از مسووالن پیشین ضد تروریسم در 

اسالم گرا در عراق و سوریه ممکن است به بریتانیا باز گردند و این افراد می توانند طرح هایی برای انجام 

ین راستا گفته است این صدها نفری که باز می گردند همانند در ا 1حمالتی داشته باشند. ریچارد بارت

برای سرویس های امنیتی تلقی می شوند. به اذعان وی منابعی که قادر باشند تا همه آنها  2«کابوسی تمام عیار»

 ).Spencer, 22june 2014را بتوان تحت نظر گرفت در دسترس نمی باشد )

از کنترل را نمایان می سازد، این مساله حکومت های غربی را  پیچ و خمی خارج« ISISبحران »همچنانکه 

روبرو می سازد که گسترانیدن جنگ نیابتی حال حاضر را در عراق  3با دستور کار مشارکت فرا بین المللی

دنبال می نماید، به همان میزان که کشورهای همسایه به تامین مالی مستقیم شورشیان تروریست می پردازند، 

 ه مصوبات کنگره آمریکا نیز در این راستا گام بر می دارد.آن چنانک

گزارش هایی وجود دارند دال بر این مساله که انفعال مشاهده شده در بخشی از سیاستگذاران امریکا و 

ارزیابی شان در مورد دخالت نظامی مستقیم واقعا فرآیندی استراتژیک با طراحانی در واشنگتن و تل آویو می 

                                                                                                                                                               
1 Richard Barrett 
2 Absolute Nightmare 
3 Transnational corporate agenda 
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تای درگیر شدن مخفیانه در یک جنگ نیابتی بی پایان که یقینا می تواند مدلی برای سراسر باشد در راس

 خاورمیانه کنونی باشد.

رهم له: دنبرد ویرانگر فعلی در عراق شماری از نتایج پیش بینی نشده را در پی خواهد داشت از جم

ولت د»یک  به رسمیت شناخته شدنریختگی عراق و سوریه. و فراخوان های قابل پیش بینی از اربیل برای 

 ).Helton, 29 June 2014که در شمال عراق شکل گرفته است )« کرد

ی شود منعکس با تماشای آنکه چگونه رسانه های غربی به گردش اطالعاتی که از عراق، سوریه و ایران م

ر این عمدتا مهم د وعی از تبلیغاتی را که ما می بینیم در خروجی های رسانه هاین  -استمرار می بخشند

رد نمود که غرب از جنگ های نیابتی که هدایت می کند پشتیبانی به عمل می آو می توان درک -روزها

(Helton, 25 June 2014.( 

به اذعان شماری از تحلیلگران پشتیبانی ها و کمک های مالی ایاالت متحده از جریانهای تکفیری: 

د که با یک تالقی پیشدستانه به نحوی جدی بوسیله اتاق های تصمیمی محاسبه شده بو، ISISخیزش و رشد 

مهندسی و طراحی گشت تا به سیاست  2و رئیس آن نیرا ماندنت 1فکری همچون مرکز پیشرفت آمریکایی

خارجی غرب انسجام بخشد. ماندنت فردی است که استراتژی کاخ سفید برای عقب نشینی و بازگشت 

 صیه کرده بود که مورد تصویب نیز قرار گرفت.نیروهای آمریکایی از عراق را تو

نمایی در به طور قطع دور« در عراق ISISدر حاشیه: مدیریت خطر »تحت عنوان:  CAPدر سندی متعلق به

ع در هم و برهم برای عراق ترسیم گشته بدین صورت که چگونه عراق به سمت و سوی فروپاشی و تناز

که  می سازد هنمونرجناح چپ این اتاق فکر، مخاطب را به این نتیجه  باالترین حد فرو می افتد. عالوه بر این

هب ها و نی مذتغییر رژیم امری ضروری است برای آنکه نادیده انگاری منافع گروه های سیاسی وابسته به س

ر پروسه ایی دکردها )فقدان دموکراسی فراگیر و احترام به حقوق تمام جوامع در عراق و عدم وجود چند صد

 فا شگردیین صراسی آن کشور( مرتفع گردد. از نظر شاون هلتون از تحلیلگران مسائل خاورمیانه و عراق، سیا

نترل کن میزان ه همابرای نیل به اهداف امپریالیستی بیشتر است که شامل نیل به دسترسی به منافع ارزشمند و ب

درگیری در روابط  از نزاع و ISISدارد که بر جنگجویان قبایلی در منطقه می باشد. این سند همچنین ابراز می 

 نموده است. شیعه و سنی بواسطه وضعیت و موقعیت و مواضع سیاسی حکومت عراق بهره برداری

 بود، که این ، مالکی خروج نیروهای آمریکایی را از عراق خواستار شده 2007به زعم تحلیلگران از سال

یافته بودند که ، آمریکایی ها در2010شد. در سال 2011سال اصرار و پافشاری منجر به خروج این نیروها در 

ه کن شد آمالکی سنی مذهب ها را درون حکومت عراق وارد نخواهد کرد، این مساله ای است که مانع از 

ی را شدید آمریکا برای مدیریت و اداره دگرگونی ملی پیشقدم شود، همچنین سبب شد تا آمریکا اقدامات

برای  ند تاال نفوذ وضعیت را به جهتی سوق دهد که به رادیکال های سنی یاری رساترتیب دهد تا با اعم

 ).Helton, July 2014سرنگونی حکومت عراق اقدام نمایند )

                                                                                                                                                               
1 CAP: Center for American Progress 
2 Neera Mandent 
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ف خود در میلیون دالر از بانک مرکزی موصل به تصر 429این گروه حدود  ،ISISبه دنبال پیشرویهای 

روش فهایی را به تصرف خود دارد که عواید حاصل از آورده است. همچنین میادین نفتی و نیروگاه 

رشناسان تا کامحصوالت آنها و در کل فروش  انرژی مبالغ هنگفتی را نصیب این گروه می سازد. در این راس

امر  اگر این ن نظراذعان دارند این گروه امکان دارد بزرگترین پاالیشگاه نفتی عراق را تصاحب نماید. از ای

ا ، قیمت هی زندوان انتظار داشت که با جرقه ای که هراس ها را در مورد کمبود گاز دامن ممحقق شود، می ت

واهد خب می در غرب و ایاالت متحده به طور خاص، مثل موشک به هوا پرتاب گردد. از منظر تحلیلگران غر

 ، و تالشکند ادهاز سر به فلک کشیدن نرخ های گاز بعنوان بهانه ای برای اقدامات نظامی گسترده تر استف

 نماید حمایت افکار عمومی را به واسطه ترفند اقتصادی بدست آورد.

ی مالی مک هاهمچنین یکی از منابع درآمد برای گروه های تکفیری که شامل دولت اسالمی نیز می گردد ک

میلیون  500کی ، کم2014توسط قدرت های جهانی و کشورهای منطقه است. در این راستا کابینه اوباما در می 

ه کمبالغی  ها و دالری برای ارسال به شورشیان در سوریه تصویب نموده است. عواید دیگری نیز از آدم ربایی

 جهت آزادی گروگان ها اخذ می گردد نصیب این گروه می شود.

. این گروه همچنین یک گروه بازاریابی چست وچاالک و ورزیده در خدمت دارد ISISاز نظر کارشناسان، 

موده ننتشر مچنین در شبکه های اجتماعی کمک های مالی را که ظاهرا از طریق توئیتر بدست آورده است هم

 -ی گیرندجمعی چند ملیتی را در برمکه در واقع م-است. در واقع این میلیونها کمک به افراطی های تندرو 

ت ان عملیاا امککه برای دهه ه برای تجهیز در راستای فعالیت های تروریستی، چنان برتری به ایشان بخشیده

ست که اجاری و مانور را برایشان مقدور ساخته است. حتی این گروه یا حامیاش بهره مند از بنگاه های ت

ر بالوه عمحصوالتی چون تی شرت، پیراهن و عروسک را در راستای اهداف آشکارشان به فروش می رساند. 

ستفاده کند تا اجازه داده اند که از سیستم های عاملشان  ISISاین، هم فیس بوک و هم توئیتر به نوعی به 

اویر و تص سکوی پرشی از نظر تجاری برایشان مهیا شود، این امر با نمایش دادن بریدن سرها، کشتارها

گ در تبهکارانه دیگر که در راستای جمع آوری کمک و استخدام تروریست های خارجی بیشتر برای جن

 ).Helton, 25 June 2014گردد ) سوریه می باشد تسهیل می

صحنه  وئاتر به زعم این تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسشی که مطرح می شود این است که چه کسانی در ت

شبه  تخصیص به میلیون دالر را که مالیات دهندگان آمریکایی فراهم ساخته اند، برای 500نمایش جنگ، این 

و از  ر دخیلندین اممی کند؟ جز آنکه پیمانکاران مسائل نظامی در ا نظامیان در عراق و سوریه اداره و مدیریت

 !برد؟ آن سود می برند بی توجه به آن که واشنگتن و منافع ملی آمریکا چه نفعی در این راستا می

ل ار سادر واقع با دنبال نمودن خط سیر عملیات و اقدامات تروریست ها متوجه می شویم که در چه

 ه استاز سوی حکومت های غربی و متحدانشان و سرویس های اطالعاتی صورت یافت گذشته چه پشتیبانی

(Helton, 29 June 2014 .( 

فرار های بی سابقه ای از زندان هایی که شبه نظامیان  2013در سال  حمایت های سرویس های اطالعاتی:

 2013جوالی  22ر در تاریخ و تروریست های بنیادگرا در آن ها نگهداری می شدند صورت گرفت. اولین فرا
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در شمال بغداد و زندان بدنام  1زندانی از دو زندان در عراق فرار نمودند: زندان تاجی 500رخ داد که در آن 

نیروی ضربت و گارد ویژه عراقی  120ابوغریب. القاعده این عملیات را به خود منسوب نمود و ادعا کرد که 

زندانی  1200جوالی، مقامات امنیتی در لیبی تصدیق نمودند که  28در  را از پای در آورده است. پنج روز بعد

طالبان  250جوالی  29در طول یک هفته از بازداشتگاهی در بنغازی فرار نموده اند. در سومین مورد در 

ند پلیس را کشت 12با هجوم القاعده و طالبان  2پاکستانی تبار که اعتصاب کرده بودند، در شهر درا اسماعیل خان

و فرار نمودند. به اذعان مقامات محلی درجه و میزانی از دسیسه و خیانت ممکن است در این راه به آنها یاری 

رسانده باشد. عالوه بر این سلسله اقدامات متهورانه و فرار از زندان توسط جهادی های تکفیری تروریست که 

به استخدام درآمده اند. در این راستا ناظران و  نفر منجر شد، ادعا شد که مزدوران مسلحی نیز 2000به رهایی 

تحلیل گران این سوال را مطرح نموده اند که آیا می  شود همه این سه فرار از زندان به هنگام که با این دقت 

و موساد صورت  MI6انجام یافته.... بدون کمک و پشتیبانی سرویس ها و سازمان های اطالعاتی مانند سیا، 

از این رو بسیاری از منتقدین، در مورد این فرار از زندان ها به طور غیر مستقیم این اتهام را پذیرفته باشد؟ 

وارد نموده اند که منافع غرب را تامین نموده است، چنان که شبه نظامیانی که اخیرا فرار کرده اند به مکان 

به زعم ناظران روابط نزدیکی را با  هایی مانند عراق و سوریه اعزام شده و به همان میزان مکان هایی دیگر که

 سیا برقرار کرده اند. از نظر تحلیلگران این زمان بندی غیر طبیعی می باشد.

به شس حکومت ی رئیدر این راستا ناظران موارد دیگری را نیز ذکر نموده اند، از جمله به عبدالحکیم بلحاج

 ر زندانیها د ریستی چچنی کتائب که برای سالنظامی جدید لیبی در تریپولی و آیرات وخیتف رهبر گروه ترو

ریکایی در افغانستان پس از آنکه به وسیله نیروهای آم 2002در خلیج گوانتانامو در نزدیکی کوبا یعنی  از سال 

ند تنها ها شدربه اسارت درآمد نگهداری می شد، اشاره کرده اند. هم بلحاجی و هم وخیتف بوسیله پنتاگون 

 ییر رژیمهت تغجرزمین هایی که برای سازماندهی گروه های اسالم گرا از نوع القاعده در بدین علت که به س

د ند و وارازگردبه صورت فعاالنه ای از سوی امریکا و ناتو پشتیبانی به عمل می آمد یعنی لیبی و سوریه ب

م از منافع مستقیرا پیامدی  ISISزمینه فعالیت مجدد شوند. از این منظر بدون شک می توان بحران جاری 

  است. غرب در منطقه به حساب آورد که به جنگ داخلی در لیبی و سوریه از چهار سال پیش دامن زده

در این راستا حمایت امریکا و عربستان از گروه های تروریستی که از سوریه باز می گردند صورت پذیرفته 

در حال عملیاتند، هم اکنون به طور عمده ای  است. گروه های تروریستی شناخته شده که برای بالغ بر سه سال

با تصویب پنهانی نقشه های جنگی در واشنگتن، لندن و پاریس دست به اقدام می زنند. دسته های شورشی که 

در سوریه مجتمع شده اند همگی پشتیبانی کامل متحدان ناتو )اسلحه( و دولتهای خلیج فارس قطر و عربستان 

ه ها هرچند تمامی آنها ذکر نشده اند عبارتند از: گروه جبهه النصره که از سوی را دارند )پول(. این گرو

سرویس اطالعاتی عربستان پشتیبانی می شود، گروه مبارزان اسالمی لیبی شامل گردان های عبداهلل اعظم و 

کتائب  گردان های استشهادی ابن مالک، گروه جهادی احرار الشام، پ.ک.ک )در شمال شرقی سوریه(، و گروه

                                                                                                                                                               
1 Taji 
2Dera Ismail Khan  
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از منطقه قفقاز روسیه )چچن، داغستان و تاتارستان(، که این اسامی تنها تعدادی از این گروه ها را در بر می 

 ).Ibidگیرد )

 استمرار مخالف دولتمردان ترکیه در این سالها همواره حامی براندازان سوری بوده و به شدتنقش ترکیه: 

مق عکترین اعمال دکترین سیاست خارجی داود اوغلو یعنی دحکومت بشار اسد بر سوریه اند و در راستای 

اشد به می استراتژیک که در راستای احیای دوران شکوه امپراتوری عثمانی و گسترش سیادت خود بر منطق

نوسان  دچار وگام برداشته اند. هر چند به نوعی می توان گفت این حمایت ها شکلی سینوسی به خود گرفته 

ن ایده لی ایگر پیوندها و همراهی ها شکلی تاکتیکی و مقطعی داشته تا راهبردی و تجبوده و از سویی دی

وده بکنات معروف بوده که دشمن دشمن من دوست من است. اما از آنجایی که سیاست علم و فن و میدان مم

و هم  یکفیرتو دوست و دشمن دائمی وجود نداشته بلکه این منافع دائمی است که وجود دارد هم گروه های 

ا که در ا آنجتدولت های منطقه باالخص ترکیه سیاست های پراگماتیستی محضی را به منصه ظهور گذارده اند 

 ه داعش دولتمردانبه تهدید یکدیگر پرداخته اند تا آنجا که گرو ISISبرهه کنونی هم دولتمردان ترکیه و هم 

با این  است. الفت در شهر استانبول را دادهترک را فاسد و نافی شریعت اسالمی پنداشته و وعده تاسیس خ

ای روه هگپیش درآمد می توان به پیشینه جهت گیری های سیاست خارجی ترکیه در منطقه و در پیوند با 

 تکفیری نگاهی داشت.

ان و اکان فیدهتایمز تجارت بین الملل متن گفتگویی از اردوغان با رئیس اطالعات ترکیه  2014در مارس 

به  که منجر ده بودشداود اوغلو را منتشر نمود. فیلم این مکالمه در سایت یوتیوب نیز قرار داده وزیر خارجه 

یاز رت ونفیلتر این سایت توسط مقامات ترک برای مدت کوتاهی شده بود. این گفتگو حول ایجاد یک ضرو

امل شرده مه درز کبرای درگیر ساختن سازمان ملل با برپایی یک جنگ در منطقه بود. در واقع این مکال

ه. وزیر سوری جزئیاتی از تفکرات و اندیشه های اردوغان می باشد در راستای اقدام به یک حمله نظامی به

حمله »ک و ی« هتا حدی دستکاری شد»خارجه ترکیه متعاقبا این مکالمه ضبط شده که به بیرون درز نموده را 

تی به که حمال در این طرح تمهیداتی اندیشه شده بودبه امنیت ملی ترکیه خطاب نمود. در واقع « مذبوحانه

می  اتدر همین راس ترکیه رخ داده و بنابراین زمینه درگیری مستقیم ترکیه در منازعه سوریه فراهم می گردید.

ت اسالمی گروگان توسط دول 80توان به تصرف کنسولگری ترکیه در موصل در نزدیکی مرز ترکیه و اسارت 

انه ای نه ای بهت طلبازعم تحلیلگران می تواند زمینه ای را مهیا نماید که ترکیه به نحو فرصاشاره نمود که به 

ظامیان یب شبه نه تعقتازه برای تهاجم به شمال عراق را پیدا نماید، آنچنانکه به دفعات در بسیاری از مواقع ب

حدوده مم به نیز برای تهاج تحت تعقیب کرد در خاک عراق پرداخته است. همچنین این امر می تواند فرصتی

 ).Helton, 25 June 2014ارضی سوریه یعنی جاهایی که دولت اسالمی در آن مستقر گشته باشد )

افراد  ری ازاز سوی دیگر در مورد داعش و تحوالت عراق و نقش ترکیه در این راستا در حال حاضر بسیا

رکیه از تند که او برخی نیز بارها عنوان کرده بدبین هستند و می گویند داعش ساخته و پرداخته ترکیه است 

 ارتش آزاد، جبهه النصره و گروه داعش حمایت کرده است.
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ه همیشه ترکی به اذعان برخی صاحب نظران در رابطه با رویکرد ترکیه نسبت به عراق باید توجه داشت که

به  ر کرد تاراق سفعزمان، اردوغان به مخالف مالکی بوده و تنها یک مرحله با او همکاری کرد. در واقع در آن 

رد. حتی کمایت کردها نزدیک تر شود اما پس از آن و در انتخابات گذشته از ایاد عالوی در برابر مالکی ح

یق . اگر دقگرفت شاهد بودیم که طارق الهاشمی که متهم به تروریست بودن است به ترکیه رفت و در آنجا پناه

تضعیف  والکی ه می شویم ترکیه از حمایت داعش در عراق به دنبال برکناری متر به مساله نگاه کنیم متوج

 نفوذ ایران است.

زمان در برابر نسبت دادن حمایت از داعش به ترکیه احمد داود اوغلو در چهل و یکمین نشست سا

لیه عسنی  وهمکاری های اسالمی در جده که چندی پیش برگزار شد، خواستار این شده بود که علمای شیعه 

ستند و هتروریسم  ذهبی عمل کنند. اردوغان نیز اعالم کرده است ترک ها خواستار مبارزه بام-تجزیه قومی

مل چنین در ع این گونه حرکات را قبول ندارند. به نظر کارشناسان آنها به ظاهر این گونه می گویند ولی

 اعتقادی ندارند. در نتیجه گفتارشان با کردارشان یکی نیست. 

آن  ار، معمدر این برهه بحثی مطرح است مبنی بر این که سیاست تنش صفر با همسایگان که داود اوغلو

یران و علی افبود، چه سرنوشتی پیدا کرده است و روابط ایران و ترکیه به چه سمتی خواهد رفت. در برهه 

ن می رکیه گماترند. ترکیه در رابطه با فلسطین، حماس، لبنان، سوریه و این روزها در عراق نیز با هم مشکل دا

ارات و رکیه، امند. تیز یک ابزار نظامی ایجاد کنکرد چون ایران یک ابزار نظامی به نام سپاه قدس دارد آنها ن

در این  ه ببرند.ن بهرعربستان با حمایت از گروه هایی مانند داعش می خواستند از آنها در مقابله با نفوذ ایرا

وریه سنند. در اده کراستا اعراب به خوبی توانستند از ترکیه به عنوان ابزاری برای تضعیف موقعیت ایران استف

دند، غربی بو عموما که ایجاد شد، این بود که ایران، روسیه و چین در مقابل ترکیه و مخالفان سوریه کهمشکلی 

 د کنند.نیز وار تو راقرار گرفتند؛ در مورد سوریه، ترک ها می خواستند آمریکا را وارد جنگ با اسد بکنند و نا

یگان ا همسابخواست تمام مشکالتش را به اذعان تحلیلگران در سیاست تنش صفر با همسایگان، ترکیه می 

ان ان و لبنرمنستحل کند و بهترین روابط اقتصادی و تجاری را با همسایگان از جمله ایران، عراق، سوریه، ا

مسایه. هرهای داشته باشد. حتی در مقابل شینگن، شانگن مطرح شد یعنی قرارداد تجارت آزاد و همکاری کشو

ر منطقه نصر دی آغاز شد ترکیه سعی کرد از فرصت استفاده کند و بر دو عاما وقتی مساله انقالب های عرب

رژی. فتی و انننابع خاورمیانه که از غرب عراق تا مدیترانه ادامه دارد، مسلط شود؛ یکی منابع آبی و دیگری م

 ترکیه می خواست یک کشور مهم و تاثیر گذار هژمونیک در منطقه باشد. 

رانه هم مدیت االتش به این موضوع اشاره کرده که این مرز از موصل تا شرقتوماس فریدمن در یکی از مق

سد. یک برنفت دارد و هم آب و ترکیه می خواست از طریق سیاست تنش صفر با همسایگان به برتری هژمون

 (.94: 1392هری، داعش نیز اکنون بیشتر در مناطقی مستقر است که هم منابع آبی دارد و هم منابع انرژی )اط

این موضوع مطرح شده که اسرائیل سایه پوشش رسانه ای خود را معطوف به اتفاقاتی که در  نقش اسرائیل:

سوریه و عراق در ارتباط با دولت اسالمی رخ می دهد معطوف داشته است. به اذعان تحلیلگران این گروه با 
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که آشکارا پوشش هوایی  هویت پنهان در پس ماسک های خود با وجود حمالت هوایی اسرائیل به سوریه

 برای تروریستها فراهم ساخته است، پیشرفت های خود را عملی ساخته است.

ملیات داعش ژوئن بر ضد سوریه از ع 22در این راستا تحلیلگران اذعان دارند که حمالت روی داده در 

یهای را بلند اکتیوریه رپشتیبانی نموده و مستمسک این حمله نیز داستانی ساختگی بر این مبنا بوده است که س

ی واند برامی ت جوالن در مرز اسرائیل و سوریه روانه ساخته است. داستانی که تنها در تل آویو و واشنگتن

ارسال  ی فرضتوجیه کافی این حمله از تخیل سیاست پردازان تراوش کند. در واقع شواهدی در حد صفر براب

ر بری دخوجود داشته است. در این راستا در گزارشی  راکت از خاک سوریه و یا از جانب حکومت سوریه

SCG  انی که ه میزب، آنها در مورد خطر تبدیل سوریه و عراق به مناطقی موحش مملو از خشونت های افراطی

ست ه به خواا توجبدر راستای انگیزه های واقعی اسرائیل باشد، هشدار می دهند. این تحلیلگران از این منظر 

ا ررسشی پاقط نمودن بشار اسد و پیشروی های سریع داعش و نفوذ آن در سوریه و عراق اسرائیل برای س

فتی حش خالمطرح نموده اند: آیا اسرائیلی ها واقعا به این سمت و سو می روند که یک گروه افراطی مو

 اسالمی را در کنار مرزهایشان تاسیس کند؟

نابهی مقادیر معت SCF Altaiتوسط یک تانکر ژوئن صورت پذیرفت و  20از سوی دیگر رویدادی که در 

ت کنترل تی تحاز نفت کردستان برای اولین بار به اسرائیل تحویل شد را تحلیلگران حمل شده از مناطق نف

بادل ی برای ترادادتروریست ها در عراق قلمداد نموده اند. وزیر انرژی اسرائیل در این راستا وجود هرگونه ق

ه عراق کشده  کومت منطقه ای کردستان را رد نموده است. این امر نیز بسیار بیانو معامله نفت خام با ح

 ).Helton, Op. Citاسرائیل را تحریم نموده و هیچ گونه قرارداد رسمی با آنها ندارد )

تو در ا و ناجنگ نیابتی آمریک"شاون هلتون در مقاله دیگری که در باب تحوالت منطقه با عنوان اصلی 

ظامیان نشبه  نگاشته است در این راستا در ضمن مرتبط دانستن تحوالت منطقه و تحرکات "اق...سوریه و عر

ن ه کردستامنطق با چشمداشت اسرائیل و آمریکا به نفت منطقه کردستان همچنین به این مساله اشاره دارد که

ست. وی اخته روانه سا اولین نفت کش خود را به بازارهای بین المللی با دور زدن حکومت مالکی در بغداد

نفت  ر ایندر باب رخدادهای ذکر شده این سوال را مطرح می نماید که یک شگفتی آن است که چگونه بیشت

که در  رائیلبه اسرائیل حمل شده است؟ به زعم وی این اتفاقات می تواند داعش را به عنوان یک حامی اس

   ). Helton, 29 June 2014منطقه آفریده شده است پدیدار سازد )

ا دولت انی بدر این راستا تحلیلگران اذعان دارند بارزانی بر سر فروش نفت کردستان در بازارهای جه

قه نفت منط طریق مرکزی اختالف دارد و به رغم اعتراض مالکی به بارزانی، او با ترکیه قرارداد بست و بدین

 کردستان را به فروش رساند )اطهری، همان(.

ق رکزی عراولت مدرائیل از سالها قبل در اقلیم کردستان وجود داشته و خال نفوذ و قدرت البته تحرکات اس

یمی ای قدهپس از سقوط رژیم بعثی باعث نضج گیری مجدد نگاه بلند مدت اسرائیل در راستای تحقق ایده 

ود را خذهبی مچون توسعه دولت یهود از نیل تا فرات در منطقه شده و بر این اساس سیاست های اقتصادی و 

رکات گر تحپی ریزی نموده است. اهمیت استراتژیک این منطقه و همجواری آن با ایران نیز از دالیل دی

 اسرائیل می باشد.
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افسر پیشین سیا که پروژه ای امنیتی و اطالعاتی را در انستیتو بروکینز در  1بروس ریدلنقش عربستان: 

ده است: مشغولیت غرب با ایران در مذاکرات هسته ای ریاض را واشنگتن اداره نموده است چنین ابراز نظر کر

بسیار در مورد افزایش قدرت ایران و شیعیان در لبنان، عراق، بحرین و حتی یمن نگران ساخته است. از نظر 

ریدل حمایت ایران از اسد و حضور سپاه پاسداران در منطقه و همچنین روابط ایران با حزب اهلل لبنان از دالیل 

 ین نگرانی می تواند باشد.ا

یان می ا چنین براست پل پیالر نیز که به عنوان محقق در مرکز امنیتی دانشگاه جرج تاون فعالیت دارد در این

ر لوی ها دا و عهکند: بزرگترین نگرانی و دغدغه عربستان به طور روزافزون تمرکز کنونی بر نبرد میان سنی 

ه لبنان برای بمیلیون دالری عربستان  3رانی ها را می توان در کمک سوریه است. به زعم وی شواهد این نگ

یشنهاد پدسامبر  ر ماهدخرید تجهیزات و سالح های نظامی از فرانسه پیدا نمود. از دید تحلیلگران این امتیاز که 

برای  تالشی انه عنوگشته بزرگترین نشانه و پیام ارسال شده به ارتش لبنان می باشد. این کمک در این راستا ب

 یران.نیل به دو هدف تلقی شده است: کاستن از قدرت حزب اهلل و تعدیل جاه طلبی های منطقه ای ا

کست حمل شاز نظر ریدل عربستان سعودی هر چند تمایل دارد ایران و حزب اهلل در لبنان و سوریه مت

در دست  ن هدفت عملی ساختن ایشوتد اما طرح و نقشه اجرایی در این راستا برای ارائه به واشنگتن در جه

به  واتوانند زام نعندارد. وی همچنین متذکر می شود که سعودیها از کنترل جبهه النصره و گردان های عبداهلل 

ان ان به همر لبنطور گسترده ای این دغدغه را دارند که آنها از کنترل خارج شده و بخواهند به جنگ شهری د

 مقیاس سوریه دست بزنند.

دیدار  قه بهدر راستای تقویت همکاری های عربستان و ایاالت متحده و هماهنگی در تحوالت منط ناظران

این موضوع  از عربستان با هدف ترمیم روابط فیمابین اشاره دارند. در پیوند با 2014اوباما در مارس 

د برد بر ضنا در با آنهتحلیلگران به سفر شاهزاده نایف که روابط نزدیکی با مقامات ایاالت متحده داشته و 

یند. از ی نماالقاعده در یمن همکاری داشته است به آمریکا جهت دعوت اوباما به عربستان سعودی اشاره م

ا رد سوریه ر نبرنظر پل پیالر  اوباما در سفر به ریاض وعده افزایش قابلیت ها ی گروه های سنی رادیکال د

  ).Kumar, 2014جاهای دیگر را بسیار افزایش می دهد )داده است که بخت آنها برای وحشت آفرینی در 

مهوری د و ج: گروه های تکفیری همواره پیکان دشمنی خود را به سمت شیعیان نشانه رفته اننقش ایران

 راهبردی ندهایاسالمی ایران را به عنوان بزرگترین کشور شیعه دشمن عقیدتی خود به حساب آورده اند. پیو

رابر هم با در در عراق و حکومت بشار اسد در سوریه نیز ایران و گروههای تکفیری ر تهران با دولت مالکی

یران حمایت ا مورد قرار داده است. این رویارویی حتی در مرزهای لبنان به این گروه ها و حزب اهلل لبنان که

 می باشد تسری یافته است. 

حلیلگران اذعان دارند: اکنون در عراق صف در مورد تحوالت عراق و تحرکات آمریکا و نقش ایران برخی ت

بندی جدیدی آشکار شده است و دیگر ایران و آمریکا در دو جبهه مخالف نیستند. آیا ایران و آمریکا بر سر 

                                                                                                                                                               
1 Bruce Riedel 
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داعش با هم همکاری خواهند کرد یا خیر. در این راستا، اوباما گفته اگر ایران دیدگاه فرقه گرایانه نداشته باشد 

 ل مساله عراق کمک کند. می تواند برای ح

ورد ران در می، ایبا در کنار هم قرار دادن تمامی فاکتورها می توان به این نتیجه رسید که در شرایط فعل

واهد ازی خمساله عراق در حال نزدیک شدن به آمریکا است و این تهران است که در عراق نقش اصلی را ب

 کرد )اطهری، پیشین(.

 نتیجه گیری

ک می خودخوانده ای که مدعای خالفت مسلمین را نیز ید) IS(یا دولت اسالمی  )ISISگروه داعش )

امنیتی -یکشد، سازمانیست که توسط دستگاه های اطالعاتی کشورهای منطقه و خارج از منطقه حمایت مال

ز مروت و اده اسشده و پر و بال گرفته است و در واقع مبدل به غولی گشته که از چراغ جادو بیرون آورده ش

ود می ر در وضعیت کنونی تا حد زیادی نیز خارج کنترل گشته و به مهره و نیرویی سرخود و سوخته که

بدل مته است، نه رفتاریخ انقضایش پایان پذیرد و گاهی لبه شمشیرو لوله اسلحه را به سمت اربابان پیشین نشا

قه و ر منطجاد تحوالت مورد نظر دگشته است؛ هر چند هنوز سیاست پردازان تحوالت منطقه ای در جهت ای

 مریکا بهآایشی پیاده سازی و پیشبرد منویات خود به چنین آلت دست ها و مهره هایی نیازمندند و حمالت نم

 مواضع این گروه گویای این امر می باشد. 

که  نبرد در راستای چارچوب نظری جنگ های نیابتی و با عطف و توجه به تغییر و تحول در شیوه های

 هکه آموزش دید-سازوکارهای جنگ کالسیک به سمت و سوی بهره گیری از گروه های شبه نظامی در منطقه 

حلیل ین گروه ها به گونه ای غیرمستقیم مبدل شده است، می توان به تاو به واسطه  -و تجهیز شده اند

 ، به طورشود قه استفادهتحوالت منطقه پرداخت )در واقع به جای دخالت مستقیم نظامی از خود نیروهای منط

ه گیری از ه ها بهرن گرونمونه این امر در راستای پرهیز از اشتباهات در عراق و افغانستان می باشد(. در کنار ای

 شیوه های عملیات روانی و جنگ سایبری و خرابکاری نیز گسترش یافته است.

کدیگر و یی از ر صدد استفاده ابزاربر این پایه و اساس است که تمامی طرفین درگیر در تحوالت منطقه د

گیرد  کل میشتامین منافع خویشتن اند. بر این اساس است که همراهی های تاکتیکی و کوتاه مدت و مقطعی 

ر ست. داو بعضا وجهی از رویدادها که واقع می شود مصداق این امر است که دشمن دشمن من، دوست من 

وانی و رجنگ  وم نظرات جنبه رد گم کردن و فریب افکار عمومی این راستا و زمینه نیز برخی موانع و اعال

ی گمراه ش براصحنه سازی و بازی های پشت پرده پیدا نموده که توام با ارئه اطالعات غلط و ناقص و مغشو

وه بر رد و عالان نبکردن و دچار ابهام نمودن رقبا و در موضع انفعال قرار دادن ایشان در صحنه عملیات و مید

رقبا  ح توسطصحنه دیپلماتیک می باشد. این ترتیبات هدف و قصد عدم اتخاذ استراتژی به هنگام و صحیآن 

ر انه بسیااورمیرا دنبال می نماید. در واقع می توان بیان داشت که سیاست پیاده شده و در حال اجرا در خ

تی یک حت در آراء و تصمیما پیچیده و چندالیه می باشد که بازتاب دهنده طیف گسترده ای از اندیشه هاو

 سیستم و هیات حاکمه می باشد.
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بیسم و نوسلفی را مرحله پیشرفته و افراطی تر و حادتر نووها )ISبا این اوصاف می توان دولت اسالمی )

 IS واقع گرایی که در قامت القاعده در دهه های پیشین در منطقه جلوه گر شده بود قلمداد نمود. در

وجودیت مده و دگرایی افراطی موجود در منطقه را در قالب و هیئتی جدید بازتعریف نمورادیکالیسم و بنیا

و کنسرسیوم  ISبخشید. این امر و فرآیند به گونه ای بوده است که حتی موجب اختالفات اساسی میان سران 

ن ئه دکتریه ارابالقاعده گشته و این قالب شکنی ها و عبور از دیدگاه های القاعده و چارچوبه های وهابیت 

نجر طی نیز مافرا های افراطی و رد و نفی و تقابل با نه تنها نحله های دیگر اهل تسنن که درون بنیادگرایی

ند. گرفته ا ن جایشده است. در واقع دایره تکفیر چنان گسترده شده که برخی خودی ها و هم پیمانان نیز در آ

س و انعکا ونسل قدیم و نسل جدید بنیادگرایان افراطی این امر بازتاب دهنده شکاف ها و تضادها میان 

ریان مصداق شورش پسران بر پدران می باشد. این وجه و خصیصه برخاسته از ذات و خصلت و ماهیت ج

ری و انگا های تکفیری است که از تقریب و گفتگو و انعطاف پرهیز نموده و به دوقطبی سازی و دو گانه

 شیه سازی و حذف و طرد گرایش دارند.توسل به خشونت و سرکوب  و حا

ا در وضعیت کنونی در چارچوب معادالت قدرت در صحنه شطرنج سیاسی منطقه و صف آرایی نیروه

ی یاده سازپراستای  دارای کارکردی به مثابه آلترناتیو  و آنتی تز حزب اهلل و سپاه قدس گشته و در ISپدیده 

یک  ر قالبغرب و تجمیع منافع مجتمع های صنعتی و نظامی دمنویات اتاق های فکر سرویس های اطالعاتی 

ه تغییر بنطقه مانع که هالل شیعی را قیچی می نماید و با تاکتیک جابجایی های جمعیتی در بخش هایی از م

ک یثابه ترکیب قومی مذهبی دست می زند مبدل شده است. از این رو یکی از کارکردهای این نیرو به م

ه باشد. ب قه میمرار و تداوم تنش و گسترانیدن چتر و سایه التهاب و ماجراجویی در منطشمشیر داموکلس است

 یداریاذعان برخی دیگر از صاحب نظران نضج گیری این جریان های تکفیری توطئه ای برای انحراف ب

نبعث از ما را هاسالمی در منطقه قلمداد می شود. از سوی دیگر نیز گروهی از کارشناسان انسجام این گروه 

ان در ای جههطرح مشترک اسرائیل، امریکا و انگلیس دانسته که در این راستا به جمع آوری همه تروریست 

 قالب یک گروه واحد اقدام می شود.
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 ئوپلتیکژ -جنگ سرد ایران و عربستان؛ دیالوژیک تعارضات ایدئو

 

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ، دانشجوی دکتری رشته مسائل ایران، 1مصطفی مطهری

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشجوی دکتری رشته مسائل ایران،  شهناز زمرد بخش،

 

  چکیده

نارع تندیشه به نبرد ا میدان روندهای تنش زا از نوع رویکردهای ایدئولوژیکی در قالببا توجه به استمرار و شدت یافتن 

نی و زم بازخوام مستلفراگیر در شکل اندیشه نبرد، در یافتن وجوه این درگیری های سازمان یافته متعارض در جهان اسال

فت نگره و دریا ای است؛ در واقع درکباز اندیشی مبانی و مبادی  این تعارض ها فارغ از نقش قدرت های فرامنطقه 

 ایندگان ویان نممهای نبرد موجود نماینگر و مشتبه به وضعیت و شرایط هابزی است؛ بطوریکه سوژه و ابژه تعارض در 

 شناسانندگان جریان های متعارض ایده ای و فکری قابل رویت و در مقام تامل و اندیشه است.

ونی با ناهمگ همگونی و یا -شود فراتر از یکسری مطالبات سیاسی در همسویی آنچه در این پژوهش بدان پرداخته می 

ا و ، راهکارهیژگیهابرنامه ها و اهداف های مرتبط با جریان های طالیه دار این دو مکتب فکری است؛ در واقع بررسی و

امت این ایت به وخبا عن این اوصافراهبردهای ژئوپلتیکی در ذیل اهداف و برنامه های ایدئوپلتیکی آنان معنا می یابد. با 

ور در پروسه فرسایشی که در چند مدت اخیر شکل علنی و آشکارتری بخود گرفته است بررسی منشا تعارض مذک

این  و لذا در هد بودمیدان های متقابل و متخاصم ایران و عربستان از یکسو و حامیان و متحدان آنها از سوی دیگر خوا

رف های ک از طبوردیو در رابطه با میدان های تعارض و عادتواره های موجود در نزد هریراستا به کمک نظریه پیر

ن ها در جهاای آن متعارض، به کالبد شکافی نبردهای چندگانه میان هریک از قطب های درگیر و تبع آن همراهان منطقه

ی و منطق به تببین مناسبات چالش حلیلیت -اسالم خواهیم پرداخت. قابل ذکر است که پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی

 تعارضات در این عرصه خواهد پرداخت.

 نطق تعارضاتمژئوپلتیکی،  -، میدان، ایران و عربستان، تعارضات ایدئواندیشه نبرد -نبرد اندیشه های کلیدی:واژه

 مقدمه 

می ایران و در نوسان پاندولی اختالف نظر و تعارض فکری و تبدیل آن به شکل تنش میان جمهوری اسال

عربستان سعودی متغیرها و شاخص های متنوعی مورد توجه و پژوهش می باشد که بر رقابت های 

ایدئولوژیکی متاثر از نظام های سیاسی حاکم در کشورها و متعاقب با آن تالش های دو کشور برای هژمون 

که تاریخی به تناسب سنوات و  شدن منطقه ای در سطح کالن با تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی

به میزان عمر نزدیک به چهار دهه جمهوری اسالمی ایران از بدو پیروزی انقالب اسالمی دارد می توان اشاره 

کرد. اما آنچه که در چند ساله اخیر به شدت منازعات میان دو کشور را افزایش داده و تشدید کرده است 

در عراق و ربودن گوی سبقت در قبضه کردن قدرت سیاسی در  عالوه بر غالب شدن یک نظام سیاسی شیعی

عراق توسط ایران و کوتاه ماندن دست سعودی ها از این رقابت سیاسی قدرت در عراق بعد صدام حسین، می 
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توان به تالش های سعودی ها در تشکیل، تجهیز و حمایت های همه جانبه از نوع تسلیحاتی و نظامی و 

 -زمینه های پرورش تکفیری ها برای بی ثبات نمودن مناطق ژئوکاچریک مذهبی  فراهم نمودن بسترها و

مکتبی تحت نفوذ ایران اشاره کرد که به وسیع و گسترده شدن گستره درگیری های نیابتی در مناطقی همچون 

 عراق و سوریه و حتی یمن شده است.

 امنیتی و یتیکژئوپل سیاسی، زمینه های رد سعودی عربستان و ایران اسالمی مبنایی جمهوری و عمیق مناقشات

 و هادهبنیان ن را کشور دو سیاسی های نظام بنای سنگ که است متعارضی ایستارهای و معلول هنجارها

در واقع  .ستا شده دیگر را سبب یک با مواجهه در را سو ناهم کنشی الگوهای و تقابلی هویت های درنتیجه

عنوان بخشی از  به لبنان و بحرین عراق، سوریه،  یمن، نحوه مواجهه این دو کشور در جهان اسالم با تحوالت

 انمی ژئوپلیتیکی-ایدئو های افتراق از حاکی و سیاسی تمایزات سطوح و الیه های نبرد و منازعه، مبین عمق

 .است سعودی و عربستان ایران اسالمی جمهوری

دا از جربستان، عان و با توجه به آنچه بدان اشاره شد ذکر این نکته مهم بنظر می رسد بطوریکه تقابل میان ایر 

ل ت که عدوم اسآنکه به تقابل تشیع و تسنن ) وهابی ها ( تلقی می گردد تقابل ایده ها در عرصه جهان اسال

و پا  ای دیگریان برردد به مثابه خالی کردن میدهریک از این دو کشور از آنچه باور به آن ایده ها تلقی می گ

 پس کشیدن و واگذار نمودن قدرت و میدان منطقه ای به دیگری است. 

یع حوریت تشبا م واقعیت این است با پیروزی انقالب اسالمی در ایران گفتمان سازی انقالبی از اسالم سیاسی

کار  حافظهتنش های ایدئولوژیکی کشورهای م توسط رهبران انقالبی جمهوری اسالمی زمینه های شکل گیری

 در هومیمف سازی نزدیک منطقه ای از جمله عربستان سعودی با ایران فراهم شد. بطوریکه ترسیم الگوی

ر دیپلماسی ببا ایده همکاری و همگرایی فرهنگی قدرت به جای قدرت فرهنگی با تاکید  ایران منطقه توسط

ز پیش ا بیش انفوذ تفکر ایران انقالبی در منطقه را در نزد سعودی ه ارتباطی، ترس و وحشت از –فرهنگی 

 افزایش داد.

ه سمت آمیز عربستان با ایران در اختالف ایدئولوژیک و سوق پیدا کردن بدر واقع دالیل برخورد خصومت

از  مسیر راهبردهای ژئوپلیتیک منطقه ای، ساخت داخلی قدرت و سیاست خارجی خالصه می شود که در این

های تروریستی تندرو علیه ایران ای و ایجاد گروههای منطقهها و پیمانابزارهایی همچون نفت، تاسیس سازمان

تی کی، امنیپلیتیاستفاده کرده است. وجود تالقی های های سیاستی و راهبردی در حوزه های ایدئولوژیکی، ژئو

طوریکه ست. بامدهای مختلفی را بهمراه داشته و اقتصادی و فرهنگی میان این دو کشور در جهان اسالم پیا

ای نبرد هه در این پژوهش بدان پرداخته می شود با یک مبانی از اندیشه کژئوپلیتیکی  -رویکرد های ایدئو 

فکری  -یسیاس تعارضی به نبرد اندیشه ها در ژئوپلیتیک منطقه ای و جهان اسالم است که از زیر ساخت های

ام آن با ن که از ور نشات می گیرد. در واقع میدان های نبرد میان ایران و عربستانمکتبی در کشورهای مزب –

دن یکی ارد که تنها به هژمون شدژئوپلیتیک   -جنگ سرد ایران و عربستان یاد می شود خصیصه ایدئولوژیک 

 از آنها خواهد انجامید.

ع پژوهش که به دنبال اثبات آن خواهیم با این اوصاف آنچه در این پژوهش به عنوان فرضیه با توجه به موضو

بود این است که جمهوری اسالمی ایران با توجه جذابیت های رویکردی قدرت نرم در ایدئولوژی شیعی و 
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ژئوپلتیکی منطقه ای قابلیت تبدیل شدن به هژمونی شدن را دارد.  -تاکتیکی و راهبردی اش در مناسبات ایدئو

ژئوپلتیکی  -این است که تقابل و نبرد ایران و عربستان در منازعه های ایدئوسوال تحقیق نیز به تبع از فرضیه 

 آنها به هژمون شدن کدامیک خواهد انجامید؟ 

 مبانی نظری  -1

 چیست؟ 1میدان1-1

 

 درن ها ومپسا  پیربوردیو از جمله نظریه پردازانی که در تقسیم بندی های روشی و معرفتی از علم در مکتب

ظریه نه است قرار می گیرد. از جمله مفاهیمی که در مجموعه نظری از تفکر وی مورد توجفراپسا مدرن ها 

 میدان است.

نظریه میدان یک واژه به عاریت گرفته شده از نظریه الکترومغناطیس است که در آن جذب و دفع صورت می 

 Realm , territory ,era, sphere. میدان بر خالف واژگان مترادف خود تنها مانند )(Martin,2003: 4)گیرد

می باشد؛ همچنین در میدان )  ( action & reaction( نیست، بلکه توامان عرصه ) action(، عرصه صرف )..

dialogue( به جای )monologue   می نشیند و همین رجحان واژه میدان بر عبارات دیگر است. بوردیو )

 (میداند.macrocosmدر یک جهان بزرگ ) (microcosmیک میدان را مجموعه ای از جهان کوچک )

بنابراین در این پژوهش میدان های های نبرد منطقه ای در جنگ سرد با عناصر ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی 

ژئوپلیتیک یاد شده است، مورد توجه می باشد. در نگاه -میان ایران و عربستان که از آن با نام جنگ سرد ایدئو

موقعیتهای هدفمند است که بوسیله افراد، گروهها و یا نهادها بوسیله توزیع ترکیبی بوردیو، میدان فضایی، با 

(. بوردیو میدان را Bourdieu ,1993,72سرمایه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نمادها، تعیین می گردد)

یدان وجود شبکه ای از روابط می داند که، جدا از آگاهی و اراده ی فردی، میان جایگاه های عینی درون م

دارد. اشغال کنندگان جایگاه های این شبکه، هم می توانند عوامل انسانی باشند و هم نهادهای اجتماعی. 

بوردیو می گوید میدان قدرت )سیاست( تا حدی میدان های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد، اگرچه هیچ 

 و یز تما دهنده سازمان اصل ،2فرامیدان عینو منزله به قدرت میدانی بر میدان های دیگر تفوق ندارد. میدان

  .ها است میدان همه در منازعه

مومی بحث می ها مطرح کرده است از قوانین ثابت یا مکانیسم های ع بوردیو در مباحثی که در مورد میدان

 کند که ویژگی ساختاری همه میدان هاست : 

 نحصار خودمیدان ها، هم بر سر کنترل و به ا ش هستند. کنش گران در درونمیدان ها عرصه مبارزه و کشمک -

و  ان منابعه عنوبدر آوردن منابع ارزشمند یا انواع سرمایه ها، و هم بر سر تعیین اینکه چه چیزهایی باید 

 زه خصوصاً مبار کاالهای ارزشمند در درون میدان ها محسوب شود با یکدیگر به مبارزه می پردازند. این نوع

ی که در آن دانش ها و سلیقه ها به سرعت در حال تغییر هستند شدیدتر در میدان های فرهنگ

 .(25: 1376)جمشیدیها،پرستش،است

                                                                                                                                                               
1 .Champ 
2  .Meta Champ 
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بدین معنا که همه کنش گرانی که »میدان ها نوع خاصی از مبارزه و رقابت را به کنش گران تحمیل می کنند.  -

 ,Bourdieu)تماعی بازی را بپذیرندوارد بازی می شوند باید با قواعد بازی آشنا باشند و واقعیت های اج

Wacquant,2002: 19) تفکر رابطه ای است مستلزم میدانی تفکر زیرا »(Swartz,1997: 120). 

 (Ibid,122).یدان ها دارای استقالل نسبی هستند. و میزان استقالل نسبی هر یک از میدان ها متفاوت استم -

قدّمی که تاز استقالل نسبی میدان ها ناشی می شود یعنی ا که اصول اساسی روش شناختی حاکم بر میدان ه -

به  بل تبدیلشه قابوردیو به تحلیل درون میدان ها می دهد. بوردیو معتقد بود که تأثیرات عوامل بیرونی همی

دان ها نی میمنطق درونی میدان هاست و عوامل بیرونی تأثیرگذار، همیشه از طریق ساختار و نیروهای درو

 .(335-334: 1379واکوانت،)عمل می کند

 1عادتواره 2-1

تری برخوردار های متنوعتر باشد ما با میدانتر باشد و به لحاظ فناوری پیچیدههرچه یک جامعه تمایز یافته

های اجتماعی از منظرجامعه شناسی کنش.ها نامشخص و در حال تغییر هستندهستیم.حدومرزهای میدان

هایی وجود ندارد. در گیرند، اما قواعد روشنی برای انجام چنین کنشبراساس قواعد اجتماعی شکل می

آید. عادت واره،ساختار ساخته شده و سازنده را شامل جاست که صحبت از عادتواره به میان میاین

که  رد ساختارمند است.از طرفی سازنده است از آنجافحال شود.این ساختار همراه با وضعیت گذشته و می

ها، باورها، ها مولد کنشکند. عادتوارهی او کمک میهای حال و آیندهفرد به شکل گرفتن کنش عادت واره

ی بین تمایالت شخص و جایگاه او در میدان است.در بحث ی رابطهتمایالت و احساسات هستند. کنش نتیجه

ادت واره میدان، ع رسیم که این دو با یکدیگر رابطه متقابل دارند، زیرایدان، ما به این نتیجه میعادت واره و م

شود. بنابراین سازد و از طرف دیگر عادت واره موجب شکل گیری میدان به صورت جهانی معنی دار میرا می

 .  (Bourdieu, Wacquant,: 19)میدان و عادتواره یک رابطه دیالکتیکی با یکدیگر دارند 

ها هستند که ای دارند.این عادت وارههای ما،عادت واره و میدان نقش عمدهدر هریک از تصمیم گیری

ی ما همراهان است و خود ها،گذشتهکنند. در تمام تصمیم گیریچگونگی کنش و احساس ما را مشخص می

 میدان و منش مفاهیم مورد در گرا ابطهر ؛ رویکرد(Parker,2000: 44)دهدرا در عادت واره و میدان نشان می

 متصل میدان به را منش که است ای نقطه همان موقعیت .یابد موقعیت بازمی مقوله در را خود نی معا از یکی

 موقعیت از ای مجموعه میدان) رقابت های تنازعی ایران و عربستان( احتساب این با  (Swartz,: 120کند) می

 :Martin, Ibid)فهم گردد فضایی گونه باید به که است ژئوپلیتیکی(-ژئوپلیتیکی و ایدئو -هایی )ایدئولوژیک

4). 

 روش تحقیق   -2

 

تحلیلی است و روش گردآوری داده ها و اطالعات نیز بر مبنای روش  -این پژوهش مبتنی بر روش تطبیقی

قاالت و مجالت و سایت های کتابخانه ای می باشد که از طریق مراجعه به کتب، نشریات و مطبوعات، م

                                                                                                                                                               
1  .Habitus 
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اینترنتی به انجام رسیده است. بطوریکه با گردآوری و چینش موضوعی در شکل تحلیلی به تطبیق گزاره ای و 

 استداللی از موضوع با توجه به میدان های چالش زا و منازعه محور خواهد پرداخت.

 و نبرد اندیشه ها    نگ سرد ایران و عربستان در میدان ساختاری کالن اندیشه نبرد ج-3

دل وجود م (.148 :1383)ابرار معاصر،اندیشه نبرد و نبرد اندیشه ها در ذیل مفهوم جنگ نرم قابل بررسی است

رها و لب پنداوهابی در قا –ها و الگوهای متفاوت تحت عناوین مختلف از قبیل اسالم شیعی و اسالم سلفی 

یا  واندیشه  نبرد ساختارهای سیاسی با رهبریت ایران و عربستان در جهان اسالم بسترساز خلق مفاهیمی با نام

 اندیشه نبرد از سوی تحلیلگران در این عرصه همراه می باشد.

ت که از کی اساستراتژیدر واقع آنچه به این مفاهیم عینیت می بخشد قالب ها و صورت بندی های تاکتیکی و 

و و ز یکسسوی ایران و عربستان سعودی در فرآیند مذهب سازی و شبیه سازی مذهبی در منطق تعارضارت ا

از سوی دیگر برای اسارت  نگرشی دیگری -وسه در مناطق تحت سیطره فکریعملی این پر -بسط نظری 

  –ای  تعارض از شکل مبانی ایده . بطوریکه تبدیل(1: 1395)مطهری،اندیشه معارض و نابودی آن است

ه ای تیک منطقئوپلیسیاسی به حضور نیابتی و با ایجاد ناامنی ولو به حضور و هزینه های فراوان برای تغییر ژ

د ع و مقاصمناف در جهان اسالم از سوی سعودی ها نمونه بارزی از برنامه های سیاسی و ایدئولوژیکی در ذیل

برد ندی نبسی کنونی جهان اسالم قلمداد می گردد که در راستای مفهوم هژمونیک محور در جغرافیای سیا

ر قلمرو و در . در واقع نبرد اندیشه ای در وسعت سرزمینی د(1: 1395)مطهری، اندیشه ای قابل تحلیل است

ییر گر تغمرزهای اسالم با تبلور فیزیکی از حضور متافیزیکی به منصه ظهور رسیده است. به عبارت دی

ی در مکان ویک جهان اسالم از سوی عربستان سعودی در تقابل با ایران با مقاصد چندگانه فضایی ژئوپلت

یم از به به عرصه های فکری و عملی دنبال می شود و استفاده همه جانبه از امکانات سخت افزاری با توج

 -یریان تکفبه نظامیفکری جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان اسالم در تجهیز ش –قدرت نرم فرهنگی 

 نبرد ها ر اینسلفی در میدان های مورد مناقشه مانند سوریه و عراق و حتی بحرین نمونه هایی از موارد د

 (. هماناست)

در جدول زیر ریشه مناقشات و منارعه میان ایران و عربستان را با توجه آرمان ها و ارزش ها، راهکار ها و 

ای و بین المللی را  در سیاست خارجی بصورت اجمالی مشاهده  راهبرهای در موضع گیری های منطقه

 خواهیم کرد. 
 عربستان سعودی جمهوری اسالمی ایران

 شیعه

 اسالم سیاسی با محوریت تشیع

 تاکید بر وحدت اسالمی با نگاه فرا مذهبی

 انقالبی

 خواهان تغییر وضع موجود

سیاست خارجی مستقل و عضودر جنبش عدم تعهد  با 

 راهبردی نه شرقی نه غربیشعار 

 تنگاه به مسایل منطقه ای گفتمانی و سلسله مراتبی اس

 وهابیت

 تکفیری با محوریت وهابیت –اسالم سلفی 

 تاکید بر فرقه گرایی اسالمی

 محافظه کار سنتی

 خواهان حفظ وضع موجود

 طرفدار غرب

 

نگاه به مسایل منطقه ای در قالب جبهه گیری و موضع 
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 است با رویکرد غیریت باورانهگیری فرقه ای 

 هویت ساز  ایستارهای و ذهنی فتمان ایدئولوژیک و میدانی متعارض سازه هایگ-4

های رقیب جمهوری اسالمی ایران در منطقه قلمداد می گردد. پس از عنوان یکی از قدرتعربستان سعودی به

هبری ربی به در مقابل ایدئولوژی وهاپیروزی انقالب اسالمی به سرعت ایدئولوژی سیاسی و انقالبی شیعه 

:  1374،لقلم)سریع اعربستان قرار گرفت به نحوی که هردو ایدئولوژی مشروعیت یکدیگر را زیر سوال بردند

306). 

 و شیعیان یعنی اصلی مسلمانان طیف دو رهبری که عربستان و ایران در حکومتی ساختار به نگاهی در واقع با

 میان در هبیمذ و فرهنگی فکری، قطب به دو کشور دو این که در خواهیم یافت دارند، عهده به را سنت اهل

، که ترتیباتِ تقابل این دو کشور را در (215-214: 1394)کرمیان هابیلی، البرزی،اند شده تبدیل مسلمانان

 (41: 1386)شجاع،های کاربردی دو کشور را فراهم کرده استهای سیاستی ایدئولوژیکی به عرصهعرصه

های تأثیر افزایش یا کاهش تأثیر جنبهای ایران و عربستان تحتبطوریکه از زمان انقالب ایران، روابط منطقه

و بر این مبنا  (143-142: 1387)حشمت زاده،ارزشی و اصولی بر سیاست خارجی این دو کشور بوده است

 هویت است و مسمانان همه از حمایت و ها جنبش ایران حامی تشیع بر مبتنی و انقالبی است که هویت

 زی، پیشین(.)کرمیان هابیلی، البرکند می حمایت موجود وضع از وهابیت عربستان بر مبتنی و کار محافظه

بی بود ت مذهباتوجه به جنبه  تاریخی از موضوع حکومت مداری از تشیع با گفتمان انقالبی از موضوع هوی

این  بر هویت یافت. جدیدی ابعاد با ایران خارجی سیاست یریجهت گ اسالمی، انقالب پیروزی از که پس

 شرایط، نای تحت .بود ایدئولوژیک های بنیاد دارای گرفت، شکل ایران خارجی سیاست در آنچه هر اساس،

 بین و ای طقهمن جاری روندهای با عمده بودنش انقالبی و ایدئولوژیک ماهیت علت به ایران اسالمی جمهوری

 بودند، معتقد ی چارچو ب از اسالم سیاس یک که به نمود؛ رهبران انقالب ایران مخالفت و ناسازگاری المللی

 اسالمی دولت های تأسیس و اسالمی امت وحدت کرده و قلمداد نامشروع را عربی محافظه کار  های دولت

 گرشن  همین پایه بر .(1384،2آذر، شکوهی(تبدیل کردند ایران خارجی سیاست اصلی نیروی محرکه به

 امت شکیلت راه تا اسالمی می کوشد جمهوری اساسی ایران در فصل دهم آمده است، قانون ایدئولوژیک در 

اه تامین حقوق در ر مبارزه و با نفی سلطه جویی و پذیری، با حمایت از استمرار کند هموار را جهانی واحد

اساسی  قانون (جهان را دنبال می کند تمامی در ستم تحت محروم ملل نجات مسلمانان و قوام بخشی در

 (.1380جمهوری اسالمی ایران،

یعیان ابی شیبطور کلی، انقالب ایران سه تصویر کلی در ذهن شیعیان ایجاد کرد، و این تصاویر در هویت 

تصویر  منطقه نقش بسیار موثری داشته است. تصویر حکومتی )تعقل دولتی(، تصویر دینی )ام القری(،

انه و هستی که رهیافتی معرفت شناشاس (،1: 1394نادری،«) ضدیت با امپریالیسم»وژیک و انقالبی ایدئول

 شناسانه با استعانت روشی بر تقابل با گرایش های وهایبت به سرکردگی عربستان سعودی است.

سنتی  بطوریکه با گرایش های وهابیت و زیر شاخه های تبیینی آن که در اموری چون نوع مخاطب )وهابیت

برای متشرعان سنتی عرب زبان، وهابیت جهادی برای تازه مسلمانان و مسلمانان آرمانگرا و وهابیت میانه رو 

برای عموم گرایش های اسالمی از جمله نخبگان(، اولویت مبارزه و دشمنی )برای وهابیت سنتی شیعیان و 
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ایران و متحدانش(، میزان وفا داری به منافع ایران، برای وهابیت جهادی غرب و ایران، برای وهابیت میانه رو 

حکام منطقه )وابستگی کامل در وهابیت سنتی، وابستگی مقطعی و مصلحتی در وهابیت جهادی، وابستگی 

نسبی در وهابیت میانه رو (، اولویت موضوعی در تبلیغ )برای وهابیت سنتی امور مذهبی ونژادی،برای وهابیت 

ت میانه رو امور اجتماعی وسیاسی( مبنای پیگیری دارد در محتوای بنیادینش جهادی امور سیاسی،برای وهابی

. در (127: 1391)ناظمی قره باغ،تضاد و تقابل با تشیع را قابلیت معنایی از مدل مفهومی را طراحی کرده است

رصه های واقع تعارض فکری و مبنایی دو دال تشیع و وهایبت با مولفه های برجسته آنها، مدلول تقابل در ع

فرامرزی در عرصه جهان اسالم فراهم نموده است؛ به عبارتی سعودی ها با دستاویز ایدئولوژی به سوژه تشیع 

 . (2: 1395)مطهری،برای تسلط بر ابژه های انسانی و سرزمینی در جهان اسالم اشاره می کنند

امل بر عترین سالم، تاثیرگذاردر حال حاضر، مساله رهبری جهان اسالم از یک سو و اختالف بر سر تفسیر ا

ث تر از بحم فراروابط عربستان و ایران است. البته جمهوری اسالمی ایران تالش کرده همواره در جهان اسال

یت از های خود را تنظیم کند و وحدت اسالمی را همواره مد نظر قرار داده است؛ حماشیعه و سنی سیاست

. از ن چارچوب قابل تفسیر استیستی مانند حماس نیز در همیهای مقاومت ضدصهیونآرمان فلسطین و گروه

ردی راهب این رو شکست و سرنگونی طالبان و رژیم بعثی عراق که به معنای حذف دو دشمن ایدئولوژیک و

ه به این نحوه فلذا با توج (.2-1: 1393)نیکو،ها را بیشتر کرد ایران از نقشه سیاسی منطقه بود، نگرانی سعودی

خارجی عربستان مبتنی بر هویت توان دورنما و تصویری از سیاستابلی سعودی ها است که میتعامل تق

د؛ گرایانه با کشورهایی هم چون جمهوری اسالمی ایران خواهد بوهای تقابلوهابی ارائه داد که تداوم سیاست

سازی بوده؛ اره غیریتسعودی که مبتنی بر مبانی وهابیت است، هموبطوریکه کارکرد هویت دینی در عربستان

 ملکرد هایاین رفتارها و ع بنابراین اغراق نخواهد بود که ادعا کنیم ترسیم یک دشمنِ برساخته در توجیه

 .(70-69: 1394)عمادی،سلبی آنها در منطقه و جهان اسالم می باشد

ا به رران می ایبا توجه به این رویکرد سیاستی در نزد عربستان سعودی است که سعودی ها، جمهوری اسال

 ابه علیهتی مشعنوان یک عامل عدم اطمینان و بر هم زننده وضع موجود در منطقه و فراهم کننده زمینه حرک

ثباتی در منطقه و  ادعا می کنند که ایران منبع اصلی بی (42: 1382)روشندل، سیف زاده،خود تلقی می کنند

ها نه عودیبر اعراب سنی منطقه است؛ در واقع س است که در پی ایجاد به اصطالح هالل شیعه برای تسلط

زی برد عنوان با ای نگریسته و به این موضوع بهتنها منطقه را بلکه موضوع جهان اسالم را همواره با نگاه فرقه

ن نگرند. اما جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید بر وحدت شیعه و سنی را در کانواخت مقابل شیعیان میب -

  )نیکو، پیشین(.ی خود قرار داده استسیاست خارج

فاوت در های ایدئولوژیک و تبدیل آنها به تضادهای راهبردی هستند که بسترساز تمحور اصلی تشدید تفاوت

ی رآیندفنوع نگاه دو کشور به غرب را نیز به ماهیتی ایدئولوژیکی مبدل کرده است. انقالب اسالمی 

ربستان در امتداد سیاست ها و راهبردهای منطقه ع، در حالیکه (2-1: 1395)نادریان،جویانه با غرب استستیزه

 ای غرب و بویژه ایاالت متحده آمریکا در منطقه تعریف می شود.

در واقع رقابت در حوزه هویتیِ، نگرش های ایدئولوژیک هویت زای دو کشور ایران و عربستان به عامل 

جهان اسالم تبدیل کرده است؛ بطوریکه رویکرد امنیتی برآمده  منازعه پنهان آنها در کانون های ژئوپلیتیکی در
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از تضاد ایدئولوژیکی عربستان در مقابله با ایران درصدد جلوگیری از قدرت یابی و نقش یابی جمهوری 

اسالمی ایران در این  کانون های رقابتی ) عراق، سوریه، بحرین، یمن، لبنان و فلسطین( است. ماحصل این 

 -ه های ایدئولوژیک و سیاسی، نقش پر رنگ سعودی ها در ایجاد تکفیر و گروه های سلفیتقابل دیدگا

 .  (6-5: 1394)قادری،وهابی است -تکفیری 

 نازعه ژئوپلتیکی، میدان رقابت های راهبردیم-5

یرا ست؛ زاواقعیت این است که رقابتهای ژئوپلتیک علت اصلی و اساسی تقابل عربستان سعودی با ایران 

 خاصم جدیامل تاختالف مذهبی ایران و عربستان ، پدیده دیرین است. بنابراین اگر قرار بود این اختالف ع

کل شورمیانه قه خاباشد، باید این تقابل دهه ها قبل آغاز می شد و نه پس از تغییرات ژئوپلتیک اخیر در منط

 .(1: 1395) عرفانیان،کنونی را بخود می گرفت

برای  المللی ینب و ای منطقه های و ائتالف اتحادها شکل گیری میدانی برای عرصه وارههم خاورمیانه، منطقه

 ان،ایر چون هاییبوده است؛ در این راستا و در نگاه منطقه ای از سطح تحلیل کشور سازی موازنه ایجاد نوعی

منطقه،  سطح رد فرهنگی و مذهبی هویتی، اشتراکات علت به که اند بوده هایی اندیشه کانون تولید عربستان

 های بشجن تکفیری تا -سلفی  از اسالمی های جنبش مختلف های نحله پیدایش و داشته ای گسترده بازتاب

:  1394ان،)خضری و همکاراست مذکور از انعکاس وسیع منطقه ایِ منبعث شده از اندیشه های ناشی شیعی،

180-183) . 

یکی یتی ایدئولوژیک داشته باشند، ماهیتی ژئوپلیتاختالفات ایران و عربستان بیش از آنکه ماه

 اسالم جهان رد مؤثر قدرت دو سعودی به عنوان عربستان و ایران اسالمی (. جمهوری 1: 1395دارند)تابناک،

 و مهم دولت دو سعودی عربستان و در واقع ایران .می کنند ایفا خاورمیانه ی منطقه در تحوالت مهمی نقش

تنوع و متضادی را مهستند که راهبردهای ژئوپلیتیکی  خاورمیانه ژئوپلتیک و استراتژیک ی در منطقه تأثیرگذار

 .(9-8: 1393)مصلی نژاد،برای ایجاد هژمونی خود در منطقه را دنبال می کنند

های ژئوپلیتیک است. ژئوپلیتیک محور تفکرات استراتژیک بر مبنای ترتیبات امنیت جمعی و منظومه 21قرن 

)یزدانی، یبی است که در آن سه عنصر اصلی جغرافیا، قدرت و سیاست خصلت ذاتی دارند مفهومی ترک

های فعالیت مؤثر در سیاست خارجی مع الوصف نگاه ژئوپلیتیکی تعیین کننده زمینه (.60-58: 1392شیخون،

فع از طریق ها و همکاری در توزیع منااست. در واقع نگرش ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی با ایجاد همگرایی

 (.1: 1388)رشنو، شودهای موجود، ضمن پیوند منافع متقابل، سبب مدیریت تضادهای سیاسی میتبادل مزیت

بطوریکه از طریق کد های ژئوپلیتیک که دستور کار عملیاتی سیاست خارجی یک کشور را در ورای مرزهای 

-19: 1392) خلیلی و همکاران،می گیرندقرار  های جغرافیایی مورد ارزیابیخود را مشخص می کند، مکان

 خود ارتقاءجایگاه و ثبات حفظ در سعی خود ژئوپلیتیک ظرفیت های از بهره گیری با در واقع کشورها (.20

قدرت هاست. «  رقابت و جغرافیا»منطقه  شکل گیری اساس ژئوپولیتیک دارند؛ در ژئوپلیتیک مناسبات در

 قدرت های سوی از نفوذ و اعمال کنترل سر بر رقابت مستعد استراتژیک دلیل هر به که را قلمروی هر بنابراین
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توان  باشد، می داشته وجود آن در سلطه منازعه برای و رقابت از پیشینه ای ویژه به باشد و آن در موجود

 (. 37-36: 1391 )ربیعی،ژئوپلیتیک نامید ی منطقه

 صورت یتیکژئوپل منطقه یک سطح که در دارد ژئوپلیتیک کنش های از بخشی به اشاره منطقه ای ژئوپلیتیک

 بازی های که است پیچیدهای رفتارهای و مختلف ی بازیگران بردارنده در ای منطقه گیرد. ژئوپلیتیک می

 از یشترب همسایه، کشورهای منطقه، یک می گیرد. در انجام آن مختلف درسطوح زمان هم طور به متعددی

 تهدیدات مهمترین که جایی تا میشوند محسوب دیگر یک علیه تهدید فرامنطقه ای،و  دور بزرگ های قدرت

 ی منطقه . در(176-174: 1392)پویان،دارند منطقه خود در ریشه که هستند تهدیداتی منطقه برای کشورهای

ی م انبساط و انقباض دچار ها آن کنش مرزهای بازیگران، ژئوپلیتیک وزن توجه به با ژئوپلیتیک

 .(144: 1392)قاسمی،شود

 رفتارهای وزبر و ژئوپلیتیک پویش های و کنش ها با توجه به مطالب بیان شده قابل ذکر است که شکل گیری

 کسب منظور هب  ...و واگرایی گرایی، هم همکاری، رقابت، منازعه، جنگ، ازقبیل ژئوپلیتیک در میدان هایی 

انی، بینامنطقه ژئوپلیتیک)جه ساختار سطوح دیگر با کنش ها و پویش ها چنین پیوند و برتر منطقه ای جایگاه

 (.105: 1393)ربیعی،حهانگیری،می شوند قلمداد منطقه ای میدان ژئوپلیتیک ملی(، و ای

 سیاسی، زمینه های در سعودی عربستان و ایران اسالمی مبنایی جمهوری و عمیق با این اوصاف مناقشات

 را کشور ود سیاسی های نظام بنای سنگ که است متعارضی ایستارهای و معلول هنجارها امنیتی و ژئوپلتیک

 شده رسببدیگ یک با مواجهه در را سو ناهم کنشی الگوهای و تقابلی هویت های درنتیجه و بنیان نهاده

. در واقع با توجه به اختالف در الگوهای تزاحمی از جانب هم در (182-181)خضری همکاران،پیشین:است

دو  روابط مبانی و اصول سیاست خارجی ایران و عربستان و اهداف کالن آنها، ارتقای سطحعرصه منشی و 

تی به شدت منثی . اهدافی که مبتنی بر ذهنی(16: 1389)آقایی،احمدیان،کشور با چالش هایی بنیادین روبروست

 . (17) همان، نسبت به یکدیگر است ذهنیتی که در نهایت شکل دهنده روابط دو کشور است

اسالمی و با به چالش کشیدن سیاست های استکباری و استعماری قدرت های فرا  انقالب پیروزی از پس

منطقه ای در خاورمیانه از یکسو  و نظام های استبدادی در منطقه از سوی دولت برآمده از انقالب اسالمی از 

جزیره  شبه در ویژه به و ایران پیرامونی ژئوپلتیک مناطق در متعددی منطقه ای ائتالف های سوی دیگر،

که سیاست خارجی  آن   (84: 1395)سیفی،پورحسن،است شده ایجاد سعودی عربستان عربستان با محوریت

استدالل این  و مبنای(  67)یزدانی، شیخون،پیشین:در چهارچوب هم پیمانی و همسویی با غرب جای دارد

: 1378)روآ،بوده است«  تهدید موازنه زمینه ساز تهدید اءمنش مثابه به اسالمی، جمهوری با مواجهه در که بوده

میالدی با هدف آنچه که آن را مقابله با خطر انقالب  1981ماه مه  25. برای مثال عربستان سعودی (127

را تشکیل داد و طی سه دهه عمال تالش کرده است که این  1اسالمی نامید، شورای همکاری خلیج فارس

 (.1)عرفانیان،پیشین: مجموعه را به تشکلی علیه ایران تبدیل کند

                                                                                                                                                               
1  .Persian Gulf cooperation council (PGCC) 
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قابل مارد در معرفی می نماید، وظیفه د« اهل تسنن»از آنجا که عربستان سعودی خود را رهبر جهان اسالم 

 ریف کردهکی تعستان سعودی برای خود قلمرو ژئوپلتیایران شیعی مقاومت و از نفوذ آن جلوگیری نماید. عرب

ه ص کردو درصدد جلوگیری از قدرت گیری ایران در منطقه می باشد و منافع خود را به این صورت مشخ

ابت وه بر رقا عالاست که از آن با نام درک واقعیت های یک استراتژی مبتنی بر ژئوپلیتیک نام می برد؛ و لذ

شورهای در ک فلسطین و لبنان، خلق بحران های منطقه ای در میدان های منطقه ای دیرینه این دو کشور در

ی سعودی طقه اسوریه، عراق، یمن و بحرین در ذیل این رویکرد ژئوپلتیک با رهیافت های کالن استرتژیک من

 (.158-156: 1394)متقی،ها در جهان اسالم و خاورمیانه قابل تحلیل است

و  یرانا امکانات به سختی ضربه دمشق در اسد دولت سرنگونی سعودی ها گاهن در ارتباط با سوریه از

 به هسوری مقاومت به خصوص گروه های نزدیکی سعودی است. عربستان منطقه در آن مانور قدرت تضعیف

ز . ا(641: 1393)نجات،می داند خود تهدیدی علیه و منطقه ای موازنه تعادل خوردن هم بر منزله به را ایران

ر مهم محو حلقه وآنجا که سوریه نقش حیاتی در اتصال راهبردی ایران به منطقه مدیترانه و خاورنزدیک دارد 

 جمهوری یو نقش آفرین بازیگری سطح در عین حال در و منطقه ژئوپلیتیک بر سوریه مقاومت است، تحوالت

 سعودی عربستان ایبر سوریه در منافع دارد؛ بطوریکه همانطور که پیگیری زیادی تأثیر منطقه در ایران اسالمی

وجه به ت. با (Mourtada and Barnard,2013) است  آن ابقای در ایران برای و اسد دولت بشار تغییر در

ریاض و  ن گونه بود که به صحنه جنگ نیابتی تمام عیارراهبردی، ای -اهمیت میدان سوریه از لحاظ امیتی

 .  (1: 1394)حسینی فرد،تهران بدل شد

 سخت درتق رویکرد و نرم محور قدرت متفاوت رویکرد دو بر متکی عربستان و ایران عراق نیز تقابل در

 از طرفین دراکا ماهیت بر مبتنی و های متعارض انگاره از یافته انتزاع رفتاری، الگوی دو این محور است؛

ی از تحلیل همانطور که  بسیار (.187)خضری و همکاران،پیشین:است خارجی مورد نظر آنها محیط و یکدیگر

گی و های فرهنعراق، خط مقدم رقابت»گران موضوعات راهبردی از جمله گراهام فولر بر این اعتقادند که 

لقی یابی ایران در عراق تهدید امنیتی برای عربستان تشود و جایگاهژئوپلتیکی جهان عرب با ایران محسوب می

 بر این نکته نیز اجماع نظر دارند که عربستان، تحوالت بحرین را در (. آنها11-10: 1392متقی ،«) شودمی

کی و پلیتیچارچوب ماتریس تعارضات و رقابت های منطقه ای با ایران می بیند و از تحوالت خطرناک ژئو

. بطوریکه (134: 1391)ابراهیمی و همکاران،استراتژیک توسعه نفوذ ایران در این زمین جدید بازی دلهره دارد

 بحرین هم بیند زیرا آنچنان که حوادثباخت می -ربستان رقابت خود با ایران در صحنه بحرین را بازی بردع

. حقظ بحرین در (123: 1391بین، ) جهاناز ابعاد ملی، ارزشی و ایدئولوژیک برای ایران اهمیت بسیاری دارد

 بر آغازی ن رابحری ؛ بطوریکه بحرانرقابت با ایران برای عربستان به مثابه حفظ جهان عرب قلمداد می شود

 .(Mandawi, 2011: 1می داند ) دیگر های صحنه در های متوالی بحران

به همین دلیل از تمامی امکانات و ابزار ها ی الزم برای غلبه بر جریان تشیع گرایانه با محوریت ایران در 

د. در این راستا و با توجه به مساعی بحرین که بر هژمونی منطقه ای ایران می انجامد، استفاده خواهد کر

عربستان بر  خارجی سیاست در سازی ائتالف تجلی سعودی در اجماع منطقه ای و حتی بین المللی ، آخرین

 حمایت در« قاطعیت  طوفان» قالب عملیات  در توان می را علیه جمهوری اسالمی ایران و قدرت محوری آن 
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 حمالت که با کرد مشاهده یمن در  تهاجم به 2015 یمن در سال  مستعفی جمهور رئیس منصور، از هادی

   (.102)سیفی، پورحسن، پیشین: انجام رسید یمن به  علیه هوایی گسترده

ویژه نوع ای و بهای است که نقش باالیی در موازنه قدرت منطقههای مهم منطقهبحران یمن از جمله بحران

جزیره عربستان را به عنوان از آن جا که دولت سعودی شبهخارجی عربستان دارد. رویکردهای سیاست

کند، هر گونه تحول ناخواسته و مخالف منافعش را در خارجی و امنیتی خود تلقی مینخستین حلقه سیاست

. در هایی سرسختانه در قبال آن بروز خواهد دادحوزه یمن به عنوان تهدیدی جدی محسوب کرده و واکنش

ای سعودی ها یک مسئله خارجی نیست بلکه یک چالش امنیت ملی محسوب می وااقع مسئله یمن بر

 (Fa.alalam, 2015/February/28 , A).گردد

 از تا کرده است به این امر معطوف را خود و غم هم تمام سعود آل می رسد نظر بطوریکه در رابطه یمن به

 آورد؛ در همین راستا  خبرگزاری عمل به ممانعت لبنان حزب اهلل الگوی نظیر مدلی به اهلل شدن انصار تبدیل

 مانند به یمن اکنون» اهلل مینویسد حزب و ها حوثی اشتراک وجوه برخی برشمردن ضمن گزارشی در رویترز

 ).«است شده عربستان تبدیل و ایران منطقه ای ما بین تأثیرگذاری برای پیکار قلب لبنان، به و سوریه و عراق

Hania, Barnard,2013)    

 دلیل به خود ابطرو در کشور دو و یافته کاهش بسیار عربستان و ایران حال، اکنون در زمان فعلی روابط درهر

رسیده اند  خطرناک بالقوه بست بن یک به یمن و سوریه بحران جمله از اختالف مسائل مورد

(Ayoob,2012: 6)مگرایی . در بحث گفتمان ژئوپلتیک منطقه ای جمهوری اسالمی ایران با هدف تقویت ه

ز این است و اها قائل به ایجاد سیستم امنیتی با حضور کشورهای منطقه و بدور از حضور نیروهای بیگانه 

برای  نانگاحیث با استقبال افکار عمومی منطقه مواجه شده است لیکن عربستان سعودی قایل به حضور بیگ

 ی سه دههیژه طایجاد سیستم امنیتی منطقه ای است. واقعیت آن است که تقابل و تخاصم ایران و عربستان بو

ت که الی اسحاست. این در  'امنیت'گذشته ناشی از رقابتهای ژئوپلتیک و نگاه متفاوت دو طرف به مقوله 

دهند که ایران یا ای به دست نمیشته نشانهدهه اخیر، و به ویژه تجربه یک دهه گذ 4های موجود تمامی آموزه

: 1393ادری،)نازدعربستان بتواند دیگری را کال از میدان به در کند و قدرت انحصاری منطقه را از آن خود س

134.) 

 ئوپلتیکی، میدانی کالن برای واگراییژ -قابل ایدئوت-6

ر برخی از أله هویت است. حتی دخارجی، مسگیری سیاستکننده در تکوین و جهتیکی از عوامل تعیین

ها است. در واقع هویت خارجی دولتترین مؤلفه در تعیین سیاستخارجی، هویت مهمهای سیاستنظریه

ای کند. به گونهخارجی، نقشی فعال ایفا میای است که در رابطه میان ساختار محیطی، منافع و سیاستمقوله

  (Weber, 2001: 60).دم غیرمستقیم دارکه در هر سه متغیر، هم تأثیر مستقیم و ه

ها و ترین عوامل در تشدید رقابترا می توان مهم« ژئوپلیتیک»و « هویت»دو عامل قدرت در منطقه 

شیعی،  -اسالمی»ارزیابی کرد. جمهوری اسالمی ایران هویتی  1357های تهران و ریاض از سال تعارض

کار و همسو با سلفی، عربی، محافظه -اسالمی»ه عربستان هویتی کدارد؛ درحالی« ایرانی، انقالبی و غیرمتعهد

: 1392علیخانی، ) ساعی،دارد که هم از نظر محتوایی و هم از منظر شکلی در نقطه مقابل هم هستند« غرب
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 بنیادین گسستگی موجد ایران است که و عربستان در حاکم های نظام معرفتی و فکری در واقع مبانی .(120

هرچند عنصر فارس یا عرب بودن بر  .(7-6: 1389نسب، )نادریاست شده کشور دو این رفتاری در الگوهای

 -های تعارض گونه مذهبیروابط ایران و عربستان پیش و پس از انقالب اسالمی تاثیر داشته، اما تفاوت

انقالب اسالمی تری داشته و پس از پیروزی ایدئولوژیک  بر رقابت و تنش میان ایران و عربستان تاثیر جدی

. بطوریکه (1)نیکو،پیشین: های ژئوپولیتیک این دو کشور بوده استاین موضوع ریشه و عامل تشدید رقابت

ای مستقیم درگیر انقالب اسالمی ایران رویکرد ژئوپلیتیکی عربستان را تغییر داد. رهبران عربستان به گونه

های اقتصادی و ایران شدند و در این راه بیشترین حمایتمنازعه هویتی، ایدئولوژیک، امنیتی و ژئوپلیتیکی با 

دیپلماتیک از صدام حسین در جنگ علیه ایران انجام دادند. رهبران عربستان در راستای گسترش تضادهای 

این  (.1: 1395)متقی،دار گسترش بنیادگرایی سلفی در خاورمیانه شدندایدئولوژیک ـ ژئوپلیتیکی با ایران، عهده

به روشنی مشاهده « النصره»و « داعش»بستان با ایران را می توان در حمایت از گروه هایی همانند مقابله عر

ژئوپلیتیک میان دو کشور ایران و عربستان -کرد؛ با عنایت به انگاره های گزاره ای از موضوع و مفهوم ایدئو

-12)همان،ان و عربستان دانستژئوپلتیکی ایر -است که می توان سوریه را خط مقدم منازعه در میدان ایدئو

13.)  

 ولتیکی ژئوپ –واقعیت این است که ایران و عربستان سعودی در فضایی متمایز شده از موضوعات ایدئو 

رین موضوعات تها در منطقه قرار دارند. مسئله تمایز میان آنها یکی از اصلی  استراتژی قدرت، با تقابل

ای ه قالب هگاه کا دو بعد ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک همراه است. هراختالف، تضاد و امنیت است. این تمایز ب

  )ی کندیدا مایدئولوژیک و ژئوپلیتیک با هم ترکیب شوند و تالقی پیدا کنند زمینه برای تضاد افزایش پ

ن ه تنها در میان ایران و عربستان بلکه در میامولفه قدرت و رقابت سیاسی ن (.111-109: 1391،نیاکویی

 –ی مذهب کشورهای خاورمیانه عمدتا ماهیت ایدئولوژیک و فرهنگی دارد، بطوریکه نقش عوامل فرهنگی )

 (.  13های راهبردی مورد مالحظه قرار داد)متقی،پیشین: توان در رقابتمکتبی ( را می –عقیدتی 

 ربستان درهای ایدئولوژیک و ژئوپلتیکی را باید از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی عقع مولفهدر وا

گذاری هنگفتی در ای خاورمیانه و جهان اسالم دانست. در این راستا عربستان سعودی سرمایهمحیط منطقه

جهان  ونطقه می ایران، در گسترش و نهادینه کردن نظم سلفی در مقابل نظم شیعی برآمده از انقالب اسالم

ه به نوعی . مع الوصف عربستان سعودی به عنوان کشوری که هموار(1: 1392)فالح،اسالم انجام داده بود

ا با بنیادگر ارانهزادگاه، گهواره و موطن جریان بنیادگرا و تندرو محسوب شده بستر ساز نوعی تاریخ ذات انگ

ع ل ایران و تشی. در همین راستا با نگاهی ژئوپلیتیکی به مسائ(1: 1395)مطهری،شمولیت عناصر ذاتی آن است

 ون تشیع،ن کانبه روشنی مشخص می شود با پیروزی انقالب اسالمی و استقرار جمهوری اسالمی ایران به عنوا

ا، ظ نی)حافکه به سیاسی و تشکیالتی شدن تشیع و جوامع شیعی به عنوان مکمل های فضایی آن انجامید

 دد.  یان آنها آشکار می گرمژئوپولیتیکی -کنه نگرش متضاد در تقابل جنگ سرد ایدئو(104-106: 1388احمدی،

جمهوری اسالمی ایران با چشم انداز های راهبردی از اسالم سیاسی و با استمداد از نمادسازی و نشانه پردازی 

 نقش افزایش به جرمن سیاست پرداخت که و قدرت ساخت در عنصر شیعی نقش از فرهنگ شیعی به افزایش

 مسائل لبنان، عراق و در ساز سرنوشت و فعال حضور جمله از منطقه، امنیتی – سیاسی مسائل در نفوذ ایران و
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 در گیری بهره بر عالوه ایران، ملی قدرت یک مؤلفه عنوان به توانسته شیعی هویت سوریه گردید. در واقع

 و ای منطقه نقش تثبیت و تقویت( مدت  بلند در )همگرا  گروههای سیاسی با روابط در( مدت  کوتاه اهداف

 واقع نیز مؤثر بزرگ( های قدرت با روابط در و منطقه ای امنیتی  – مسایل سیاسی بر تأثیرگذاری

می نویسد  لندن چاپ االوسط الشرق روزنامه در الذایدی . بطوریکه مشاری(24-23: 1388)برزگر،گردد

 fa.alalam, 20 September).است ایرانی هجومی و پیچیده ی پروژه یک اهلل یمن انصار جنبش فعالیت

2014, B)  
 صدور انگفتم در ذیل که پندارد می طلب جاه شیعی حکومت را اسالمی جمهوری سعودی، در واقع عربستان

با  .ا داردر یمن و بحرین عراق، از جمله کشورهای منطقه به خود شیعی منویات ی اشاعه در سعی انقالب،

 ی بیفزاییم،موجود سعودی ها از جمهوری اسالم  تلقی بر هم را سیطره طلب ایرانیت عنصر این اوصاف اگر

 یجمهور دیگر شد. ازسوی خواهد سهل تر به غایت اسالمی جمهوری از سعود آل هویتی انزجار درک

 و پذیرش منض که است دانسته آل سعود خاندانی اشرافیت بر مبتنی عربستان را  بر حاکم دستگاه اسالمی،

ه های منطقه در مسیر اجرای برنام و را سبب شده است   اسالم آموزه های از گسستی عظیم وهابیت، ترویج

)آدمی و انددکشورهای منطقه ای و اسالمی می  در خود متحد رژیم های استقرار یا را حفظ ای اولویت خود

 . (146-143: 1391دیگران،

ی منطقه پلیتیکژئو –با توجه به این نوع نگرش و شرایط نگریستن به یکدیگر است که رقابت در میدان ایدئو 

 ود گرفتهخش به ای ایران و عربستان با تالقی در کانون های ژئوپلیتکی عراق، سوریه، یمن و بحرین شکل تن

گری با قرائت رایج در ن از شیعیمذهب یمن که قرائتشا های زیدیاست. بطوریکه اگرچه ایران با حوثی

ت ای بدیع اسانهجمهوری اسالمی تفاوت اساسی دارد اما حمایت و اتحاد با آنها بنا بر ادعای سعودی ها، نش

رف است و صها و مناقشات مذهبی از اینکه رقابت ایران  و عربستان بر سر هژمونی در منطقه فراتر از چالش

ی صفر با راساس نبرد با حاصل جمع جبرژئوپلیتیکی ب-نبه سیاسی و ایدئوورای سبقه تاریخی، بیش از همه ج

 .(Alghunaim,2014:100-103)است باخت  به خود گرفته-نتیجه برد

 چالش عربستان در و کشور ایران ود وهابی -شیعی هویت به نگاه بازنمایی در سیاست با استعانت از رویکرد

ای همغایرت  بعادذهبی با راهبردهای سیاسی و ژئوپلیتیکی براحتی اایدئولوژی های م میان آنها، مصاف روابط

 و ئوپلیتیکیژ عامل ؛ بطوریکه سوای(1: 1394)تقوی اصل،برجسته می کند را متعارض پارادایم دو ذاتی این

 پیش نحلیالی مرز تا را کشور دو این که تضادهای چه آن منطقه، هژمون قدرت به شدن تبدیل برای تالش

 جهان و ایدئولوژی در مبنایی ناسازگاری است، کرده جنبه ها گریز ناپذیر از بسیاری در را منازعاتشان و برده

یجاد برداشت . به عبارتی تقابل ایدئولوژیک از طریق ا(1: 1394)خصالی اللوی،کشور است دو معرفتی بینی

بط موجب واگرایی در روادن هویت، ای و امنیتی کرهای متضاد و متعارض از تحوالت ژئوپلیتیک منطقه

 .   (Gregory Gause,2014: 12)سیاسی ایران و عربستان سعودی  شده است

 

 نتیجه گیری-7
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و  ساختاری یرهایمبنایی و مانایی موضوعات امنیتی تاثیرگذار منطقه ای رابطه تنگاتنگی با سایه سنگین متغ

عرصه  رتی درتحلیل دارند که یک همبود کثسیستمی در سطح خرد ) داخلی یا ملی ( و میانی ) منطقه ای ( 

ن ارشکل گیری بح قابلیت فهم از لحاظ سیاستی و پویایی ظرفیت روابط میان آنها را از لحاظ سیاسی می طلبد.

 ر سیاست خارجی  کشورهایدژئوپلیتیکی  -در جهان اسالم منبعث شده از رهیافت های ایدئولوژیکی  ها

 –کری ظهور و شدت این بحران ها کمک می کند مطالبات سیاسی، ف اسالمی است؛ در واقع آنچه که به

 کتبی استم -یدئولوژیکی و منطقه ای کشورهای داعیه دار رهبری فکری ا -مذهبی

 پایۀ شیعی به گرایی اسالم خارجی، سیاست شدن انقالب اسالمی در ایران و به تبع آن فرهنگی از پیروزی پس

 متفاوت ف،مختل سطوح در گرایی ایران، اسالم منطق در شیعی گرایش چهتبدیل شد. گر ایران گفتمان اصلی

 باعث را پلیتیکیژئو تعادل خوردن هم به برای ای و زمینه داشته منطقه سطح در را متفاوتی های واکنش بوده،

 گرایی تقاللخاورمیانه اس منطقه در ایرانی ویژگی این منطق به عنوان گفتمان ترین است اما مهم گردیده

 برتری ادو ایج همدیگر با منطقه بازیگران تعامل غربی، گران سلطه حضور نفی منطقه، سیاسی درگفتمان

 است. ایران هدایت با منطقه برای گفتمانی

شورهایی ردی کدر واقع بروز چنین گفتمانی در سطح منطقه با رویه ایدئولوژیکی بر حساسیت رفتاری و عملک

یده ای ه نبرد انطقه بمعربستان سعودی از همان ابتدای ترسیم گفتمان انقالبی ایران در دیگر در منطقه انجامید. 

 با اندیشه خودداری از هژمون شدن آن در ژئوپلیتیک منطقه ای و جهان اسالم پرداخت.

ستند با نها هآبطوریکه تقسیم بندی عربستان سعودی از جهان اسالم، به مناطقی که در سیطره هژمونی فکری 

زهای فرهنگی آنها خارج است حاکی از چشم اندا –فکری  –گر مناطق که از حوزه جغرافیای ذهنی دی

راستا  ر اینسعودی ها بر موضوع افتراق در اسالم موضوعی و در شکل عمیق تر آن یعنی محتوایی است که د

ی اود ایده ن حدکه ای به مرز بندهای عقیدتی برای تفکیک خودی از اغیار روی آورده اند. قابل به توجه است

 ست.اترسیم شده در ذیل فتوای دینی و مذهبی آنها با موضع گیری های سیاسی همواره همراه بوده 

ک بر شکل گیری شسیاسی بدون  -شدت یافتن دامنه تنش میان جریان های فکری مذکور در عرصه فکری 

از سوی  منیتیا –اطق با ویژگی محیطیِ درگیری های ژئوپلیتیک میان آنها انجامیده است. در واقع ترسیم من

مبودی هناطق مآنها با تبیین عمق استراتژیک منطقه ای در سیاست خارجی آنها و تالش برای از دست ندادن 

یده ای ابانی ماز جنس امنیتی شان و حمایت از متحدان را ضروری می نماید. بطوریکه تبدیل تعارض از شکل 

ه تیک منطقر ژئوپلیایجاد ناامنی ولو به حضور و هزینه های فراوان برای تغییسیاسی به حضور نیابتی و با   –

افع و یل منذای در جهان اسالم از سوی سعودی ها نمونه بارزی از برنامه های سیاسی و ایدئولوژیکی در 

 مقاصد هژمونیک محور در جغرافیای سیاسی کنونی جهان اسالم قلمداد می گردد

میان این دو کشور در جهان اسالم انجامیده است؛  ژئوپلیتیکی رقابت های هویتی به گسترش تضادهای

برآمده اند. در واقع اجماع  منطقه در خود ایدئولوژی و پراکنش نفوذ حوزه گسترش دنبال بطوریکه هر یک به

 نشد ژئوپلیتیکی فی مابین طرفین بستر را برای هویتی -متضاد ایدئو قدرت هویتی )ایدئولوژیکی( و هویت

هویت ساز و چالش آفرین فراهم کرده  ایستارهای و ذهنی با سازه های منطقه در ژئوپلیتیکی های رقابت
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است. نمود این رهیافت های راهبردی در مناسبات منطقه بروز نظم سلفی به رهبری سعودی ها در تقابل با 

 ه است، می باشد. قدرت نرم نظم شیعی به نمایندگی ایران است که به کابوس عربستان تبدیل شد

م می هان اسالایده ای خود یعنی تشیع در ج –در واقع عربستان با تضعیف ایران در پی نابودی دگرِ فکری 

 طقه ای وصه منباشد. با این اوصاف است که  عربستان در تجمیع منابع ائتالفی بر محورهای ذکر شده در عر

-ودر ایدئ رگیریشد و با تاکید بر جبهه های نبرد و دفرا منطقه ای منطق ساختاری تعارض را به نمایش می ک

ه شدت ضوع کژئوپلیتیک جهان اسالم، سازمان نزاع را سامان می بخشد؛ مع الوصف آنان با علم بر این مو

سیاسی در عرصه سیاسی میزان محدویت های تاکتیکی و محذوریت های   –یافتن تنش های فکری 

ه گزینش ند، بکتقابل منافع در جهان اسالم می نامند را آسانتر می  دیپلماتیک را برای حصول به آنچه که

 رفتاری در عرصه برخورد و مواجهه دست می زنند.

 سلیحاتی،تنابع موقایع رخدادی در چند ساله اخیر در عراق و سوریه و حمایت های مالی، تجهیزاتی در تامین 

 –وریست های تکفیری سیاسی از تر -انسانی و حتی شرعی از سوی عربستان به عنوان جغرافیایی فکری 

الم ام اسنودی از آن به سلفی نشان دهنده میزان توجه و اهمیت راهبردی آنچه می باشد که عربستان سع

 ور قلمرو ینی دترویجی خود و تکفیر دیگر نحله های اسالم استفاده می کند. نبرد اندیشه ای در وسعت سرزم

تغییر  دیگر در مرزهای اسالم با تبلور فیزیکی از حضور متافیزیکی به منصه ظهور رسیده است؛ به عبارت

ی و ی فکرا مقاصد چندگانه فضایی و مکانی در عرصه هاژئوپلتیک جهان اسالم از سوی عربستان سعودی ب

 عملی دنبال می شود. 

های ها و تنشبتهرچند نبرد سرد همه جانبه عربستان با ایران در حوزه رقابت ژئوپولیتیک که عمدتا از رقا

هه د گیرد، ولی واقعیت آن است که تقابل و تخاصم ایران و عربستان بویژه طی سهایدئولوژیک نشات می

جه به با تو است؛ بطوریکه 'امنیت'گذشته ناشی از رقابتهای ژئوپلتیک و نگاه متفاوت دو طرف به مقوله 

دی به ستان سعوی عربرقابتهای ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و امنیتی میان آنها پیدا است و اختالفات مذهبی برا

 عنوان یک ابزار و تاکتیک نه هدف و استراتژی مورد توجه است.

 -هره سخن اینکه ترس عربستان سعودی از ریملند شیعه با رهبری جمهوری اسالمی ایران با مبانی فکری ب

ایده ای از موضوع مذهب، سیاست و ژئوپلیتیک منطقه ای را بعنوان هارتلند جهان اسالم موجب شده است که 

دو کشور در منطقه خاورمیانه و زمینه را برای تبدیل نبرد اندیشه ها به اندیشه های نبرد در ورای مرزهای 

جهان اسالم را فراهم کرده است. در واقع دو کشور ایران و عربستان سعودی با درک واقعیت های استراتژیک 

 ژئوپلیتیکی خود را در سیاست خارجی  با یک راهبرد حیاتی از بیشینه -مبتنی بر ژئوپلیتیک الزامات ایدئو

در مناطق تحت نفوذ یکدیگر طراحی کرده اند. بطوریکه نماد سازی قدرت در تقابل و منازعه با هم  سازی

های ایدئولوژیکی در مناطق ژئوپلیتیکی قدرت از سوی آنها خواه در جهت تقویت خود و خواه تخریب 

دیگری نماینگر این عرصه نبرد تمام عیار سرد منطقه ای در جهان اسالم است.که با توجه به آنچه در ذیل 

ژئوپلتیکی در میدان های رقابت و منازعه جمهوری اسالمی  -ولوژیکی و ژئوپلیتیکی و ایدئورویکردهای ایدئ

ایران و عربستان به آنها اشاره شد موفقیت و قابلیت هژمون شدن جمهوری اسالمی ایران با توجه تحوالت 
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امنیتی، جمعیتی -سیهای سیااخیر در خاورمیانه دور ذهن به نظر نمی رسد چرا که  عربستان از لحاظ پتانسیل

 و فرهنگی توان ورود به یک رقابت راهبردی با جمهوری اسالمی ایران را ندارد.

تواند در الذکر میذیل با توجه به آنچه در زمینه تقابل و نبرد ایران و عربستان از نظر گذشت ارائه راهکارهای

تان با عربس ر نبردجمهوری اسالمی ایران دمسیر ارتقاء و پیشبرد اهداف مبتنی برغلبه سیاست ها و راهبردهای 

یابی به ر دستدسعودی مؤثر واقع افتد به ترتیب زیر خواهد بود، هرچند که مسیری سخت و دشوار فراروی آن 

 هژمونی منطقه ای وجود دارد:

سازی رفتاری های سیاسی، اقتصادی و اکولوژیکی و یکپارچهگسترش تعامل در عرصه قدرت نرم در حوزه. 1

های نظام در منطقه و جهان اسالم برای زدودن تصورات اشتباه و غلط تبلیغاتی ها و استراتژیدر سیاست

 دشمنان مبنی بر ایران هراسی

اگیر یتی فرجذب کشورهای همسو و هدف در مدار تمدنی تشیع در منطقه و جهان اسالم از طریق چتر حما. 2

 کم فراوان تهدیدهای بیرونی علیه ایرانیدئولوژیک در شرایط کنونی وجود تراا -فرهنگی

 دیپلماسی فعال منطقه ای و اتخاذ موضع یکپارچه درخصوص مسائل جهان اسالم. 3

 رایی     های سیاسی  و استراتژیک ـ دیپلماتیک با کشورهای منطقه و مبارزه با فرقه گ. افزایش همکاری4

 های مذهبی وایدئولوژیکی 

ی و رم فرهنگفوذ نبارزه با هرگونه چالش امنیتی در جهان اسالم با عنایت به ن. تاکید بر وحدت اسالمی و م5

 گفتمان مردم ساالری دینی

رنامه بنطقه و جهان اسالم و طراحی فرهنگی در م -. اجتناب از اعمال هرگونه سیاست تشتت زای امنیتی6

 منطقه در جهان اسالم وهای همگرا در جهان اسالم برای حصول تثبیت گفتمان انقالبی و سلطه ستیز 

گاه ی در دستبنای . تقویت سازه های ذهنی و ایستاری گفتمان تشیع انقالبی از طریق بازسازی ساختاری و زیر7

 هان اسالمجمفهومی مشروعیت زایی عمومی گفتمان اسالم سیاسی ایران در  دیپلماسی فرهنگی در ذیل مُدل

پلیتیک ی ژئوین منافع و امنیت ایران از طریق ترسیم فضا. تدوین نگرش ژئوپلیتیکی و اجماعی برای تام8

 منطقه ای
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 در جهان اسالم توسعه همگرایی آیکونوگرافی و روند
 

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، مصطفی مظاهری

 

 چکیده

دیه اتحاا یمجموعه و  توسعه همگرایی یک مقوله ای است که نیازمند گرایش کشورها به همدیگر و تشکیل یکروند 

وند  تدریجی ریک دارای  که جغرافیایی،یک منطقه همگرایی  جم و کارآمد  است، شکل گیری و توسعه نسم منطقه ای

 ند می دهدم پیوبه ه یا قاره، را متکی بر وجود مولفه های مهم و اثر گذار است. آنچه که کشورهای یک منطقه ،است

ظریه ن رها،وجود یک سری منافع مشترک مادی و معنوی است. یکی از نظریات مهم در همگرایی اقوام،ملتها و کشو

اصول  و هایه باوربه علت اینکه بر پا عوامل آیکونو گرافیک  از ژان گاتمن می باشد.جغرافیای سیاسی آیکونوگرافی 

 آن ناحیه یمی تواند در توسعه همگرایشکل می گیرد، و یا کشورهای گوناگون مشترک قوی بین  اعضای یک منطقه

این  شترک دارندم خصوصیات اسالم و کشورهایی که جهان نقش موثری داشته باشد، خصوصاً در میان کشورهای

در  ،نه ایکیه بر منابع کتابخاتتحلیلی و با -شاخص از جایگاه خاصی برخوردار است.لذا مقاله حاضر با روش توصیفی

و  بررسی گرافی موردرا بر مبنای نظریه آیکونو در بین کشورهای جهان اسالمتا  روند توسعه همگرایی  که   پی آن است

وسعه تروند  در د، عوامل آیکونوگرافیک می توانجهان اسالمتحقیق نشان می دهد درافته های د.یقرار ده ارزیابی

 باشد.نقش بنیادین داشته و تقویت انسجام آن، همگرایی

   توسعه،همگرایی، جهان اسالم ،آیکونوگرافیواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه -1

سی و شناخت مولفه های اثرگذار که با توجه به اینکه همگرایی یعنی پیوستگی اعضاء به همدیگر می باشد برر

باعث ایجاد همگرایی و در نقطه مقابل آن باعث واگرایی می شوند از جنبه های گوناگون حائز اهمیت می 

باشد. یک منطقه جغرافیایی وقتی به بلوغ کافی رسیده است و شکل گرفته است که عوامل همگرایی بر عناصر 

ت که می توان به توسعه و پیشرفت آن منطقه امیدوار بود.  اگر  واگرایی غلبه داشته است در آن صورت اس

یا قاره، از چسبندگی و قدرت باالیی برخوردار باشند کشورهای  روند همگرایی بین کشورهای یک منطقه

از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهند بود. شناسایی مولفه هایی که تداوم همگرایی و به تبع آن آن

واگرایی را به دنبال دارد از نکات مهم توسعه یک منطقه جغرافیایی است، جهان اسالم نیز از این قاعده مستثنا 

یت این ناحیه جغرافیایی از منظر نیست. با توجه به تنش ها و شکاف های موجود در جهان اسالم و نیز اهم

ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی، غلبه عناصر همگرا بر عناصر واگرا و لزوم اتحاد و انسجام در جهان اسالم 

ضرروی به نظر می رسد، در این میان، عوامل آیکونوگرافیک )عوامل اعتقادی و معنوی( و 

ید در روند توسعه همگرایی و واگرایی یک سیرکوالسیون)عوامل جدایی بخش( از جمله شاخص هایی مف

منطقه جغرافیایی هستند. لذا تحقیق حاضر  با چنین رودیکردی و بر اساس نظریه ژان گاتمن، به دنبال 

شناسایی و بررسی مولفه های مهم در توسعه همگرایی جهان اسالم است. الزم به ذکر است که در ارتباط با 
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هان اسالم از جنبه های مختلف، تحقیقات گوناگونی انجام گرفته است پژوهش حاضر و عوامل همگرایی در ج

ولی از منظر نظریه آیکونوگرافی، تحقیق حاضر در نوع خودش جدید می باشد.   

 مباحث نظری-1-1

 آیکونوگرافی-1-1-2

 یسو به را بالقوه موجودیت یک هدهند تشکیل یاجزا که مرکز از گریز ینیروها ،گاتمنبه نظر ژان ایونا 

 نزدیک می مه به را ملت و کشور هدهند تشکیل یاجزا که مرکز به گرایندهی نیروها و راند می شدن متالشی

 یباورها در و انددمی  یمعنو واملع اشی ازن را مرکز به گراینده ینیروها گاتمن. دارد می نگاه پیوسته و کند

 یک ملت و کشور می داند« یوجودِ علت» عوامل را این مجموعۀ و کند می جستجو کشور یک مردم

 اعتقاد براساس استوار باور یک نیازمند اساساً ای منطقه هر هد :د وی ادامه می (.34-35:1381)مجتهدزاده،

 سه این از یا آمیخته به اغلب و است سیاسی خاطرات از هایی جلوه و اجتماع ویژه های دیدگاه برخی دینی،

 مادی جهان در که یآنهای نه شود، می معنوی عالم به مربوط که است هایی آن ها واقعیت پابرجاترین دارد. نیاز

جغرافیا  است،پابرج اندازه چه تا معنوی های واقعیت که دهد می نشان ما به تاریخ که دارد. درحالی وجود

 و زمین ایه ی بلند و پستی در که نیست آنهایی بشر دسترس در موجود اصلی تقسیمات که سازد می نمایان

 این پدیده ها است)همان(. بسته نقش مردمان اندیشه در که است آنهایی بلکه دارد، وجود گیاهی در محیط یا

سانی در ای انیا نهادهای معنوی و انسانی است که فضای انسانی را به گونه محیطی مستقل از دیگر محیط ه

وردار لی برخماز حس استقالل و هویت می آورد و متمایز می کند و وجود افراد، آن فضای انسانی ویژه را 

  (.303:می کند)همان

 ملت میان و در کشور سطح در را همگرا و پیونددهنده عوامل ملی، نخبگان و حکومت در آیکونوگرافی،

 تغییر پی در بیشتر و دارد اجتماعی توجه و فرهنگی مرزهای بر سیرکوالسیون مقابل، در دهند می گسترش

 برای ها آیکونوگرافی از (. سیاسیون50:1388است)حافظ نیا و اهلل وردی زاده، سیاسی جغرافیایی مرزهای

 عامل (و حرکت)سیرکوالسیون برابر در مقاومت قالب آیکونوگرفی. می کنند استفاده خود اهداف به دستیابی

 دور جامعهاز  بیگانه نفوذ و خارجی تا شود می موجب ای منطقه و ملی روحیۀ مانند شود سیاسی می ثبات

 به که است مخالفی نیروی سیرکوالسیون ، آیکو نوگرافی مقابل در .سازد  می محدود را سیرکوالسیون و بماند

را  مرسوم و دیرینه روابط کردن ناپایدار خطر همواره و شود می تحول موجب به گذشته، احترام جای

 که درحالی کند می مرزبندی را آن و ی شودم سرزمین تثبیت موجب (. آیکونوگرافی29:1379دارد)مویر،

 کار محافظه نیروهای توان می را آیکونوگرافی دارد. برمی را مرزها و پرداخته شبکه ها ایجاد به سیرکوالسیون

 سیرکوالسیون تسهیل موجب آیکونوگرافی نامید.گاه خواه دگرگون نیروهای را سیرکوالسیون و نگهدارنده و

(. طبق این دیدگاه هر مجموعه و اتحادیه منطقه ای یا 7:1393کند)احمدی و کاتب، می محدود را وآن شود می

قاره ای  که براساس عوامل آیکونوگرافیک شکل بگیرد در گذر زمان و در هنگام مواجه با دگرگونی ها و 

ز ر اضمن آنکه منظوتحوالت گوناگون، قادر به حفظ شرایط موجود بوده و بقای بیشتری را خواهد داشت. 
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عوامل آیکونوگرافیک در تحقیق حاضر، صرفاً عوامل اعتقادی و روحانی نیست، بلکه پایداری بیشتر این 

 عوامل،در  قبال سایر عناصردر همگرایی جهان اسالم است.
 

  ییهمگرا-1-1-3

به  موالًمع که مشخص ای نقطه سمت به افراد شدن و نزدیک تقریب از عبارتند مفهومی لحاظ به همگرایی

 غلبه به که است ای ای شیوه منطقه همگرایی (.373:1385شود)حافظ نیا، می شناخته آنان مشترک هدف عنوان

 منافع مسیر هب آنها دادن سوق و ی رقیب ها ملت -دولت اختالفات فصل و حل سیاسی، منازعه و جنگ بر

 الزاماً اام ، است داوطلبانه و ارادی و آمیز صلح فرایندی ای منطقه همگرایی .باشد می معطوف مشترک

 آغاز و هاکشور از محدودی تعداد با نماید. همگرایی نمی پیروی واحدی الگوی از و نبوده فرایندی خطی

 المللی نو بی دوجانبه منافع تر مطلوب تامین  یابد. گسترش وسیعی جغرافیایی های حوزه به است ممکن

(. نقطه 51:1391دهد)سلیمانپور و موالیی، می تشکیل را ای منطقه همگرایی وجودی فلسفه عضو های دولت

 شترک ومیعنی: تفکیک و جدایی از همدیگر و دور شدن آنها از هدف مقابل همگرایی، واگرایی است که 

ز احساس تها احرکت به سمت هدفهای خاص. فرایند همگرایی و واگرایی در ارتباط با بازیگران سیاسی و دول

رک و یا برعکس آن اهداف و منافع متعارض شروع می شود)حافظ و درک هدف و منفعت مشت

مشترک،  ودر کل، توافق کشورها در نقطه خاصی از جهان برای رسیدن به اهداف یکسان  (.373:1385نیا،

ن سیون ژایرکوالسنظریه آیکونوگرافی و  اساس ایجاد همگرایی منطقه ای یا فرا منطقه ای، را تشکیل می دهد.

 افیای سیاسی، انطباق زیادی با فرایندهای همگرایی و واگرایی دارد.گاتمن در جغر

 اتی تحقیق قلمرو مطالع -1-1-4

تداد وپا امجغرافیایی جهان اسالم که از جنوب شرق آسیا تا غرب آفریقا و جنوب شرق ار–ساختار فضایی 

تشکیل می  درصد خشکی های جهان را22یافته است،شامل بیش از پنجاه کشور می شود که حدود 

نوان قطب ع(. قلمرو جغرافیایی جهان اسالم، شامل یک بخش مرکزی به 57:1391دهند)حافظ نیا و دیگران،

آن  رامونجهان اسالم است که این دین از آنجا شروع شده و توسعه و گسترش یافته است و دیگر بخش پی

وآسیا ارتلند ارقرار دارد، در حکم ه(. قلب جهان اسالم که در مرکز جغرافیایی آن نیز 166:1385است)عزتی،

یای غرب و شرق دن-(. جهان اسالم به سه قسمت اصلی تقسیم می شود:مرکز جهان اسالم168است)همان:

 اسالم. 

% 27خشکی ها و فضاهای جغرافیایی جهان کشورهای ، %22جمعیت جهان،  %21در کل دنیای اسالم: 

اگر  (.65:1391متحد را در اختیار دارد)حافظ نیا، اعضای سازمان ملل %5/27کشورهای مستقل جهان و 

جهان  یتیکیدولتمردان این کشورها در جهت درک مسائل ژئوپولیتیک جهانی و انطباق آن با عوامل ژئوپول

که -هان اسالم از نداشتن وحدت انسانیجاقدام کنند، -یهای خاص خود را دارندکه هریک ویژگ-اسالم

 (.181:1385افت)عزتی،یرهایی خواهد -وحدت بخشیدن به آن است بزرگترین مانع ژئوپولیتیکی در
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 روش تحقیق-2

ه ها وری دادتحلیلی  است و ابزار گردآ –تحقیق حاضر از نوع  توسعه ای بوده و  روش پژوهش آن توصیفی 

 ه است.یم شدمطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی است. همچنین پرسش و فرضیه پژوهش به شرح زیر تنظ

 نقش عوامل آیکونوگرافیک در توسعه همگرایی جهان اسالم به چه میزان است؟-

 یک است.ادی وابسته به عوامل آیکونوگرافی در جهان اسالم، تا اندازه زیبه نظر می رسد توسعه همگرای-

 یافته های تحقیق -3

ر ایجاد دیون( با مطالعه و بررسی شرایط موجود در جهان اسالم، عناصر مهم ذیل )آیکونوگرافی و سیرکوالس

 روند همگرایی و واگرایی  در منطقه مربوطه شناسایی شده اند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (.1395:تدوین و تنظیم از نگارنده،1)نمودار شماره 
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 (.1395:تدوین و تنظیم از نگارنده،2)نمودار شماره

 ررسی عناصر آیکو نوگرافیکب -4

وی ل معنعوامآیکونوگرافی نیروهای گراینده به مرکز را در فضای انسانی کشف و معرفی می کند که از 

 به بیدستیا برای ها آیکونوگرافی از (.سیاسیون48:1391ویتی( سرچشمه گرفته است)مجتهدزاده،ه -)فرهنگی

سیاسی  ثبات عامل (و حرکت)سیرکوالسیون برابر در مقاومت قالب آیکونوگرفی. می کنند استفاده خود اهداف

 و بماند ردو از جامعه بیگانه نفوذ و خارجی تا شود می موجب و ،ای منطقه و ملی روحیۀ مانند شود می

نطقه گرایی (. رودیکرد م50:1388شوند)حافظ نیا و اهلل وردی زاده، سازد می می محدود را سیرکوالسیون

 ارچوبچنو،همگرایی را چونان پدیده ای چند بعدی و بر ساخته اجتماع مفهوم پردازی می کند که در 

اسی،زیست محیطی و توسعه صورت می گیرد)هتنه و آن،همکاری در زمینه های اقتصادی،سی

تسهیل  اسالم را (. تکیه بر عناصر معنوی و پایدار می تواند روند توسعه همگرایی در جهان445:1391دیگران،

ه صورت عدی ببکند. با توجه به اینکه تمرکز مقاله حاضر بر توسعه همگرایی در جهان اسالم است،در قسمت 

 . ی شودممهم آیکونو گرافیک در ایجاد همگرایی دنیای اسالم به بحث گذاشته  اجمال، فقط نقش عناصر

 روشنفکران)دپیلماسی( ونقش نخبگان  -4-1

صورت تاریخی در  به صورت سنتی عرصه همسایگی و تعامل کشورهای متعددی است که بهجهان اسالم 

لیتیک هر یک از کشورها و وهای ژئوپعلقه وجود،اند. با این ای از روابط با همدیگر قرار داشتهطیف گسترده

 حکومت در آیکونوگرافی، .ای از هم بوده استتعارضات گسترده های این منطقه در بیشتر اوقات دارایقدرت

 مقابل، دهند.در می گسترش ملت میان و در کشور سطح در را همگرا و پیونددهنده عوامل ملی، نخبگان و

 سیاسی جغرافیایی مرزهای تغییر پی در بیشتر و دارد اجتماعی توجه و فرهنگی مرزهای بر سیرکوالسیون

 جهان مختلف مناطق در کشورهای اسالمی همگرایی برای چه آن (.50:1388است)حافظ نیا و اهلل وردی زاده،

 های تصویرسازی جهت در دیپلماتیک فرایندهای و گیری مجاری کار به است، برخوردار ای فزاینده اهمیت از

 این بر اعتقاد(. 107:1387)ستوده، .می باشد منطقه ای درون بازیگران ایستارهای منفی در تحول و مثبت

 بیشتر منطقه هم پیوستگی آن به باشد، بیشتر منطقه یک نخبگان و افراد ارتباط هرچه است

نقش رهبران دینی و  .گام بردارند همگرایی فرایند پیشبرد در شوند می وادار نخبگان و شده

تنوع نظام های 

 سیاسی
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سیاسی  در ایجاد همبستگی ملی و به تبع آن  تقویت ملی و منطقه ای انکار ناپذیر است. خصوصاٌ در دنیای 

 اسالم با توجه به تنش های موجود، بها دادن به این مولفه،بیشتر احساس می شود.

 در شدن نیجها های ظرفیت و ها فرصت از استفاده موجود، از وضعیت رفت برون راه تنها شرایط، این تحت

 میزان دادن کاهش و ای منطقه نظم و تغییر مدیریت بر تأثیرگذاری و ای منطقه تعامالت درون افزایش جهت

 و لماسیدیپ نمودن انواع کارا و پویاسازی به منوط آن، تحقق که است بزرگ های قدرت مداخله و سلطه

 و ها ذهنیت در تحول و تغییر ایجاد اهمیت می یابد، چه (.آن106:1387می باشد )ستوده، دیپلماتیک مجاری

 می ذیرپ امکان دیپلماتیک، فرایندهای طریق از که است کشورهای اسالمی سیاسی، نخبگان ادراکی محیط

 تدریج، هب و نماید گرایش مثبت سمت به دیپلماسی کارکردهای و ها کارویژه هدف، باید این برای گردد،

 (.112دهد)همان: نشان اسالم جهان مشترک منافع تقویت در را خود های ییتوانا

 )زبان مشترک( عتقاد و آرمان مشترکا-4-2

ی وجود مزیستهدر ملتهای ترکیبی که میان اجزاء فضایی آنها توازن نسبی برقرار است و امکان سازگاری و 

پهر ارزشی و توجه به ظرفیتهای در س(. 24:1392ندارد، این گرایش به طور قوی شکل گرفته است)حافظ نیا،

رنوشت صال سمعنایی دین مبین اسالم، زمینه اتصال سرنوشت کشورهای اسالمی به یکدیگر مهیا می شود. ات

 ار هر یکاقتد وکشورهای اسالمی به یکدیگر،مزیتهای نسبی،فرصتها و افقهای روشنی را به منظور رشد،توسعه 

می های اسالارزش مدن اسالمی را فراهم می کند. توسل جستن به باورها واز این کشورها و در نتیجه اعتالی ت

 صنیع یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری وحدت و همگرایی میان کشورهای اسالمی است)حسینی مقدم و

 (. 16:1391اجالل،

ی اشورهبا توجه به ترکیب جمعیتی کشورهای دنیای اسالم، تقویت یک آرمان مشترک و قوی که اقوام ک

تناب زد اجمنطقه و در نهایت حکومتهای ملی جهان اسالم را به سوی یک هسته مرکزی نیرومند رهنمون سا

 د.ناپذیر به نظر می رسد.آرمان مشترک باید بر اساس اهداف و منافع مشترک  بالندگی پیدا کن

شناسی و ایدئولوژی اتحادیه امت اسالمی واحد حکومتی،دولتی،مردم ساالر و باالتر از همه مکتبی و خدا 

مسلمانان است. بر همین اساس ارزشهای اسالمی مهمترین عامل مشترک و پیونده کشورهای اسالمی 

(. بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، امریکا به عنوان تنها ابر قدرت 6:1391است)حسینی مقدم و صنیع اجالل،

تک قطبی است. تقویت همگرایی  باقیمانده از جنگ سرد به دنبال تحکیم هژمونی خود در یک جهان

کشورهایی که منافع و ارزشهایی مشترک دارند می تواند جهان را به سمت چند قطبی سوق دهد. بر همین 

اساس همگرایی میان کشورهای اسالمی بر محور ارزشهای مشترک می تواند آنها را به یک قطب قدرت در 

(. در حوزه فرهنگی هم تغییرهای عمده ای مانند 7:1391جهان آینده تبدیل کند )حسینی مقدم و صنیع اجالل،

یکسان سازی سلیقه ها،هماهنگ سازی استاندارها و رفتن به سوی یک فرهنگ جهانی واحد به چشم می 

 و کشمکش و برخورد و تمدنی شکاف جهت در عاملی را ناهمزبانی اگر(.147:1393خورد)کوالیی و سازمند،

 زبان پاسداشت اهمیت به است،آنگاه مدعا این مؤید بعضاً نیز یخیتار شواهد هک ببینیم چنان ناامنی نهایت در

 رهیافت این پایه بر بریم. می پی المللی بین و ای منطقه ملی، امنیت ضریب جهت افزایش در زبانی وحدت و
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 تاریخ  پرداخت. زبان رهگذر از متوالی های بحران و ناامنی و جنگ و فرایند علل تبیین به توان می

 است بوده منطقه همزبان ملل بین در ها درگیری و ها نزاع ترین کم است که ادعا این گواهِ منطقه چندهزارساله

از  هویت، مهم های مؤلفه از یکی عنوان به زبان از برداری بهره و کافی شناخت با نیز استعماری های قدرت.

 نامشروع اهداف به رسیدن منظور به ناامنی و تفرقه گسترش و هویت بحران تشدید جهت در زبانی اختالفات

فرصت شکل گرفته در جوامع اسالمی مبتنی بر تمسک و تقویت  (.85:1387اند)امامی، جسته خود سود

رویکردهای فرهنگی)مانند مولفه زبان( می تواند منجر به همگرایی جوامع اسالمی در راستای توسعه روابط 

در دنیای اسالم وجود یک زبان مشترک بین کشورهای  (.44:1392دیگران، سیاسی گردد)براتی و –اقتصادی 

منطقه در راستای حفظ امنیت منطقه ای ضروری به نظر می رسد. البته تحقق چنین امری نیازمند اجراء برنامه 

های متنوع و بلند مدت است. شایان ذکر است که زبان مشترک به معنای حذف زبانهای ملی و رسمی نیست 

ه هدف تقویت همگرایی منطقه ای و به دنبال آن شکل گیری یک سازمان منطقه ای قوی و کارآمد می بلک

باشد. مانند ایجاد پول واحد در اتحادیه اروپا. ولی در مقایسه با پول که اصوالً یک عنصر مادی است  مولفه 

امنیت و روند توسعه  زبان از عوامل معنوی و آیکونوگرافیک است. به همین علت پایداری بیشتری در

 همگرایی خواهد داشت. 

 ویتی و توسعه بخش خصوصیهخود آگاهی   -4-3

مینهای ر سرزد« ملیت»هویت گرایی در جغرافیای سیاسی تقویت کننده آیکونوگرافی ملتها و تقویت کننده حس

 بین زنی چانه فرایند حاصل نخست مراحل در اگرچه ای منطقه (. همگرایی54:1391سیاسی است)مجتهدزاده،

 زمانی بحث اتنه گرایی منطقه ادبیات باشد. می ای منطقه هویت تکوین درگرو آن پیشبرد اما ها است دولت

 ای منطقه مرکز به را انتطارات و ها وفاداری مزایا، ای منطقه های همکاری که قرارداد توجه مورد را هویت

 بین روابط در فرهنگی امر و مجدد فرهنگ یابی اهمیت با و سرد جنگ پسا دوره در  بود. داده سوق جدیدی

 اسیسی واحد به جغرافیایی حوزه و منطقه تبدیل یک در محوری مولفه به جمعی هویت موضوع الملل،

 سرشت و ممفهو معنا این است.در شده تبدیل ای منطقه جامعه سیاسی به دهی شکل و اجتماعی و ،اقتصادی

 ای منطقه ویته پیدایی اینک اما ، است نبوده توجه مورد همگرایی ادبیات در پیشتر چندان ای منطقه هویت

 رود. می شمار به ای منطقه همگرایی اصلی از مباحث یکی

لذا توسعه پایدار منطقه ای نیازمند  رویکرد فرهنگی سازی برنامه ریزی بر مبنای مشترکات فرهنگی جوامع 

(.وجود ارزش های مشترک در میان کشورها، امکان دست یافتن به 27:1392اسالمی می باشد)براتی و دیگران، 

یک توافق عمومی، همبستگی و پیوند را افزایش می دهد. این اتفاق نظر، باعث می شود واحدهای ملی هرگز 

 در (.5:1391احساس ننماید که هویت خود را بر اثر همگرایی از دست می دهند)حسینی مقدم و صنیع اجالل،

 همنوایی و آهنگی هم قدرت سطح افزایش نیازمند جهانی شدن، با مواجهه برای اسالمی کشورهای حال، عین

زیرا  است، گرایی منطقه های انگیزه افزایش طریق از اساسی هدف این به دستیابی.خود می باشند های سیاست

 ای منطقه هویت(. 99:1387دهد)ستوده، می پیوند یکدیگر به را اسالمی کشورهای های قدرت منطقه گرایی،

 منظر از دارد. بیناذهنی سرشت و داده یکدیگر پیوند به را ها دولت از گروهی که است اجتماعی هویت نوعی
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 نماد و آمده حساب به ای منطقه همگرایی و همکاری محوری فهم مولفه ای منطقه هویت الملل، بین روابط

 و فرهنگ زبان، دین، قومیت، بر افزون رود. می شمار به جغرافیایی و حوزه منطقه یک های ارزش و ها سنت

 پیشرفت(. 69:1387شوند)سلیمانپور و موالیی، می محسوب ای منطقه هویت و عناصر ها مولفه نیز از تاریخ

 فرهنگی های هویت بازتولید در تسهیل موجب هویتی، گسترش خودآگاهی های و ارتباطات فناوری در

تکوین هویت جهان اسالم در نهایت منجر به شکل  (.123:1392است)اشرف نظری و قنبری، شده مختلف

 از همگرایی های ضرورت متعاقباً به توسعه امنیت دنیای اسالم داده خواهد شد.گیری خود آگاهی منطقه ای و 

 و نهاد یک قالب در تا نماید می ایجاب دیگر سوی جهان اسالم از ژئوپولیتیکی های و ظرفیت سو یک

 صلح استقرار و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، های ی همکار بر مبتنی و کارهایی ساز ایجاد ای منطقه سازمان فرا

 .گیرد قرار توجه مورد توسعه رویکرد با ثبات و

 با توجه به اینکه بخش خصوصی کشورهای اسالمی بسیار ضعیف تر از بخش خصوصی کشورهای صنعتی

در  شرکتها و بانک ها یکی از راهکارهای توسعه و تقویت بخشی خصوصیاست. لزوم توجه به تأسیس 

قویت بخش تتوجه به بانک توسعه اسالمی با  جوامع اسالمی و ایجاد همگرایی در میان این کشورها است.

ی مخصوصی موجب افزایش نقش آنها در عرصه های گوناگون، خصوصاً تجارت می شود. این امر باعث 

اقع وز حالت دولت محور خارج شود و به سمت بخش خصوصی تمایل پیدا کند و در شود تجارت منطقه ا

ثابه به م بخش خصوصی سکان دار مبادالت تجاری در میان کشورهای منطقه شود. در نتیجه مبادالت تجاری

یان یک عامل دو سویه عمل می کنند، از طرفی مانع تأثیر گذاری جدی تنش های سیاسی بر روابط م

ه ین حوزمی شوند و از طرف دیگر، موجب تقویت صلح و بهبود و تقویت و گسترش همکارها از اکشورهای 

رت یابی قد(. 138:1393)عباسی و علیمردانی، به حوزه های دیگر و سطوح باالتر و عالی تری خواهد شد

اری (. سرمایه گذ143بخش خصوصی نیز موجب تقویت همکارهای منطقه ای و دوام آن خواهد بود)همان:

ند ر پیومستقیم خارجی یکی از ابزارهای مهم تقویت همگرایی محسوب می شود که ممکن است نقشی مهم د

یشتر بداری دادن کشورهای مختلف ایفا کند. این نوع سرمایه گذاری ممکن است از رهگذر کمک به بهره بر

 مهمی از ثیراتل و آموزش، تأعوامل تولید،ایجاد تغییر در ترکیب محصوالت و صادرات،تحقیق و توسعه،اشتغا

 (. 201:1379خود بر جای گذارد)علیشیری و ایزدی،

 هانگردی و گردشگری ج-4-4

د نبع تولییی، مدر جهان پیشرفته امروزی که جهانگردی و گردشگری یکی از مهمترین عوامل توسعه، اشتغال زا

 پیوستگی اصی درپیرامونی است، جایگاه خو درآمد، ترویج وطن دوستی، ملی گرایی و افزایش تعامل با دنیای 

اری ثر گذو شکل گیری پیوند های فرهنگی کشورها دارد، خصوصاً گردشگری معنوی به علت بار عاطفی و ا

واند می ت بیشتر، از  جمله مهمترین عوامل وحدت انسانها و گروه های قومی  در کشورهای  جهان اسالم

گری گام گردش  پتانسیل های موجود، می تواند از طریق جهانگردی وقلمداد شود. دنیای اسالم، با توجه به 

 بلندی در پیشرفت و ارتقای توسعه همگرایی بر دارد.
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اشد، بیشتر هر چه ارتباطات در زمینه های  حمل ونقل،گردشگری،مراوادت پستی،تجارت و مهاجرت و غیره ب

و  همکاری روی می آوردند)عباسی این جوامع بیشتر به هم نزدیک  می شوند و به جای منازعه به

 نقش وانندت یک  کشور می یاتیح های انیشر عنوان ارتباطات در کنار گردشگری به (.129:1393علیمردانی،

 وسعهت است، تیامن وجود گردشگری رونق مهم عوامل از یکی داشته باشند. منطقه آن توسعه در یمهم

 طقهمن آن در تیامن آمدن وجود به موجب ز،یمقصد ن کی در گردشگری تردد و منطقه کی در گردشگری

ارد)لطفی فر و د هم با یتنگاتنگ ارتباط تیامن مقوله و گردشگری صنعت داریپا توسعه رو نیا شد. از خواهد

بنایی زیر تأسیسات بهبود و اشتغال زایی و محلی اقتصاد رونق عوامل از گردشگری(. 3:1391یغفوری،

 سعۀتو با که جوامع است اقتصادی توسعۀ فرهنگی، توسعۀ زمینه های از یکی .است اسالمی کشورهای

 یبرا جدیدی شیفتگان و جهانگردی، مخاطبان .می شود فراهم فرهنگی و اقتصادی توسعۀ گردشگری،

می  فراهم ار اسالمی کشورهای بین در اسالمی توسعۀ هنرهای و رشد نتیجه در و میکند پیدا محلی هنرهای

 (.103:1387آورد)شماعی،

 ورهایکش از یک هر سرنوشت اتصال ی زمینه اسالم مادی و معنوی تاریخی، فضای در نهفته های ظرفیت

 ،مزیتیکدیگر به اسالمی کشورهای سرنوشت اتصال سازد می مهیا مسلمان کشورهای دیگر به را اسالمی

 خلق سالمیا کشورهای از یک هر اقتدار و توسعه رشد، منظور به را روشنی های افق و ها فرصت های نسبی،

 یکی سالمیا کشورهای اکوتوریسم، فرهنگی، مذهبی، تاریخی، گردشگری های توانایی از جستن کند.یاری می

امیر عضدی و (است اسالمی کشورهای میان همگرایی و وحدت گیری شکل عوامل ترین مهم از

 برای مناسب و صحیح و مدیریت برنامه ریزی با سوم، هزارة در فنّاوری توسعۀ به توجه با(. 7:1389رجایی،

 داتتولی رشد علمی، تعامالت در صنعت جهانگردی یافت. دست فرهنگی توسعۀ به می توان جهانگردی،

 مؤثر آداب وسنن و ارزشها تکامل تحول و اسالمی، جوامع وحدت اجتماعی،  اقتصادی

  (.81:1387)شماعی،است

 رویکرد بومی سازی توام با ایدئولوژی برون گرا   -4-5

همگرایی و همکاری میان کشورهای اسالمی در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی چه در سطح منطقه ای 

و چه در سطح بین المللی، مستلزم ایجاد اتحادیه یا سازمان هایی است که ضمن برخورداری از سارختارهای 

جانبه میان دولت ها به صورت فراملی عمل می کنند. بنابراین  نهاد سازی و ایجاد رسمی، براساس توافق چند 

شبک های قدرت مردم نهاد. تأسیس نهادهای مالی و سیاسی به منظور اعمال قدرت در سپهر بین المللی از 

جمله سناریوهای مرتبط با الیه عوامل اجتماعی تحقق تمدن اسالمی است)حسینی مقدم و صنیع 

(. مهمترین هدف پیوست فرهنگی، ایجاد شرایط و بستر مناسب می باشد که در آن ضمن آنکه 14:1391اجالل،

پروژه های توسعه ای  و اقتصادی به نحو مطلوبی انجام می شود و کمترین آسیب و زیان به فرهنگ و ارزش 

زی در جهان اسالم (. رویکرد بومی سا37:1392های بومی و دینی مناطق مختلف می رسد)براتی و دیگران، 

حال آنکه که مهمتر از این،  مبتنی بر پرداختن  به موضوعات و مسایل خاص جوامغع اسالمی قلمداد می شود.

باید مبانی معرفتی و روش شناختی بومی در جوامع اسالمی ایجاد گردد. بر اساس این رهیافت هم مسائل و 
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شی تولید می شود که منجر به بومی سازی مشکالت در جامعه حل می گردد و هم مبانی معرفتی و رو

الگوها،مدل ها، روش ها و فرایندهای آینده پژوهی می گردد. در جوامع اسالمی مبانی ارزشی و معرفتی از 

جایگاه و قوت باالیی برخودار می باشند،اما در غرب این مبانی در حداقل ها سیر می نماید)براتی و 

ومی گرایی به معنی نداشتن ارتباط و تعامل با کشورهای دیگر نیست بلکه البته تأکید بر ب (.26:1392دیگران،

در کنار بومی سازی و تأکید بر استعدادهای درونی جهان اسالم، داشتن ایدئولوژی مناسب  برون گرایی  با 

 جهان بیرون  ضروری به نظر می رسد. 

 به را سالمیا کشور 51 که است ) راییگ ملّی( ناسیونالیسم سیاسی ایدئولوژی مشخص طور بهدر این میان  

 شود. در می محسوب اروپا ناسیونالیسم اندیشه خاستگاه است. کرده ایجاد مستقلی سیاسی هایواحد صورت

 سیاسی یینآ ترین جذّاب و ترین موفّق به مبدل گرایی ملّی زودی و به شد شناخته رسمیت به وسیعی سطح

 سال ستدوی از متجاوز مدت به جهان نقاط از در بسیاری تاریخ مجدد گیری شکل و دادن شکل در که شد

 ولت کارآمد بر سرد(. بسیاری از مسلمانان بر این باورند که اگر یک 145:1391مؤثّر بود)حافظ نیا و رزقانی،

و یکسان از سوی  (. لذا داشتن ایدئولوژی موثر201:1384کار آید می تواند بر این اختالفات غلبه کند)فولر،

ه همین سد. برومتهای کشورهای جهان اسالم برای پیشبرد منافع دنیای اسالم اجتناب ناپذیر به نظر می حک

م، با اسال دلیل کشورهای اسالمی ضمن تقویت وحدت دنیای اسالم، باید تعامل سازنده ای جهت حفظ منافع

 سایر مناطق جهان داشته باشند.

 علم و فنون -4-6

ان با سلمانکل گیری تمدن اسالمی علم و تکنولوژی است. به عبارت روشنتر میکی از مهمترین پایه های ش

 ستحکممبهره گیری از زمینه های علمی و تکنولوژیک زمان خود از یک سو پایه های تمدن اسالمی را 

به  توجه ساختند و از سوی دیگر توان علمی و تکنولوژیک باعث گسترش حوزه نفوذ تمدن اسالمی شد. با

ای ر احیساز علم و تکنولوژی یکی از مهم ترین محورهای همگرایی کشورهای اسالمی به منظو نقش تمدن

 –ًا تربیتی (. اسالم صرف9:1391تمدن اسالمی،توجه به علم  و تکنولوژی است)حسینی مقدم و صنیع اجالل،

رای توسعه بتکنولوژی  توسعه علم و (. 17:1392علمی هست )پدرام و طبائیان، –مذهبی نیست،بلکه تربیتی 

 ریختا طول در (.143:1393پایدار هر کشوری در جهان امروز امری حیاتی است)عباسی و علیمردانی،

اند و  شیدهدرخ خوب تکنولوژی و تولید علم زمینه در دینی های آموزه از استفاده با مسلمان دانشمندان

 بوده اسالمی و نخبگان متخصصین فکر و اندیشه از برگرفته پزشکی و صنعتی و تولیدات اکتشافات از بسیاری

 درکره حفره سه فضایی دراکتشافات شد اعالم برایتون انگلستان شهر المللی بین درکنگره که طوری به است

 (.9:1389شده است)داودی، نامگذاری مسلمان دانشمندان نام به ماه

تی در بر آوردن نیازهای اساسی فرهنگ علم، بنیاد هر تمدنی است و در حفظ ساختار سیاسی و اجتماعی و ح

و مردم خود یاری گر است. علم اسالمی هویت خاص و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد، همان طور 

که در تاریخ شکوه مند آن یافت می شود برای اینکه علم غربی نمی تواند نیازهای جسمی، فرهنگی و معنوی 

از طریق تعامل شناختی و فرهنگی در میان جوامع،می  (.18:1392ئیان،جوامع اسالمی را بر آورد)پدرام و طبا
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تواند آینده همگرایی و همکاری بین اللمللی را تقویت کند، به بیان دیگر جهانی شدن با ویژگی های 

 (.84:1391تکنولوژیکی و ارتباطی خاص خود،زمینه های تعامل و همکاری ر را فراهم می آورد)موسوی،

 اطالعاتی نوین آوریهای - فن طریق از شده ایجاد های قابلیت و ها فرصت از توانند می نیز اسالمی کشورهای

 فراهم را ای فرامنطقه و ای منطقه درون فرهنگی دوسویه جریان و تبادالت امکان و نمایند استفاده ارتباطاتی و

بگیرند  بهره اسالمی کشورهای همگرایی جهت در خود فرهنگی قدرت و توان از و سازند

(. کشورهای اسالمی  باید به تفکر علمی و  خود آگاهی تکنیکی روی آوردند، در این خود 111:1387)ستوده،

آگاهی می توان تکنیک را چون یک امر حقیقی مورد تفکر قرار داد و از تفکر غالب آن گذشت و با تصرف 

 تا دارد ضرورت (.354:1387پور،معنوی در جوهر تکنیک از فضای تفکر حسابگرانه تکنیکی گذر کرد)مدد 

 ی همه تأیید که مورد عملی منشور شناس، بتوانند درد و بین حقیقت نگاه با سیاسی و علمی،دینی نخبگان

 و خنثی ایجاد اختالف در را آنها نقشه و فائق، دشمنان برکید یقیناً کنند تهیه است اسالمی روشنفکران و علما

 (.12:1389شد)داودی، خواهد آن جایگزین اسالمی امت وحدت

 )منطقه گرایی( جهانی شدن -4-7

ش می هر منطقه دارای یک سری ویژگی ها و عوامل گوناگون اقتصادی،فرهنگی،تاریخی،سیاسی خاص خود

 تیکی می باشد.بنابر این جهان دارای مناطق مختلف ژئوپولی باشد که باعث جدایی از سایر مناطق می گردد.

یز می اقع نشدن دو پدیده همزمان موازی، متفاوت و هم پوشان بوده و در برخی مو منطقه گرایی و جهانی

از  (.149:1393توان  منطقه گرایی را جزیی از پدیده کالن تر جهانی شدن محسوب کرد)کوالیی و سازمند،

ی انی شدن،مجهیر آنجا که بیشتر کشورهای اسالمی،در جهان در حال توسعه و یا توسعه نیافته قرار دارند،تأث

اد، قدرت کنترل (. جهانی شدن اقتص85تواند برای آنها به مراتب سنگین تر از دیگر مناطق جهان باشد)همان:

، رقابت فزایدمیان ملت ها می ا ملدولت ها به نقل و انتقاالت ملی و فن آوری را کاهش می دهد و به تعا

ند و ر می کدر سطح جهان، بی قید و شرط فراگیسرمایه را از محدوده های جغرافیایی خاص خارج نموده و 

 بر عمیق طرف، تأثیری ازیک شدن جهانی (.79:1391نظم های منطقه ای جدید را شکل می دهد)موسوی،

 و ملی هویت کمیت،سنتی حا مفاهیم آن، اثر بر و داشت د خواه ها ملت - دولت اجتماعی و فرهنگی ساختار

 نقشی نشد جهانی دیگر، و ازطرف شود می دچار دگردیسی، و تحول به دینی و فرهنگی مرزبندی و مذهبی

دارد)اشرف  ماسال فرهنگی هویت تر مهم همه از و قومی و مذهبی بومی، فرهنگهای بازتولید بر عمیق و بارز

گی و تکثر جهانی شدن نیازمند توجه به موضوع فرهنگ از قبیل،مشترکات فرهن (.129:1392نظری و قنبری،

ند منجر به (. می توا38:1392اشد و موضوع فرهنگ بر مبنای اخالق جهانی)براتی و دیگران، فرهنگی می ب

 توسعه پایدار در جوامع اسالمی گردد.

 میراث از استفاده و محلی خودآگاهی تقویت و شناخت خود ضمن فرهنگها تا شود می باعث شدن جهانی

در حوزه (.134:1392دهند)اشرف نظری و قنبری، را نشان خود جهانی، سطح در فرهنگ و تحول مثبت

فرهنگی هم تغییرهای عمده ای مانند یکسان سازی سلیقه ها،هماهنگ سازی استاندارها و رفتن به سوی یک 

 مبرم نیاز امروز دنیای است مسلم آنچه(. 147:1393فرهنگ جهانی واحد به چشم می خورد)کوالیی و سازمند،
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 ملّت نیز، شدن جهانی و روند دارد اجتماعی فرهنگی، و سیاسی اقتصادی، های عرصه در اتحاد و همگرایی به

 بیشتر جهان اسالم باید ای، چرخه چنین در است، کشانده جهانی و ای منطقه همگرایی سمت به را دنیا های

 تواند می که مهمی عوامل از یکی(. 152:1391کند)حافظ نیا و رزقانی، تکیه االسالمی بین همگرایی بر پیش از

 و ها اتحادیه قالب اسالمی در های کشور بین اقتصادی روابط ی توسعه شود، اسالمی وحدت تحکیم موجب

 کشورهای بر شدن جهانی تأثیر ترین نزدیک(. 151:1391است)حافظ نیا و رزقانی، ای منطقه های بندی گروه

 (.در96:1387است)ستوده، ای منطقه سازمانهای قالب در همگرایی اقدامات و گرفتن سیاستها شتاب اسالمی،

 همنوایی و آهنگی هم قدرت سطح افزایش نیازمند جهانی شدن، با مواجهه برای اسالمی کشورهای حال، عین

زیرا  است، گرایی منطقه های انگیزه افزایش طریق از اساسی هدف این به دستیابی.خود می باشند های سیاست

  (.99دهد)همان: می پیوند یکدیگر به را اسالمی کشورهای های قدرت منطقه گرایی،

 یوند دین با سیاستپ -4-8

 دو روابط موانع رفع و ای منطقه درون افزایش تعامالت اسالمی، کشورهای ای منطقه ایی همگر تحقق شرط

 و یستارهاا در تحول ایجاد نیازمند شدت، به که می باشد سیاست مالیم موضوعات در جانبه چند و جانبه

دی و باورهایی در زمینه اعتقا(. 105:1387می باشد)ستوده، جانبه همه دیپلماسی ازطریق روانی  ذهنی محیط

. می باشد کامل که از بعد زمانی ریشه در گذشته تا حال را دارند، مهمترین ویژگی فرهنگی، باور به توحید

 اسالم، یدنیا(. 33:1392،یکی از شاخص های این عامل، همبستگی دین و سیاست می باشد)براتی و دیگران

دارای  رسیاسیغی و سیاسی اسالم از تلقّی ها طرز و ها برداشت و ایدئولوژیکی و فرهنگی فکری، دیدگاه از

 و قیدتیع فکری، های قطب و ای اندیشه مکاتب وجود شاهد ما حاضر حال در و باشد می گرا کثرت هویتی

 دیگران و داشته ماسال از صحیح تلقّی و خود حقانیت بر تأکید عموماً که هستیم اسالم دنیای متعددی در علمی

  (.144:1391پذیرند)حافظ نیا و رزقانی، می کمتر را

ارائه می شود. حمایت از وحدت در کثرت است. که  "امت"هدف  اصلی اسالم همان طور که توسط مفهوم 

(. 15:1392جغرافیایی)پدرام و طبائیان،به موجب آن مرزهای آن نسبتاً معنوی و اجتماعی فرهنگی هستند تا 

این نظم پذیری باید به صورت یک باور در آید یعنی افراد بدون استدالل به آن مقید باشند و اینکه این نظم 

پذیری با قید جمعی همراه است به این دلیل است که در سازماندهی توسعه ای،کار جمعی است که نقش 

کردن دست دین از حکومت و سیاست اگرچه اندیشه نوینی نیست اما  کوتاه(.1390:176عمده دارد)موسایی،

فرمول و روشی جدید یافته و از طرق مختلف در حال تزریق به اندیشه عمومی کشورهای اسالمی است. بیان 

فریبانه است؛ روشنفکری عوامچنین مباحثی نه از سر دلسوزی برای دین یا مردم که آشکارا نوعی ژست شبه

هایی که با حکومت اسالمی و همگرایی دین و سیاست مخالف هستند یا تعریف درستی از روهاشخاص و گ

کنند. این اهداف هر آنچه باشد محصول نهایی و غیرقابل انکار آن به دین ندارند یا مقاصد دیگری را دنبال می

علم، تجربه و تاریخ چالش کشیدن اصل دین است چراکه بیان روشن قرآن، احادیث، سیره نبوی وائمه، عقل، 

های اسالمی و اتحاد آنها برای اشاعه اسالم و امنیت مسلمین تأکید دارند گیری و تقویت حکومتلزوم شکل

که در شرایط کنونی اهمیتی دوچندان یافته است. دین اسالم به عنوان یک مکتب و نه صرفًا مجموعه منظمی 



 

 1395آبان  25و  24                                       مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم  

1223 
 

 

های در برپایی یک تمدن دینی داراست و چه بسا آموزه از احکام، قدرت، قابلیت، تمامیت وجامعیت الزم را

های فردی، عقیدتی و احکام آن در سیاسی، تربیتی، اجتماعی و اقتصادی آن برای تمام بشریت، بیش از آموزه

های اسالمی زندگی مردم تأثیر دارد. احیای تمدن بزرگ اسالمی یک کار فردی نیست بلکه به سوی اتحاد نظام

با توجه به پیوند دین و سیاست و همبستگی کشورهای .های اصیل و سیاسی اسالم استزهتحت لوای آمو

اسالمی علی الخصوص حکومتهای اسالمی با تکیه بر این رهیافت، می توان در دورنمای آینده شاهد اتحاد و 

همگرایی دنیای اسالم باشیم. حکومت اسالمی ایران الگوی مناسبی از ادغام دین و سیاست در جهت پیشبرد 

 . منافع جهان اسالم است

گوها به ین الادر نتیجه می توان گفت:که بر اساس اصول و چارچوب های ژئوپلیتیکی اسالمی و میزان قرابت 

عیار اسالم م تر بامفاهیم اصلی جغرافیای فرهنگی و گفتمانی اسالم، می توان الگوی انقالب اسالمی را سازگار

 (.106:1392کرد)متقی و رشیدی،در جهت بازسازی هویت و منافع جهان اسالم و مسلمانان قلمداد 

 معنویت گرایی و پیوند با تاریخ اولیه اسالم -4-9

سب ر سرکبالگوی قومی  جهان اسالم، فوق العاده ناهمگون است. دولتها انسجام ندارند و چندین رژیم 

 باعث که جودمو های ناهمگونی اگر(.59:1391چیرگی یا سلطه بر منطقه با هم رقابت دارند)هتنه و دیگران،

 اولیه تاریخ اب پیوند و معنویت به و بازگشت اعتقادی همبستگی به را خود جای شده اسالمی کشورهای تجزبه

 خواهد صالتا و مکتب جاذبه در پرتو ایران با همجوار مسلمان کشورهای بود امیدوار توان می بدهد اسالم

 بیشتر آوردن پناه. شود جهانی مطرح قدرت یک عنوان به و داده تغییر را جهان کنونی قدرت موازنه توانست

جود فرقه های با توجه  به و .بود سیرکوالسیون نیروهای از ماندن امان در برای مذهبی هویت و اسالم به

 ون اسالم رک دیمذهبی  که یکی از مهمترین عوامل ایجاد تنش در  دنیای اسالم است تأکید بر اعتقادات مشت

یل ود. در ذاهد بمیان مذاهب و اقوام گوناگون، در بسیاری از جهات راهگشا خو پیوند اولیه با این آیین در

م نشان ی اسالشرایط استفاده از امتیازات اقوام در کشورهای چند قومی، در راستای تقویت توسعه  همگرای

 داده می شود:

               تقویت حکومتهای ملی کشورهای اسالمی     امنیت دنیای اسالم      پایبندی به مطالبات اقوام     تقویت اقوام

 توسعه همگرایی جهان اسالم.

نگاهی به علل دور دست جنگهای اعراب و اسرائیل و موضع گیری کشورهای مسلمان در این باره  بهترین 

متآثر از فرهنگهای خاص و افکار گواه این مدعاست. همه این مسائل ناشی از فقدان وحدت انسانی است که 

فرد گرایی در این کشورها ست. بنابراین تا زمانی که برای یک مشکل مشترک، یک راه کار مشترک و هماهنگ 

(. در دین اسالم، حرکت 181:1385پیشنهاد نشود این چند پارچگی جهان اسالم تشدید خواهد شد)عزتی،

دست یابد و « امنیت حقیقی»هد بود که انسان بتواند به انسان در  جهت توسعه،تنها در صورتی عملی خوا

امنیت واقعی با حصول ایمان و اعتقاد به خدای یگانه در مسیر کلیه تحوالت اجتماعی میسر 

(. مشکل سرزمینهای اسالمی این است که هر چند مایل به توسعه اقتصادی اند ولی 3:1387است)عاصف،

است زدایی از جامعه سنتی ندارند،راه دیگر روی آوردن به تفکر امکان توسعه سیاسی و نقد فرهنگی و قد
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(. در صورت بازگشت به پارسایی و معنویت و گذر از چنبره های مادیت و فساد و 355معنوی است)همان:

اقتصادی که حاصل  نفوذ اقتصاد و اخالق صنعتی و قلمرو سنتهای انحطاط یافته  -محیط پریشان فرهنگی

(.  و نیز با تکیه بر معنویت گرایی و اعتماد و فزاینده ی متقابل می 334،1387)مدد پور،شرقی و اسالمی است

توان به همکاری مطمئن تر میان کشورهای اسالمی نایل آمد و  همچنین از طریق حکومتی دموکراتیک،قابل 

 (. 204:1384پیش بینی، میانه رو و شفاف)فولر،

م ز اسالاز نیست،آنچه مورد تعارض است چگونگی استفاده ادر مجموع اسالم به عنوان یک دین مساله س

ا راشیه ای حی یا است. چالش اصلی،تعیین تاکتیک هایی است که با استفاده از آن ها بتوان عامل مذهبی افراط

 (.186بدون اعمال خشونت و سرکوب و به صورت قانونی از صفحه سیاسی خارج کرد)همان:

 نتیجه گیری -5

شرایط   وختها ایی،زمانی به توسعه و امنیت و همگرایی بهتری دست خواهد یافت که زیر سایک منطقه جغرافی

دش می اص خوخآن فراهم شده باشد. جهان اسالم از جمله مناطق تنش آمیز و دارای بحرانهای ژئوپولیتیکی 

 امنیت و وسعهتد باشد، لذا از بین رفتن این تنش ها یا حداقل کاهش آن و ایجاد زمینه هایی مناسب در رون

ر باشد. ب ود میهمگرایی دنیای اسالم، نیازمند وجود عناصر و مولفه های پایدار در راستای بهبود وضع موج

یی  عه همگرات توساین اساس، تکیه بر عوامل معنوی و بنیادین  به علت بقای بیشتر آنها، نقش موثری در تقوی

م، از ن اسالسیرکوالسیون )جدایی بخش( در جها د عواملاین منطقه از جهان خواهد داشت. با توجه به وجو

اه مدت ر کوتجمله دخالت قدرتهای فرا منطقه ای،تعارضات مذهبی و سایر  بحران ها،که به نظر نمی رسد د

ر دیشتر پبرطرف شوند. ضرورت مولفه های آیکونوگرافیک بیشتر احساس می شود. نظریه آیکونوگرافی که 

قه ای، ی منطرح شده است می تواند در پایداری مناطق جغرافیایی و تقویت همگرایدرباره بقای کشورها مط

عنوی، موامل هم تطبیق داشته باشد. الزم به ذکر است  همان طور که گفته شد در پژوهش حاضر منظور از ع

یا  قهک منطصرفاً جنبه های دینی و مذهبی نیست بلکه آن دسته از عناصری است که به بقای و موجودیت ی

 مجموعه از کشورها،کمک زیادی کند.

ی نافع مادابی مآنچه مسلم است اختالف بین کشورها یا  کشورهای یک منطقه جغرافیایی، اصوالٌ در اثر دستی

 ی در اینزیاد یا معنوی شکل می گیرد. در این میان مولفه های آیکونوگرافی به علت ماندگاری بیشتر، نقش

گرایی عه  هممهمی که تأثیر زیادی در توس و پایدار پژوهش حاضر عناصر معنویفرایند ایفا می کنند. در 

به این  سالمیدارند، در جهان اسالم شناسایی و  مورد بررسی قرار گرفتند. تردیدی نیست هرچه کشورهای ا

ر میدوان از جهااعوامل  گرایش بیشتری پیدا کند در دراز مدت می توان به ارتقای توسعه همگرایی این نقطه 

 یجاد اینا. در بود. شاید این موضوع آرمان گرایه به نظر برسد ولی تحقق آن چندان هم دور از دسترس نیست

ر اساس باین  استراتژی، نقش حکومتهای مرکزی و نخبگان و رهبران داخلی کشورها بیشتر مشهود است. بنابر

ثری قش مونی و فرهنگی)آیکونوگرافیک( مطالب ذکرشده، فرضیه تحقیق تأیید می شود و اینکه عوامل معنو

 در توسعه همگرایی  جهان اسالم دارند.
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 منابع و مـأخذ
 بیداری جنبش بر تأکید با:دینی هویتهای بازتولید و فرهنگی (؛خاص گرایی1392اشرف نظری ،علی و قنبری،لقمان)-

 سوم. شماره: اول، سال اسالم، جهان مطالعاتاسالمی،

 غرب در انسانی امنیت المللی ینب آسیا، همایش غرب در انسانی امنیت در آن تأثیر و فارسی و جایگاه زبان (؛1387)امامی، حسن-

 آسیا، دانشگاه بیرجند.

نوزدهم،  قرن در ایرانی ایه سرزمین جداسازی روند و آیکونوگرافی نظریه (؛1393)ابوالفضل و کاوندی کاتب، احمدی،سیروس-

 پانزدهم،شماره دوم.مطالعات ملی،سال  فصلنامۀ

بر  تآکید اسالمی، با کشورهای همگرایی در نوین رویکردی رونیکالکت (؛گردشگری1389امیر عضدی،طوبی و رجایی،محمد علی)-

 اسالم،ایران،زهدان. جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین مقاالت مجموعهایران، محوری نقش

رسی روندهای موثر بر برنامه ریزی فرهنگی شده در جهان (؛ بر1392ترک،عین اهلل)براتی، ناصر و پوراحمد،احمد و کشاورز -

 اسالم)رویکرد آینده پژوهی(، دوفصلنامه ی مطالعات سیاسی جهان اسالم،سال دوم،شماره: پنجم و ششم.

هان اسالم، سال جعات سیاسی (؛ روندهای  حاکم بر آینده جهان اسالم، فصلنامه مطال1392، عبدالرحیم و طبائیان، سید کمال)پدرام-

 دوم، شماره: پنجم و ششم.

جهان  (؛همگرایی جهان اسالم و آینده تمدن اسالمی،فصلنامه مطالعات سیاسی1391سینی مقدم،محمد و صنیع اجالل،مریم)ح-

 اسالم،سال اول،شماره:سوم.

 پاپلی. ژئوپلیتیک،مشهد،انتشارات: مفاهیم و اصول (؛1385)رضا نیا،محمد حافظ-

 جغرافیای سیاسی ایران، تهران، انتشارات: سمت. (؛1392)رضا نیا،محمد حافظ-

موردی ایران،پژوهشنامه  رابطه سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی، بررسی؛(1388)رضا و اهلل وردی زاده، رضا نیا،محمد حافظ-

 علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اول.

اسالم،فصلنامه پژوهش های علوم  جهان در همگرایی تیکیژئوپلی های چالش (؛1391حافظ نیا،محمدرضا و رزقانی،سید هادی)-

 انسانی،شماره: هشتادم.

ی در جهان (،تحلیل ژئوپولیتیکی عوامل همگرایی و واگرای1391افظ نیا،محمدرضا و جان پرور،محسن و قربانی نژاد، ریباز)ح-

 اسالم،فصلنامه سیاسی جهان اسالم، سال اول،شماره:دوم.

 ازدهم،شماره: چهل و دوم.اسالمی،فصلنامه علوم سیاسی،سال ی کشورهای همگرایی و شدن جهانی (؛1387ستوده،محمد)-

مرکزی و قفقاز،شماره هشتاد  آسیا،فصلنامه آسیای در ای قاره همگرایی امتناع یا امکان (؛1391)سلیمانپور، هادی و موالیی، عباداله -

 و هفتم.

ره ،دوفرهنگی نامه پژوهشمجله ی،نقش جهانگردی در فرآیند همگرایی و توسعه فرهنگی کشورهای اسالم (؛1387شماعی، علی)-

  نهم،شماره:سی وسوم.

 ایران اسالمی با جهموری همجوار هایکشور وحدت و همگرایی تقویت در جغرافیایی کارکردهای (؛ نقش1389داوودی،محمد) -

 ان.اسالم،ایران،زاهد جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین مقاالت مجموعه سیاسی، جغرافیای منظر از

 م،تهران،انتشارات سمت.(؛ژئوپولیتیک،چاپ شش1385عزتی،عزت اهلل)-

 ایران، تهران،پژوهشکده اطالعات و امنیت. (؛گروههای سیاسی1387عاصف،رضا)-

جهان  ی در خاورمیانه،فصلنامه مطالعات سیاسی(؛ بانک توسعه اسالمی و همگرای1393عباسی،ابراهیم و علیمردانی،یوسف)-

 اسالم،سال سوم، شماره: دوازدهم.

طالعات ا(؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی،توسعه جهان سوم و همگرایی جهانی،ماهنامه 1379لیشیری،بهروز و ایزدی،پیروز)ع-

 سیاسی و اقتصادی،تهران،موسسه اطالعات،شماره صدو پنجاه یکم و صد و پنجاه دوم.

 الی جنگ.ع(؛احساس محاصره ژئوپولیتیک اسالم و غرب،ترجمه:علیرضا فرشچی و علی اکبر کرمی،تهران،دوره 1384ولر،گراهام)ف-

 هم، شماره: اول.د(؛ جهانی شدن و منطقه گرایی نوین در شرق آسیا، فصلنامه ژئوپولیتیک،سال 1393والیی، الهه و سازمند،بهاره)ک-
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 سواحل توسعه ملی همایشچابهار،  ناسی:ش مورد گردشگری، توسعه در امنیت نقش (؛1391)نلطفی فر،مجتبی و یغفوری،حسی-

 دریایی چابهار. علوم و دریانوردی دانشگاه ایران، اسالمی جمهوری دریایی اقتدار و مکُران

 سمت. جغرافیایی،انتشارات سیاست و سیاسی جغرافیای(؛1381)پیروز مجتهدزاده -

 سمت. تهران:انتشارات،؛فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک (1391)پیروز مجتهدزاده -

 جغرافیایی سازمان ران:انتشاراتیحیی صفوی،ته سید و میرحیدر سیاسی،ترجمه:دره جغرافیای بر نو درآمد(؛1379) مویر،ریچارد -

  مسلح. نیروهای

 سوم،تهران،موسسه فرهنگی منادی تربیت.سالم و اندیشه مدرن،چاپ (؛خود آگاهی تاریخی،ا1387مددپور،محمد)-

 و فرهنگ،تهران،انتشارات جامعه شناسان. (؛دین و توسعه1390موسایی،میثم)-

مینه (،جهانی شدن و کشورهای جهان اسالم)بستر های همگرایی و ز1391وسوی،محمد و موسوی،محمدرضا و اسماعیلی، علی)م-

 ال اول، شماره:دوم.های واگرایی،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم،س

رایی، فصلنامه (؛ تبیین ژئوپلیتیکی الگوهای اسالم گرایی در جهان اسالم از منظر بر ساخت گ1392تقی،افشین و رشیدی،مصطفی)م-

 مطالعات انقالب اسالمی، سال دهم،شماره: سی و چهارم.

،ترجمه:علیرضا رایی ها:نتایج برای توسعه جهانمقایسه منطقه گ ؛(1391)لدوهتنه، بیوردن  و اینوتای، آندراش و سونکل، اوزوا-

 .طیب،تهران،انتشارات وزرات امورخارجه

- http:// www.parsine.com 

.- http://www.sahebnews.ir   

- http:// www.aftabir.com 

- http:// www.javanonline.ir/fa/news 
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 حکومت عبدالفتاح السیسی و دور شدن از دموکراسی

 

 علی مظفری.دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل. علوم تحقیقات تهران

 انتر تهرجاوید منتظران.دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات دانشگاه مالک اش

 

 چکیده 

 ذف جنبشآینده سیاسی مصر با توجه به دوران حکومت عبدالفتاح السیسی و حهدف از نگارش این مقاله بررسی 

به  ی نسبتاخوان المسلمین از عرصه حیات سیاسی مصر است .در حال حاضر نگاه های خوش بینانه و بد بینانه ا

ها از  دبینب وتحوالت مصر وجود دارد .افراد خوش بین از تحوالت و تغییرات به سوی دموکراسی در مصر سخن گفته 

کوفایی شجر به تولد دیکتاتوری در شکل و قالبی نو.در اینجا پرسش کلیدی مقاله این بوده که آیا حکومت سیسی من

 اقتصادی و دموکراتیزه شدن مصر خواهد شد؟

ر این بارک دمبنده معتقد به این هستم که در مصر حرکتی به سوی دموکراسی در پیش است که می توان از برکناری 

 یاسی وسر و از بین رفتن ریاست جمهوری مادام العمر و موروثی، لغو شدن قوانین محدود کننده مشارکت کشو

رای بمثبت  انتخابات سالم این شکوفایی را دید.اما حکومت آقای سیسی و نظامیان در راس قدرت نه تنها حرکتی

  ادگاه هایدایی دصامی قرار گرفته اند و هم انقالبیون خواهان دموکراسی نبوده بلکه آنها در معرض حمله حاکمیت نظ

 فاصله مصر با سیسی بر شدت آن افزوده است.همچنین اقدامات علیه حقوق بشر و حذف اخوان المسلمین  باعث

ا بصری  حتی مامیان گرفتن بیشتر مردم از نظامیان شده و مسلما این نوع برخوردها به دموکراسی نخواهد انجامید و نظ

 سی خود، دیر یا زود  باید حاکمیت را به نیروهای منتخب مردم واگذار کنند.حفظ نفوذ سیا

 : دموکراسی، مصر،عبدالفتاح السیسی، اخوان المسلمین، دیکتاتوری.واژگان کلیدی

 مقدمه 

 موقعیت ترین کشور عربى است.این کشور به لحاظترین کشورهاى اسالمى و پرجمعیتمصر یکى از بزرگ

شمال به دریاى مدیترانه،از شمال شرق بـه  و از الیه شمال شرقى قاره آفریقا واقع شدهمنتهى،در طبیعى

و از غرب به لیبى منتهى  سودان بـه فـلسطین اشـغالى،از شرق به دریاى سرخ و خلیج سـوئز،از جـنوب

نه و سینا ، مصر را به خاورمیا اردهد. صحراى ناهمورا به قاره آسیا پیوند مى این کشور قاره آفریقا 1شود.مى

جغرافیایى از روزگاران باستان به مـصر مـوقعیت ممتاز  هاىویژگى این 2.کندمـنطقه عـربى آن مـربوط مى

همین خاطر است که هاى گوناگون شاخص ساخته و بهها و تمدنعنوان پل میان فرهنگ به بخشیده و آن را

 3نقش محورى داشته است. آفـریقا و نـیز در جـهان اسالم ، قارهعرب مصر در میان دنیاى

در مقاله حاضر تالش بر این بوده تا با توجه به تحوالت چند سال گذشته در مصر ، آینده تحوالت        

سیاسی و اقتصادی مصر و روند حرکت به سوی دموکراسی را بررسی کنیم زیرا دموکراسی در مصر پس از 

ز روند سیاسی دچار چالش های فراوانی خواهد بود. جای تردیدی نیست که جنبش حذف اخوان المسلمین ا

سالی که از تاسیس ان می  75اخوان المسلمین از مهم ترین اقدامات اسالمی در جهان اسالم است، چنانکه در 

ریشه  گذرد بر خاورمیانه و جهان تاثیرات زیادی گذاشته است؛ کما اینکه در مصر نیز در کنار ارتش، جزو
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دارترین جریان های دارای نفوذ مردمی شناخته می شود.در ابتدای این مقاله مروری بر روند دموکراسی و 

شرایط و تحوالت بوجود آمده در مصر پرداخته و پس از آن به بررسی شرایط  اقتصادی و سیاسی پس از 

 م پرداخت.کودتای سیسی و نقش مسایل حقوق بشری در روند دموکراتیزه شدن مصر خواهی

گانه مصر ، قوه اسـت.در مـیان قواى سه شـده هرم سیاسى مصر از سه قوه مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل      

.تـوانایى نفوذ و 1گیرد که عبارت اسـت از :  این کشور قرار مى سیاسى هرم مجریه بنابر دالیلى در راس

.نـقش و 3، .توانایى اثرگذارى قوه مجریه در امور قـضایى2مقننه؛  قوه کار اثرگذارى ریاست قوه مجریه در

هاى نظامى با هاى راهبردى همانند جنگ،صلح و انعقاد پیمانگیرىدر پروسه تصمیم قوه کارکرد مـهم این

 4گذرد.است که حدود نیم قرن از استقرار آن مى ،جمهورىکشورهاى دیگـر است.رژیم سـیاسى مصر

ه مصر و گذشت د عرض کنم که تالش بنده از این مقاله در این مسیر بوده که با شناختدر ابتدای بحث  بای

ر ، سی مصتحوالت حال حاضر و با توجه به مصاحبه افراد و شخصیت های سیاسی تاثیر گذار در صحنه سیا

هره بژوهی پبه سمت  شناخت و رسیدن به یک تحلیل جامع از آینده سیاسی مصر بپردازم و از دانش آینده 

ای است که های علمی، اجتماعی و فرهنگی به گونهها در پدیدهببرم. در زمانی که سرعت و دگرگونی

ها در های جدید، و مفید برای هدایت سازمانرو کرده است ، یکی از دانشها را با مشکل جدید روبهسازمان

به  حلیل رویدادها وتمدیران اندیشمند با  پژوهی،دهاست.  در آین« پژوهیآینده»این محیط پرتالطم و نامطمئن، 

دة کن، و آینیابند. این آگاهی به صورت آیندة محتمل، آیندة ممکارگیری خالقیت و نبوغ، از آینده آگاهی می

های متعدد، دادن سناریوها و طرحروی مدیران بگشاید تا آنان با شکلای از آینده، پیشتواند دریچهمطلوب می

 5بهتر مدیریت کنند. حرکت سازمان  را

دهد، گونه که اسناد تاریخی نشان میساله دارد. آن 2500رو، سابقۀ مطالعات تاریخی و تحلیل حوادث پیش 

دان عهد بخشی از آثار فالسفه و دانشمن 6رمیانه و چین صورت گرفته است.گونه مطالعات ابتدا در خاواین

پرداختند. یم« جامعۀ مطلوب آینده»رو، به طراحی الگوی اینباستان نیز گویای دغدغۀ دربارة آینده است؛ از 

ود به مان خزآنان بر اساس چارچوب فلسفی خویش و متأثر از اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی 

دادند. را به آینده توجه می ادیان االهی نیز مخاطبان خود.پرداختندمی« مدینۀ فاضله»یا « آرمان شهر»طراحی 

ای از این دست شود. خواب آشفتۀ عزیز مصر نمونههای فراوانی از این دست در منابع دینی یافت مینمونه

ضرت حه وسیلۀ بینده است که همۀ دانشمندان زمان خود را فراخواند تا آن را تعبیر کنند. در نهایت با ترسیم آ

 7ای مطلوب رقم خورد.هیوسف ـ علی نبینا و آله و علیه السالم ـ سرنوشت مصریان به گون

 چارچوب مفهومی:

 گیری شکل ،رژیم غیردموکراتیک فروپاشی  شود: می تشکیل جداگانه مرحله سه از دموکراسی به گذار فرایند

 موکراتیکغیرد های رژیم فروپاشی وجود، با این .دموکراسی تحکیم و تثبیت دموکراتیک و در نهایت رژیم

یت است و نمی شود، بلکه دوره گذار از دوران عدم قطع های دموکراتیکرژیم  گیری شکل به منجر لزوماً

 پیدایش دموکراسی تنها یکی از پیامدهای ممکن فروپاشی به شمار می رود .
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 دموکراسی به اقتدارگرا رژیم از گذار برای را زمینه مصر عربی جمهوری  در 2011 فوریه انقالبی تحوالت

امیان درت به نظقعنوان گذار با محوریت جامعه یاد می شود، با واگذاری  این دوره گذار که به آورد. فراهم

دار رابر اقتببا این حال عامل محوری در این شیوه این است که به رغم شورش های اجتماعی در ; همراه شد

ی لش هاگرایی ، قواعد دوره گذار از سوی شورای نظامی موقت وضع می شود. دوره گذار در مصر با چا

رار می قمصر  دی گسترده ای نیز مواجه بود که مسئله ناسازگاری گذاری را پیش روی دموکراسی نوپایاقتصا

دیک به ،نز2011دهد.چالش اقتصادی برای جمهوری عربی مصر از آن رو مهم است که در نظرسنجی آوریل 

ن ه بیشتریند کلی بوددرصد مردم بیان کردند که استانداردهای پایین زندگی و عدم اشتغال از جمله عوام 64

دم تماعی مرات اجتاثیر را بر آنها در سرنگونی رژیم مبارک داشته است و این نارضایتی ها در جریان اعتراض

 8در چارچوب شعارهای )نان ،آزادی و عدالت( و )نان ،آزادی و عزت ملی (نمود پیدا کرد.

یاست ر میان ستاثی کراسی حاکی از این است کهاتفاقات افتاده در بسیاری از کشورها در مرحله گذار به دمو   

ه کمهم  و بازار به شورش و مخالفت های مردمی و گاهی به شکست دموکراسی ها انجامیده است.دو چالش

یا  اسی باشدات سیدر مرحله گذار با آن روبرو هستیم این بوده که:آیا اصالحات اقتصادی باید مقدم بر اصالح

یرات ،تغی ت سیاسی و دموکراتیک باید انجام شده و پس از تحکیم دموکراسیاینکه در مسیر گذار اصالحا

 اقتصادی صورت گیرد. 

ی سیاس کشور شیلی نمونه ای خوب برای مورد اول بوده که در ان اصالحات اقتصادی مقدم بر اصالحات

هایت پس ندر  د وشد.در این کشور رژیم اقتدارگرا ،پیشرو اصالحات اقتصادی بر اساس دکترین بازار آزاد ش

جای  د.اماشاز عقب نشینی رهبران نظامی با حفظ اصالحات اقتصادی گام هایی به سوی دموکراسی برداشته 

ینی چ تضمگفتن این نکته است که این مدل باعث ایجاد محدودیت های اساسی برای دموکراسی و نبودن هی

های  وفقیتسی حرکت کرده و بلکه شاید مکه نخبگان اقتدار گرا پس از اصالحات اقتصادی به سوی دموکرا

 اقتصادی بهانه الزم برای  تداوم اقتدارگرایی انها را فراهم کند.

 مرگ از پس که شداسپانیا می با نمونه  از گرفته الهام اقتصادی اصالحات بر دموکراسی تقدم مدل مقابل، در 

 حرکت تیکدموکرا جدید نهادهای ایجاد و به دموکراسی گذار سوی به اقتصادی ساختارهای حفظ با ، فرانکو

دموکراسی  این تحکیم.نیفتاد اتفاق 1982 سال تا سازی، خصوصی اقتصادی از جمله رادیکال تغییرات و کرد

کثریت با ا خطرات سیاسی برنامه های تعدیل ساختاری را کاهش داد؛به همین دلیل این عوامل در پیوستگی

 ند.کز شولیست اش اجازه داد که بر روی اصالحات اقتصادی متمرپارلمانی به رئیس جمهور و حزب سوسیا

سی موکرادسومین و آخرین مدل در گذار به دموکراسی کشور لهستان بود که به سرعت همراه با گذار به 

ت صالحاشروع به اصالحات اقتصادی کرد ولی به دلیل نوپا بودن دموکراسی تحقق بخشیدن به برنامه ا

دم وی مری باالیی صورت گرفت که زمانی که این هزینه های تعدیل ساختاری از ساقتصادی با هزینه ها

زب حاحساس شد ،واکنش های جدی را در برابر این برنامه ها بدنبال داشت.در نتیجه رهبری جدید 

 9 وعده کاهش سرعت برنامه های بازسازی اقتصادی و خصوصی سازی را داد. 1933کمونیست در سال 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         

 

 

 

موکراسی دزایای مرغم این امر که از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی تجربه اسپانیا به روشنی بنابراین به 

تیک موکرادسازی را قبل از اصالحات اقتصادی نشان می دهد؛اما ضروری است توجه داشته باشیم که تقدم 

نوپا  های کراسیسازی بر اصالحات اقتصادی به عوان ک استراتژی اصالحات با تنگنای اصلی بویژه در دمو

حات اصال مواجه است و آن اینکه بسیاری از کشورها نمی توانند به سادگی از عهده به تاخیر انداختن

صادی اقتصادی برآیند؛به عبارت دیگر ممکن است دموکراسی های باثبات قادر به تحمل اصالحات اقت

خص ما مشاصالحات مصون هستند؛ باشند،زیرا این دموکراسی ها از شکاف ها و بحران های ناشی از این ا

 01اشند.شته بنیست که دموکراسی های نوپا نیز به سادگی توان به تاخیر انداختن اصالحات اقتصادی را دا

 شرایط گذار به دموکراسی در مصر:

ن گرا در آقتداربعضی از صاحبنظران عقیده بر این دارند که شرایط مصر شبیه به شرایط شیلی بوده و رژیم ا

در « یسیسعبدالفتاح »میالدی  2013حرکت به سمت اصالحات اقتصادی دارد . زمانی که در جوالی  بیشتر

از طریق  2012جمهوری این کشور را که در سال ، رئیس«محمد مرسی»مصر قدرت را در دست گرفت و 

 گرفت. هایی میان سیسی و پینوشه صورت میانتخابات به قدرت رسیده بود، از قدرت خلع کرد؛ مقایسه

وش شانس خمصریان »نوشت :  "پس از کودتا در قاهره  "وال استریت ژورنال در سرمقاله خود به عنوان 

ن هرج ه در میاکینند ؛ شیلیایی بب« آگوستو پینوشه»خواهند بود اگر حاکم جدید خود را  تبدیل به قالبی شبیه به 

ا طی رکراسی بازار آزاد مرحله گذار به دموومرج به قدرت رسید ولی با اصالحات اقتصادی و به کارگیری 

 11«.کرد

را سرنگون کرد  دولت سوسیالیست سالوادور آلنده 1973آگوستو پینوشه ژنرال شیلیایی بود که در کودتای »  

ایی را به دنبال به عهده داشت. او هزاران نفر  شیلی 1990سال ریاست جمهوری شیلی را تا سال  17و به مدت 

د مین تعداد تبعیهنفر از چپی های شیلی را کشته و ناپدید کرد و به  3000دانی کرد و بیش از کودتای خود زن

 12«.کرد

فظه ه نام حاای ب در ماه فوریه راجر کوهن به موفقیت پینوشه در تحول اقتصادی شیلی اشاره کرد و در مقاله 

منطقه  ها درا به مرفه ترین کشورای از شیلی نوشت ؛ دستاوردهای دموکراتیک شیلی می تواند این کشور ر

 13تبدیل کند.

 ت تحتهمچنین الیوت آبرامس مشاور امنیت ملی و معاون  پرزیدنت بوش در مقاله ای در واشنگتن پس

ر گتعجب دارد ا به مقایسه سیسی و پینوشه پرداخت و اشاره کرد:«  سیسی به هیچ عنوان پینوشه نیست»عنوان 

اثبات  برای نیته بی رحم در مدل پینوشه شود، کسی که وقف کرد یک ملت راسیسی بخواهد تبدیل به یک مدر

البته  ؛می شود  ر یاداینکه قادر است به یک دموکراسی پایدار برسد. پینوشه به این ترتیب به عنوان یک دیکتاتو

 ید ابرازا. ب او به عنوان اصالح طلب اقتصادی که منجر به دموکراسی در ملت خود شده است هم یاد می شود

صر همان رای مامیدواری کرد که سیسی در حالی که کمی بیش از حد سلیقه ای سرکوبگر دارد ؛ اما اگر او ب

 باشد به ینوشهپکاری که پینوشه برای شیلی کرد انجام دهد، همه بهره مند می شوند؛ اما این تصور که مثل 

 چهار دلیل زیر غلط است :
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سالی که  17در  مراتب وحشیانه تر از پینوشه است .به نظر می رسد پینوشهاول اینکه سیسی در حال حاضر به 

. اما سیسی و نفر به جرائم سیاسی به زندان انداخت 40000نفر را کشت و حدود  3000در قدرت بود بیش از 

 40000یش از نفر را کشته و ب 2500ارتش مصر به همان تعداد اعداد در کمتر از دو سال رسیده است.حدود 

می از ید نینفر پشت میله های زندان بسر می برند.در شیلی سرکوب ها در طول زمان کاهش پیدا کرد و شا

که  دوار بودم امیموارد نقض حقوق بشر در همان سال کودتا اتفاق افتاد که از این مطلب می توان برای مصر ه

 االتر ازب وجهی یسی با شمار قابل تاین سرکوب ها کاهش پیدا کند؛ اما حتی اگر این طور هم بشود باز هم س

 پینوشه  همراه بوده است.

یست اما یست ندوم اینکه سیسی به مراتب کمتر از یک اصالح طلب اقتصادی شبیه به پینوشه است .او سوسیال

ار ساسی بازحات اسرمایه داری که او در ذهن دارد ،پیوند و نزدیکی شدیدی با دوران فاسد مبارک دارد. اصال

است  گرفته قابل رویت نیست .سیسی به اعتبار خود ، گام های شجاعانه ای برای کاهش یارانه سوختهنوز 

سال  17که در  ش داداما پینوشه بسیار بیش تر از این رفته بود.به عنوان مثال وسعت دولت را به اندازه ی کاه

ولتی کومت سیسی بخش ددرصد کاهش یافت ؛ اما تحت ح 75حکومت پینوشه ،کارمندان دولتی به میزان 

 مصر به نظر می رسد در حال رشد است.

و  فه ایسوم اینکه ارتش شیلی تحت سلطه پینوشه برای همه جنایات آن و نیز همچنین داشتن شهرت حر 

مال مان جیکپارچگی مالی برای تبدیل شدن به طبقه حاک دائمی تالش نمی کرد.در حالی که در مصر از ز

داشته نحاکم واقعی مصر بوده است و سیسی ابدا هیچ حرکتی برای تغییر ان  1956عبدالناصر در سال 

ست که فته ااست.برای مثال در گزارش رویترز دریاساالر بازنشسته محاب ممیش رئیس اداره کانال سوئز گ

نامه د  برارتش باید توسعه صنعتی و تدارکات را تحت پوشش یک مرکز بزرگ در کنار ساخت یک کانال جدی

ز اسیعی ی و کمک کند که این خود نشان دهنده این است که ارتش در حال حاضر تولید کننده طیف وریز

احب صمحصوالت  و صاحب دارایی های زیادی است. کسب و کار بین الملل تایمز توضیح داد که ارتش 

رس و شرکت های مختلف از روغن ماشین های فیات تا دستگاه تلویزیون و ماشین های رشد کودکان نا

واقع  ند.درامالک و زمین در سراسر مصر  است و به عنوان پیمانکار در پروژه های ساخت جاده عمل می ک

 هیچ شواهدی به نظر نمی رسد که سیسی بخواهد به کوچک شدن این امپراطوری کمک کند.

خواهند که مسیر در نهایت کسانی که  پینوشه را مامای بچه های دموکراسی می نامیدند االن از سیسی می    

سال در قدرت ماندن ،پینوشه خواستار تمدید مدت ریاستش تا  15اشتباه او را ادامه ندهد. پس از گذشت 

میالدی با برگزاری رفراندم قانون اساسی امیدوار بود تا با پیروزی  1988هشت سال دیگر هم بود. او در سال 

انتخابات شکست خورد و در شب انتخابات در حالی   سال دیگر در قدرت باقی بماند ولی پینوشه در 8در آن 

که قصد باطل اعالم کردن نتایج را داشت و حکومت نظامی اعالم کرده بود ، تنها با اعمال فشار قوی از سوی 

آمریکا و بریتانیا و فشار بعضی از اعضای دولت سبب توقف پینوشه شد و درست تر است که بگوییم شیلی بر 

 2029وکراسی بازگشت و باید امیدوار بود که سیسی راه او را نپیماید که بخواهد تا سال خالف میل او به دم

 20156میالدی همچنان باقی بماند.در نهایت اینکه مصر  2037رئیس جمهور بماند و قصد داشته باشد تا سال 

خ دموکراسی در متفاوت است چون زمان کوتای پینوشه ،شیلی کشوری پیشرفته تر بود و تاری 1973با شیلی 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         

 

 

 

ان قدمت بیشتری داشت که قابل مقایسه با مصر باشد.با این حال مقایسه پینوشه و سیسی می تواند مسیر آینده 

قاهره را روشن کرده د،البته اگر اشتباهات مکرر پینوشه را سیسی تکرار نکرده و اقدامات درست او را برای 

 14مصر اجرا کند .

 کراسی:اخوان المسلمین و گذار به دمو

یک  امید اوضاع کنونی در کشور مصر با پیچیدگی ها و مشکالت زیادی روبرو شده که مردمی که روزی به

 ود روبروخیاسی سنظام مردمی به خیابان ها ریختند و انقالب کردند االن با پرسش های زیادی درباره فردای 

شرایط  ز ایناده که این چگونگی عبور هستند.چنانکه حتی احزاب و گروههای مختلف سیاسی در ابهام بسر بر

 و اوضاع نا آرام مسلما تاثیری تعیین کننده در اوضاع آینده سیاسی مصر دارد . 

مسلمین ان المسئله ای که در این بین حائز اهمیت است، افزون بر مسائل فوق، وضع ناهمگونی است که اخو

ازیگر بشته و در صدر قدرت سیاسی مصر قرار دااکنون به آن دچار شده است. چنانکه تا چندی پیش از این، 

 80لیت اصلی عرصه سیاست و حکومت به شمار می رفت. شرایطی که به نظر می رسد به رغم تجربه و فعا

یات حساله و حضور سیاسی مستمر بخصوص در طی بیست سال اخیر در مصر، اخوانی ها را در طول عمر 

ر این که د ن پیچ تاریخی قرار داده است. با این وصف پرسشینخستین بار در دشوارتری  سیاسی خود شاید

واهد خگونه راستا به ذهن می رسد این است که آینده این جنبش بعد از برکناری مرسی از قدرت در مصر چ

یاسی سر آینده دلمین بود؟ و یا به عبارت دقیق تر، چشم انداز نسبتاً روشنی که بتوان برای جایگاه اخوان المس

 ردبه عنوان ما ور بزرگ عربی که به خاطر تأثیر و جایگاه ویژه اش در منطقه و همچنین جهان اسالم،این کش

شود، متصور شد ،کدام است؟ در حقیقت این پرسشی است،  که در حال حاضر های عربی شناخته میجنبش

 15شود.حوالت مصر مطرح میها و مطالعات مربوط به تدر اکثر تحلیل

 :دی کنیم یم بنالیت سیاسی اخوان را بررسی کنیم می توانیم آن را به چهار دوره مشخص تقسدر واقع اگر فع

د از دو سال بع ایده تشکیل اخوان المسلمین در ذهن ها بود، اما رسماً 1926دوره تأسیس که اگرچه از سال 

ز نظامی ن به فامیالدی است که اخوا 1950و  1940( در مصر تأسیس شد. دوره دوم شامل دهه های 1928)

یدگاه دیکی به دایجاد کرد که با نز« ارتش سری»یعنی « جهاز الخاص»گری وارد شد و ارتش مستقلی با عنوان 

د ر وارهای افراطی اشخاصی مانند سید قطب مجدداً به دیدگاه های سلفیون نزدیک شده و با دولت مص

کما می  ان بهاخوان به واسطه سرکوب و زند درگیری نظامی می شود.دوره سوم، دورانی را شامل می گردد که

ت ود، از این رو دسمیالدی اخوان متوجه می شود که راه را اشتباه می ر 1980رود. فلذا در این راستا از دهه 

ی گردد و آن مشروع  1990به نوعی تعدیل در اندیشه و عمل خود می زند و در نهایت مرحله آخر که از دهه 

ند ین روست که در اخوان پیدا شده است که در حال حاضر هم در مسیر توسعه اروند دموکراتیزاسیون ا

ه ر حوزهستند. در واقع در این دوره اخوان وارد دموکراسی و رقابت شده و در حال تجربه اندوزی د

 16د.ی باشمدموکراسی و حزب از طریق انجام دگردیسی در اهداف و تعاریف و مبانی و حتی نمادهای فکری 

هایشان ،نامزدهاى اخوان المسلمین که به دلیل غیرقانونى بودن فعالیت2005در انتخابات پارلمانى 

شرکت کنند و باید به عنوان مستقل خود را جا  در انتخابات و حزبى صورت رسـمىتوانستند بـهنـمى
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 را کرسى 14ن رسمى فقط را کسب کنند،در حالى که مخالفا درصـد کل 20کرسى یعـنى  88زدند،توانستند مى

هاى انتخاباتى نیز کردند.ضمن آنکه این تعداد بـاالى کرسـى پارلمـان در شرایطى حاصل شد که تقلب کسب

عصر  آغاز در توان با قاطعیت اخوان المـسلمین را اولین حـزب سیاسى مخالفرو مىبود.از این شدهمطرح 

را به دوئلى  رسید اخـوان المـسلمین دولتنظر مـىن پیروزى بهبا ای 17تاریخى جدید کشور مصر دانست.

داده و  قـوانین اى درکند تغییرات عمده دموکراتیک و نه مذهبى دعوت کرده است.حتى ممکن است تالش

مند کند؛به عبارتى پارلمانى شکل دهد که حکومت در مقابل آن و پارلمـان مـصر را از یک ساختار مردمى بهره

در این زمینه یکی از مشهودترین تغییرهای رخ داده در جریان اخوانی 18که در مـقابل مردم پاسخگو باشد.بـل

ها را می توان حتی در نشان این گروه نیز مشاهده کرد؛ در حالی که روزگاری نشان و آرم این گروه منقوش به 

روه های حاکم داخل و غرب بود، امروزه و دو شمشیر، شاید به نشانه سازش ناپذیری آنها با گ« واعدوا»شعار 

و در حین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری می بینیم نماد این گروه، تبدیل به گلی در میانه ترازوی 

 بر آن نقش بسته است.« حریه و العداله»عدالت شده است که نام نمادین 

ر ایی دهصر دچار افراط و تفریط اخوان المسلمین و سازمان های جانبی اش در هنگام تصدی قدرت در م

لیل به د عرصه های سیاسی شد و با وجود اینکه برنده دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شد ولی

خوب  شخصیت پارادوکسیکال محمد مرسی و اقدامات متناقض او در حوزه های داخلی و خارجی نتوانست

مصر  صوص درعنوان موفق ترین سازمان غیردولتی بخحکومت کند، ولی با اینهمه می توان این جنبش را به 

ی شورهاکبه شمار آورد که در تاریخ جهان عرب بی نظیر بوده است. چرا که هیچ جنبش دیگری در میان 

. دامه دهدارش اکعربی نتوانسته است طی این زمان و در این شرایط دوام آورده، خودش را بازسازی کند و به 

ی جتماعه کافی است اشاره شود که اخوان دارای یک سازمان عریض و طویل ابرای تشریح قدرت این گرو

ویت درصد نظام پزشکی کشور مصر در عض 76  هزار پزشک عضو آن هستند. به عبارت دیگر 28است که 

د یکصد و هزار مهندس با اخوان همراه هستند، ضمن اینکه حدو 75این تشکل قرار دارند. همچنین حدود 

 ین مسئلهنگر ام هم خود را عضوی از اخوان المسلمین می دانند؛ موضوعی که بیش از پیش بیااندی هزار معل

 رانه نیلدر ک می باشد که اخوان سازمانی متکی به طبقه متوسط و شهرنشین و همچنین دارای عمق استراتژیک

البته  رهیخته وار فیر اقشاست، چنانکه از ضریب نفوذ بسیار باالیی نیز در بین پزشکان، دبیران، مهندسین و سا

 عامه مردم مصر باالست.

گروه سیاسی در مصر می  14بنابراین با توجه به وزن سنگین و جایگاه تعیین کننده اخوان که متشکل از       

باشد که محمد البرادعی که خود یکی از موافقان سرسخت برکناری محمد مرسی از قدرت بود، با تأکید بر 

ضای حزب اخوان و طرفدران محمد مرسی برخورد تندی شود، خواستار حضور اخوان اینکه نباید با اع

المسلمین در فرایند دمکراتیزه کردن مصر و در واقع در آینده سیاسی مصر می شود. این در حالی است که 

حتی سخنگوی ریاست جمهوری موقت مصر نیز در پاسخ به برخی گمانه زنی مبنی بر اینکه اخوان در آینده 

تحوالت کنونی مصر جایگاهی نخواهد داشت، با رد این گمانه زنی ها، تأکید می کند که اخوان المسلمین در 

انتخابات آتی در این کشور حضور خواهد داشت. در واقع همه اینها را می توان دلیلی بر این واقعیت کتمان 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         

 

 

 

ین امر کامالً آگاهند که نمی توان اخوان ناپذیر دانست که حتی موافقان برکناری مرسی و چه بسا ارتش نیز به ا

را که سازمانی قدرتمند و عنصری تعیین کننده در مصر به شمار می رود، از عرصه سیاسی مصر حذف نمود و 

به جای آن باید بدنبال راهکاری بود تا بتوان این سازمان منسجم و تأثیرگذار را به عنوان یکی از نیروهای فعال 

سیاسی مصر به حساب آورد و جایگاهی متناسب با شأن و قدرتش به آن اختصاص  در شکل دهی به آینده

 بزرگ دروغ یک ، است دموکراسی مخالف المسلمین اخوان که را اتهام این قبل مدتها از العریان عصام19 داد.

دموکراسی و ما به دنبال  دارد قرار هم کنار در اسالم حکومت و قانون که حکومت میکرد تاکید و میدانست

 20هستیم و تا زمان مرگ به آن وفاداریم.

 تکرار دوباره تاریخ :

 1952سال  ژوئن البته باید یک اشاره ای به گذشته و تکرار تاریخ برای اخوان المسلمین داشته باشم که در

ت در یاسرکز سمافسران آزاد با انجام یک کودتا مجبور به تبعید ملک فاروق از مصر و قرار دادن ارتش در 

ملی  جنبش مصر شدند. در عرض چند ماه دولت جدید فعالیت تمام احزاب سیاسی را ممنوع اعالم کرد و یک

ین در لمسلمبرای بسیج توده ای مردم در حمایت از انقالب ایجاد کرد. درگیری بین جنبش ملی و اخوان ا

 هور جمالعدها ظحمایت می کرد . بدانشگاه قاهره بهانه ای برای ممنوعیت اخوان شد که در ابتدا از کودتا 

رای زبی بعبدالناصر به عنوان یک رئیس جمهور و ایجاد تجمع و بازگشت  رقبای طرفدار و حکومت چند ح

برای  1952افزایش محبوبیت خود استفاده کرد.این واقعیت دارد که سیسی یک روز پس از سالگرد کودتای 

مرسی  ای ضدر پی خشونت ها در دانشگاه قاهره بین گروههبسیج مردمی در حمایت از ارتش فراخوان زد و د

ا داشت راریخ و طرفدار او باعث تکرار تاریخ معاصر شد.فراخوان تظاهرات گسترده احتمال افزایش تکرار ت

مصر  اههایوممنوعیت دوباره اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی و خشونت آمیز که در دادگ

ری تر سخت شده و در حال حاضر این نقشه راه به سوی حکومت دموکراتیک  مسیر بسیاخواستار انحالل آن 

 21برای مردم مصر به دنبال داشته است.

 عبدالفتاح ال سیسی به سوی دیکتاتوری تمام عیار:

تاناسیس کمبنیس در مقاله ای به عنوان در مسیر تبدیل شدن به یک دیکتاتور تمام عیار  درسایت فارن پالسی 

برد، اما در صورت بحرانی ن سوال را پرسیده که سیسی روند تبدیل شدن به یک دیکتاتور را خوب پیش میای

شدن اقتصاد مصر، آیا ارتش همچنان از او حمایت خواهد کرد؟  صدور احکام ظالمانه اعدام طی حکومت او 

ر مصر توانسته ائتالف دهد که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوهای غربی نشان میدر مصر و سکوت دولت

حاکم را با استحکام باال ایجاد کند و این مسئله وی را از مرحله انتقالی به سمت یک پروژه دراز مدت تثبیت 

که شامل دانشگاهیان و اعضای ارشد اخوان  -متهم 100دهد. صدور حکم دادگاه علیه بیش از قدرت سوق می

دهد که سیسی فرمول قابل نشان می -شدمنتخب مصر میالمسلمین و حتی محمد مرسی، تنها رئیس جمهور 

اجرایی را برای حکمرانی بر مصر ایجاد کرده است. ممکن است این فرمول در درازمدت محکوم باشد اما این 

« ترور»تواند بسیار طوالنی باشد. دستور حاکمیت در مصر امروز بر سه محور متمرکز است: سرکوب مدت می
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های سنی حوزه خلیج فارس و اصالحات اقتصادی ثابت نقدینگی از پادشاهی و مخالفت، حفظ جریان

 22معتدل.

داند که این کشور در هایی میبحران حقوق بشر در مصر را یکی از بدترین بحران بان حقوق بشر،سازمان دیده

، «سیاح السیعبد الفت»کند که مهمترین ویژگی دوره حاکمیت عصر حاضر به آن دچار شده است و اظهار می

رئیس جمهوری مصر دستگاه قضایی سیاسی و نیروهای امنیتی خشن است که موجب بر باد رفتن 

 .شد 2011ژانویه  25دستاوردهای انقالب 

بان حقوق بشر، دستگاه قضایی مصر حکم حبس هزاران شهروند مصری، را براساس گزارش سازمان دیده

محاکمه  بنی برمآنها باشد و اینکه بازداشت شدگان از حق خود بدون وجود دالیلی که اثبات کننده اتهامات 

می غیر نظامیان اجازه محاکمه نظا 2014عادالنه محروم بودند و اینکه قانون اساسی اصالح شده مصر در سال 

فر در ن 90ا این کشور در صورت آسیب زدن به اموال و امالک عمومی و دولتی را داده است و در این راست

های قاهره و جیزه تحت شکنجه های امنیتی در استانهای پلیس و ادارات و دستگاهدر پاسگاهاین سال 

 .اندبوده

تظاهر  کند که نیروهای امنیتی مصر از خشونت و زور مفرط برای متفرق کردناین گزارش همچنین تاکید می

، رئیس جمهوری «محمد مرسی» ها نفر از هوادارانته شدن دهاند که موجب کشکنندگان مصری استفاده کرده

 ژوئیه هیچ گونه اتهامی را در 3ژوئن و  30یاب حوادث که کمیته حقیقتبرکنار شده مصر شده است، در حالی

 .کندحمله به تظاهر کنندگان مصری از سوی نیروهای امنیتی و حکومتی وارد نمی

دی عبد الفتاح السیسی قانون میال 2014شود که در سپتامبر یبان حقوق بشر یادآور مگزارش سازمان دیده

های مالی و های کیفری را اصالح کرد تا به موجب آن هر شهروند مصری که اقدام به دریافت کمکمجازات

م به حبس های دولتی و یا منافع ملی و یا وحدت ملی کند، محکونقدی برای ضربه زدن به تاسیسات و دستگاه

شود که بیم و هراس و نگرانی فعاالن سیاسی و دالر می 900ر و هزا 69ابد و پرداخت غرامت به ارزش 

 .رپی داشتدهای مدنی و غیر دولتی از بیم آنکه این قانون علیه آنها مورد استفاده قرار گیرد، را سازمان

به اتهام  بان حقوق بشر همچنین به اقدام حکومت مصر در پیگرد فعاالن سیاسی و نویسندگان این کشوردیده 

اند. این های دینی و سکوالرهای این کشور بودهکند و اینکه برخی از این افراد از اقلیتو الحاد اشاره می کفر

ا تهای خانوادگی را محکوم کند، نیست و این موجب شده درحالی است که مصر دارای قانونی که خشونت

 ین درحالیداول باشد. ارایج و مت های مصریخشونت علیه زنان و ازدواج دختران در سنین پایین در خانواده

صر ماست که مواردی در خصوص نقض حقوق پناهندگان و آوارگان و خواهان پناهندگی از سوی حکومت 

 23.نیز مشاهده شده است

اخوان المسلمین سازمان اصلی ایدئولوژی »سیسی در مصاحبه ماه مارس خود با واشنگتن پست گفته بود:  

های تروریستی هستند و آن را به سراسر جهان گسترش نده تمام سازمانها پدرخواافراطی است. آن

( نیز هست گفت:همه (ISISسیسی در پاسخ به این سوال که آیا اخوان المسلمین پدر خوانده داعش «.دهندمی
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افراط گرایان از یک استخر گرفته شده اند. این افراط ذهنی مجموعه ای است که پرورش یافته شعارهای 

 24بوده که نیاز به اصالح دارند . مذهبی 

 ی تحتمصر در برهه ای حساس است که این را می توان از حرکت لغزشی به سمت تجدید حکومت استبداد

 ید ؛ اماادث دقیمومیت نظامی دید. در واقع خوشحالی بسیار ی از طرفداران رژیم مبارک را می توان در حو

که این  ی استبسیج اسالمگرایان را سرکوب کند و این در حال چنین رژیمی باید حتی بیشتر از حسنی مبارک

 25رژیم سازمان یافته تر و عصبانی تر از رژیم مبارک است.

عث به ای نیست که بامبارزه علیه اسالم گرایان حدودی از مشروعیت را به سیسی بخشیده اما این مسئله

تا ه کودوزه خلیج فارس که پیش شرط اولیقدرت رسیدنش شد. او برای قدرتمند شدن روی پول کشورهای ح

یاست سبرای سرنگون کردن مرسی بود، حساب کرده است. شاید این مسئله به نظر اخاذی برسد اما یک 

ه داند که کشورهای حوزه خلیج فارس استطاعت تایید مصر را دارند و مایل بزیرکانه است. سیسی می

دی به صالحات اقتصایشتر به یک متحد وابسته در قاهره هستند. امیلیارد دالر یا ب 10پرداخت نامحدود ساالنه 

های استبدادی سیسی و حلقه تر است. مشخص است که روشعنوان بخش دیگری از این فرمول، زیرکانه

شود. اما از آنجایی که گزینه کوچک مشاوران نظامی وی مانع از شکل گیری یک حکومت خالق می

ی به تواند در میان مدت خدمت خوبیست، بهبود تدریجی سیستم یارانه میاصالحات قابل توجه روی میز ن

خی های مسکن، آبیاری و جاده اجرایی شود، حمایت از سیسی در برسیسی کند. حتی اگر برخی از پروژه

ف ها تثبیت خواهد شد. صاحبان کسب و کار ثروتمند و طبقه متوسط کوچک اما با نفوذ، هر دو طربخش

 26ها سود ببرند.توانند از توسعه زیرساختمی سیسی هستند و

های سرکوب تواند منجر به مشکالتی در آینده مصر شود. سیاستبا این حال ثبات میان مدت رژیم سیسی می

تر از اتب بدهای این کشور را درمان نخواهد کرد و مطمئنا مصر را در شرایطی به مرگرانه وی بسیاری از زخم

 اییدی بر سبکتعلیه حسنی مبارک قیام کرد، قرار خواهد داد. اتفاقات اخیر مصر  2011زمانیکه در ژانویه 

 ها و جلوگیریهپارانوئی)بد گمانی و ترس از مردم (در سیسی است و با ممنوعیت ورود تماشاگران به ورزشگا

 از فعالیت مخالفان همراه بوده است. 

 دادگاههای نمایشی در مصر:

 هین درشاهین، استاد علوم سیاسی این کشور همراه شده است. همانطور که شاصدور حکم اعدام عماد  

های سیسی برای بازسازی فضای امنیتی و ارعاب های نمایشی محور تالشاین دادگاه» ای عنوان کرد،بیانیه

اهد های منفی این رویکرد دیکتاتوری حکمرانی در دراز مدت برای مصر سمی خوجنبه«. همه مخالفان است

شویق تها آشکارا ها را در طرف خود داشته باشد اما به قیمت اعتبارشان. این دادگاهبود. سیسی توانسته دادگاه

کنند و قوانین انتخاباتی که در خدمت اهداف نظامی کنند، پارلمان منتخب را منحل میبه حکومت نظامی می

 27کنند.است را تصدیق می

تن از سران اخوان المسلمین به اعدام حاکی از بی عدالتی عمیقی حکم محمد مرسی برای حبس ابد یا دو 

است که یک دلیل قانع کننده برای این بی عدالتی وجود دارد و آن هم سرکوب بی امان و گسترده اسالم 
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گرایان در مصر است و این خود باعث تکرار این حقیقت تاسف انگیز در مصر در طول تاریخ بوده که برای  

تیزه جویی ، گرفتن اسلحه تنها راه ممکنی است که صدای شما شنیده شود.افزایش حمالت مخالفت با س

تروریستی به قضات در طول دو سال گذشته نشان می دهد که خشونت مسلحانه به طور فزآینده ای به یک 

م پاسخ تبدیل شده است. و برا ی مثال از مرگ سه قاضی به ضرب گلوله در صحرای سینا پس از صدور حک

 مرسی یا بمب گذاری در خانه قاضی که جان سالم به در برد  میتوان نام برد. 

طبوعات از م سردمداران کودتا علیه مرسی در یک کمپین بی امان و یکسره علیه اسالم گرایان با استفاده

 وتبعید ا ردم ب،بازداشت  و محاکمه دسته جمعی که فاقد دادرسی بوده به راه انداختند.سرکوب بسیاری از م

هماهنگ  نی کهمحروم شدن کشور از افراد میانه رو همراه بوده که محکوم به مرگ شدن ساندُس آیسم زن جوا

 28کننده رسانه های خبری رئیس جمهور مخلوع محمد مرسی بوده از این نوع می باشد. 

ان ن به عنواز آ بسیاریهنگامی که دادگاه مصر همه اتهامات علیه دیکتاتور سابق مصر حسنی مبارک را رد کرد 

 29.ام بردندشده بود ، ن  2011ژانویه  25آخرین میخ بر تابوت انقالبی که منجر به سرنگونی مبارک در 

گیرد و ارتش که ها هیچ کس سیستم قضایی را به عنوان یک شاخه از دولت جدی نمیبه دلیل همین دسیسه

ی وجود ماند. اما هیچ مدرکاه این رئیس جمهور میمسیر دستیابی سیسی به قدرت را هموار کرد، تنها همر

ات های مصر امتیازهای گسترده مردمی ژنرالندارد که نشان دهد طی یک بحران مثال رکود اقتصادی یا ناآرامی

و آرام کردن  حتی حاکمان خودکامه هم باید با سیاست بازی .نهادی خود را قربانی حفاظت از سیسی کنند

ش مجبور حسنی مبارک، ارت ی کلیدی حامی خود، قدرت را حفظ کنند. در دوره دیکتاتوریها و نهادهاسازمان

ده حاکم های اطالعاتی و حلقه افراد مقتدر تجاری حول خانوابود برای کسب پول و مزایا با پلیس، سرویس

یشتر بیتی مسئولرقابت کند. امروز ارتش مصر دارای قدرت نامحدودی است که احتماال منجر به فساد و بی

هایی که آنقدر گران هستند که شود. سیسی همچنین با مشکالت اقتصادی روبرو است، از جمله یارانهمی

رخ نتوان حفظشان کرد و حذفشان نیز بدون مخالفت گسترده اجتماعی ممکن نخواهد بود، ضمن اینکه نمی

  .بیکاری باال است

های بسیار آمریکا ر زمان کمکفرمولی که د -ستگی داردنهایتا اینکه هر اصالح اقتصادی به فشار خارجی ب

ری کنند اقدامات بهتها سعی میعمل نکرد. شاید مشاوران مالی از امارات شانس بهتری داشته باشند چراکه آن

ی در میلیارد دالری که از زمان کودتای سیس 32تر دولتی داشته باشند و از این طریق ها و دفادر وزارت خانه

ذ سیاسی اگر این حجم پول نتواند باعث نفو .کشد را جذب کنندهای خلیج فارس انتظارشان را مییپادشاه

 03. تهای اقتصادی درست شود، هیچ میزان دیگری از پول خارجی نخواهد توانسمعنادار یا تزریق فعالیت

قتصاد اوفق د نسبی مبنابراین پیامدهای اقتصادی تحوالت اخیر مصر به دو صورت قابل ارزیابی است : رون

 اخیر مصر در دوره مبارک ، در نتیجه تحوالت اخیر متوقف شده است و از سوی دیگر به علت تحوالت

رات ین انتظااز ا انتظارات عمومی ،روند صعودی به خود گرفته است؛ به ویژه اینکه در میانه تحوالت به برخی

 34کرد. شتری را در دوره گذار تحمیل خواهدپاسخ های پوپولیستی داده شده است که این امر فشار بی
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 گیرىنـتیجه

 ام حکومتشهای بعد کودتا نبوده  اما مسلما این به معنای سقوط زودهنگظاهرا رژیم سیسی قادر به حل چالش

هند. ده می نیست زیرا بعضی وقت ها با یک مدیریت بد هم حکومت ها به مدت های طوالنی به کارشان ادام

عالیت فآزادی  ایی در این رژیم وجود داشته که راه حل آنها فقط حضور نخبگان در حکومت وهمطمئنا شکاف

و امللی از ین الباحزاب نباشد: او فقط باید آنقدر قدرت داشته باشد که جایگاهش راحفظ کند و البته حمایت 

توسعه اقتصادی را  قوق مدنی، آزادی سیاسی وهای خواهان حای باشد که بتواند اعتراض مصریبه اندازه

 نادیده بگیرد.

پیش رو  ناریوبه عقیده صاحبنظران و حتی مخالفان آخوان المسلمین ، حذف اخوان المسلمین به عنوان یک س

مچنین هصر و در آینده غیر ممکن است زیرا دارای وزن سنگین وجایگاه قدرتمند و تأثیرگذار در تحوالت م

وان ان به عنز کماکمی توان تأکید نمود که اخوان المسلمین در آینده نیتجارب باالی سیاسی و اجتماعی، فلذا 

رامش آات و یکی از سازمان های تأثیرگذار و طرف های اصلی در شکل دهی به نظام سیاسی مصر و ایجاد ثب

سازی در این کشور عمل خواهد نمود. چنانکه از هم اینک نیز با تجربه اندوزی از گذشته ضمن باز

اسی ده سیدر صحنه سیاسی مصر، همچنان بدنبال تدوین برنامه هایی جهت حضور فعال در آین نیروهایشان

ز صر نیاین کشور هستند، بخصوص اینکه اجازه این حضور و مشارکت در شکل دهی به نظام سیاسی آتی م

های ییژگوتوسط دولت موقت و حتی ارتش نیز صادر شده است. با توجه به جایگاه مهم ارتش از یک سو و 

خورد، به بتوان انتظار داشت آینده مصر در نهایت از طریق تعامل میان آن دو رقم اخوان از سوی دیگر، می

های همدیگر آگاهی دارند و در زمینه تعامل موفق با طرف دیگر که هر دو از توان و حساسیتخصوص آن

 اند.تجربیاتی داشته

بوده و  ی ناگزیرن امرنست که در شرایط فعلی دنیا ، دموکراتیک شدنکته ای که در انتها باید بدان تاکید گردد آ

گسترش رسانه های جمعی و گسترش شبکه های اجتماعی دولت ها خواسته و یا ناخواسته به سمت 

بیت  به ار تثدموکراسی خواهند رفت ولی این حرکت با پستی و بلندی هایی همراه خواهد بود و نباید انتظ

یج و ه تدرصر را داشت. ولی یک دموکراسی حداقلی در مصر قابل دستیابی بوده که بسرعت دموکراسی در م

روها گاب و با گسترش آموزش و ریشه دواندن فرهنگ حقوق شهروندی می توان به این مهم رسید. البته احز

عالیت ف جدول می توانند نقش تسریع کننده ای در آن داشته باشند و هر حزب یا گروهی که برنامه ، طرح و

 صر داشتهمینده منظم  و زمان بندی شده تری داشته باشد در آینده مصر می تواند تاثیر گذاری بیشتری در آ

ی و ق شهرونده حقوباشد.البته احزاب حتی احزاب دینی باید رفتار های خود را با مبانی دموکراسی و احترام ب

پایگاه  کنند تا ی پرهیزو از رفتارهای افراطی و تفریطباال بردن استانداردهاى اقتصادى زندگى مردم  قرار داده  

 اجتماعی خود را حفظ کنند .
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 آسیا غربسیاسی جنوب –جریان های مذهبی 

 و تأثیرآن بر امنیت ملی ج.ا.ا

 

 ، کارشناس ارشد علوم 1جواد معدنی

 

 چکیده
ه از شود کنقاط استراتژیک دنیا و هسته مرکزی جهان اسالم شناخته میترین آسیا یکی از مهمغربمنطقه جنوب

انقالب  های دینی به ویژهدیرباز در وضعیت قدرت جهان تعیین کننده بوده است. این منطقه اخیراً با ظهور جنبش

 و پژوهشی غربی پردازی در مراکز علمیالمللی شد  که موضوع نظریهاسالمی منشاً تحوالتی در روابط و مناسبات بین

می تی اسالشده است. گذشته از جریان صهیونیسم، در حال حاضر عمده کشورهای منطقه مذکور دارای نظام و حکوم

این  توان آنها راهای متعددی از اسالم در این کشورها حاکم است و میبرگرفته از جریان مذهبی هستند که عمدتاً روایت

نیادگرا یاسی بت به اسالم خالص و حقیقی صدر اسالم هستند و به آن اسالم سگونه ترسیم کرد:برخی معتقد به برگش

گری  و وهابیت اشاره کرد و برخی معتقدند که ناگزیر از پذیرش توان به سلفیگردد که از جمله این گروه میاطالق می

سالمی ای است و جمهوری گرمدرنیزم هستیم و اسالم سیاسی میانه رو به آن اطالق می شود که نمونه آن نوعثمانی

های قرائت شود و از همین رو مدلسیاسی انقالبی اطالق میایران نیز مدل منحصر به خود را داراست که به آن اسالم

ش ش باعث چالهایی همانند طالبان ،القاعده و داعشده از اسالم توسط کشورهایی مثل عربستان،مصر ،ترکیه و حتی گروه

ه تالش شده با الگوی معرفی شده از اسالم در درازمدت خواهد شد ک تهدید ماهیت و هویت برای کشور شیعی ایران و

ت و ای و بانک اطالعاتی صورت گرفته اسها که عمدتاً از طریق کتابخانهگردآوری دادهانگاری و استفاده از نظریه سازه

آسیا و تهدیداتی را که متوجه غربنوبسی در منطقه جسیا-های مذهبیبه جریان، تحلیلی -استفاده از روش توصیفی

 ماهیت و هویت مدل ایرانی اسالمی نموده است،نگریسته شود.

 گریگری،وهابیت،نوعثمانیآسیا،اسالم سیاسی،انقالب اسالمی،سلفیغربجنوب واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه-1

اسالمی، بنیادگرایی حرکت گرایی،های متعددی از اسالم نظیر اسالم سنتی، اسالمدر دنیای معاصر با قرائت

روبرو هستیم که حاکی از نوعی بیداری و  4و اسالم سیاسی 3اسالمیاسالمی، رادیکالیسم، بیداری2اسالمی

گردد که های این بیداری به اوایل دهه هفتاد قرن گذشته بر میآگاهی جدید در جوامع اسالمی است.ریشه

های اری از اندیشمندان به ضرورت بازگشت به ریشهپدیده بازگشت به تعهدات دینی شکل گرفت و بسی

                                                                                                                                                               
1 Javad2258@Gmail.com 
2. Islamic fundamentalism. 
3. Islamic radicalism 
4. Political Islam 
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گیرى (.شکل1391:128راد و همکار،اسالمی و احیای نقش دین در زندگی اجتماعی پی بردند)جمشیدی

بینى امّت اسالمى، به پدیدآمدن تنوّع عظیمى انجامید که بازتابى است از تکثرگرای غنى فکرى، تاریخى جهان

اندازهاى متمایزى را بسط لمانان در جستجوى پاسخى به پیام نخستین اسالم، چشممعنوى و نهادى اسالم. مس

هاى متنّوعى،گرد تفسیرهاى متنوعى از پیام مرکزى اسالم و الگوى دادند. این موضوع منجر به این شد که گروه

هایى عراق و بخش انداز اسالم شیعى است. در ایران،پیامبراسالم شکل بگیرند. یکى از این چشم اندازها، چشم

ها در باب میراث تشیّع امامى ادامه داده ها و نزاعاز لبنان، تحوّالت اخیر سیاسى به اثرگذارى خود بر بحث

هاى شیعه امامى،در بسیارى از مناطق دیگر به صورت مستمر رشد کرده است. در این میان، جماعت

-هاى شیعه امامى در بخشاکستان و هند، جماعتعالوه بر آذربایجان، بحرین، یمن، عربستان سعودى، پ.است

های اخیر درمنطقه (.تحوالت سال47: 1392هایى از افریقا، آسیا، اروپا و شمال امریکا وجود دارند)دفتری، 

آسیا و شمال آفریقا و مباحث پیرامون آن از محورهای مهم  پژوهشی در حوزه علوم سیاسی، غربجنوب

های گوناگون،متفاوت و اجتماعی قرارگرفته است. پژوهشگران فراوانی با رهیافت الملل و حتی علومروابط بین

رسد آینده اسالم سیاسی که پیش و بیش از هرچیز تحت اند.به نظر میبعضاً متعارض به این مقوله پرداخته

-تواند مهممیتأثیر این تحوالت در حال رشد است و بدون تردید از گفتمان انقالب اسالمی متأثر بوده است،

انقالب اسالمی (.114: 1391ای،باشد)هزاوه پژوهی در ارتباط با این منطقه و تحوالت آنترین محور آینده

ای شگفت انگیز درعرصه جهانی بود.پایه این انقالب برخالف عصر مدرنیته و منزوی شدن دین واقعه

بود و این امر « انفجارنور»دینی کارانه بر اساس رهیافت های خاص و تحول به شکل محافظهدرچارچوب

های جهانی با این جریان برای باعث شدکه دین دوباره به عرصه حیات اجتماعی و سیاسی باز گردد. اما تقابل

های مختلف و یا ناکام گذاردن آن بودند.حال با توجه به اقبالی ناموفق جلوه دادن این نگرش جدید در عرصه

مت اسالمی صورت گرفته است و حقانیت اسالم که درحال نورافشانی که میان کشورهای همجوار به حکو

های مختلف از آن درصدد ضربه زدن به آن هستند و سعی درمخدوش ها با قرائتتر است،برخی دولتوسیع

نمودن چهره اسالم در نزد جهانیان دارند و این روند مخالف جریان اسالم رو به رشدی است که پس از 

بدون تردید برای هر کشور و  طرح مسأله:-1-1 (.96: 1380سالمی بوجود آمد)غرایاق زندی،پیروزی انقالب ا

کنند از اولویت و منافع حیاتی آن را تهدید می بینانه عواملی که موجودیتنظام سیاسی شناخت دقیق و واقع

ها به تهدیدات آن اساسی برخوردار است. زیرا این دسته از تهدیدات که به دلیل گستردگی و عمق پیامدهای

توانند بر سر راه حرکت عمومی یک جامعه به سوی پیشرفت و توسعه اند به راحتی میموسوم 1استراتژیک

 28/04/1395موانع جدی ایجاد کرده یا اساساً موجودیت و هویت یک کشور را در خطر اندازد)شمس

www.ensani.ir)پیش از وقوع انقالب اسالمی « سیاسیاسالم »یابیم که واژه .در یک بررسی واژگانی درمی

های پس از انقالب اسالمی ایران در ادبیات سیاسی ایران و جهان وجود نداشته است و در واقع مولود سال

گیری،پیروزی و تداوم انقالب اسالمی و ایران و برگرفته از نقش اسالم و ایدئولوژی اسالمی در جریان شکل

هرچندکه از بعد تاریخی، اسالم سیاسی را (.120: 1391ای،)هزاوهیران استاستقرار نظام جمهوری اسالمی در ا
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اند،اما در واقع اسالم سیاسی قدمتی به درازای تاریخ اسالم دارد.اسالم ای قرن بیستمی نامیدهپدیده

سیاسی،مفهوم اسالم در گفتمان سیاسی یا قرائت سیاسی از اسالم است. در دوره معاصر، کشورهای غربی با 

منفی از  یک چهره و اطالق آن به کشورهای اسالمی، سعی دارند با ارائه «بنیادگرایی»رائه مدلی منفی از مفهوما

های الزم را برای تحریک به در اذهان عمومی مخاطبان زمینه 1اسالمی و تحت استراتژی اسالم هراسی اندیشه

ین حال در خصوص قرائت سیاسی از اسالم و با ای ایدئولوژی اسالمی فراهم نمایند.با اطرد فکری و اندیشه

الملل و برای تحلیل و گفتمان سیاسی اسالم بر روند کنونی تحوالت سیاست بین توجه به تأثیرات گسترده

ترین گرا، سیستمی و جامع نگر که مهمبعدی، تقلیلبررسی این اثربخشی، با کمک از رویکردهای تک

توان رویکردهای اسالمی در سیاست و روابط الملل هستند، میروابط بین پردازی در نظامهای نظریهدیدگاه

که فهمی سطحی و  2نگر یا سکوالربعدیالمللی را به شرح زیر تحلیل و تبیین نمود:الف(رویکرد تکبین

های دهد و در مواجهه با آموزهصوری از اسالم را در چارچوب فرد، شریعت، اخالق و عرفان ارائه می

ی و سیاسی اسالم، فاقد استدالل است و به اسالم صرفاً برای پرکردن خالء معنوی حیات بشر توجه اجتماع

دهد و تبدیل به ابزاری گرایانه یا تحلیلی که اسالم را به گفتمانی سیاسی تقلیل میدهد.ب(رویکرد تقلیلمی

بخش به یک ز دین و آئین رهاییشود. اسالم در این رویکرد با تغییر ماهوی ابرای طرفداران ایدئولوژی می

گردد. در این نگرش طرفداران اسالم بیش از فهم و عمل به آن، در مبارزه و جهاد تبدیل می 3مانیفست

گرایان از آنجا که فاقد شناخت و فهم عمیق از اسالم جستجوی هویت اجتماعی هستند.این گروه از اسالم

نگر که با استناد و تکیه بر رویکرد جامعج(شوند.می هستند، به آسانی در دام تحجر و خشونت گرفتار

های هدف پیام اسالمی را تفکیک نموده و سهم فرد و جامعه را مشخص کرده های قرآن و سنت، حوزهآموزه

محور برای فرد، خانواده، جامعه و حکومت، سطوحی از گرا و ارزشاست. از این منظر، اسالم مکتبی آرمان

تکالیف فردی است.  مثابهن و ترسیم نموده است که وجوب و اهتمام به هرسطحی از آن بهها را تبییآلایده

طلبی، طلبی، صلحهای مسلم دینی از قبیل عدالتای از آموزهطبق این رویکرد، اسالم سیاسی مجموعه

اقعیتی فراتر از ناپذیرند. آئین اسالم سعادت بشری را وستیزی است که از ذات اسالم انفکاک فقرستیزی و ظلم

  28/04/1395جمع جبری افراد دانسته و این موضوع را با تأکید خاصی مورد توجه قرار داده است)رشنو

http://conf.islamic-world.ir(.پردازد.عالوه بر رژیم مقاله حاضر به ماهیت تهدیدات جمهوری اسالمی می

گری نیز قرائت دیگری از اسالم و در ثمانیصهیونیستی که دارای تعارض جدی و ماهوی با اسالم است،نوع

گری درکشورهای عربی با شعار بازگشت به سلف و اسالم صدر پی اسالم اجتماعی  است.همچنین سلفی

اند. وهابیت،اخوان المسلمین،القاعده ،طالبان و داعش اگرچه اسالم قرائت دیگری را از اسالم مطرح نموده

گیرند،اما هریک نیز صاحب قرائت خاص خود از اسالم طالعه قرار میهمگی در زمره و حوزه سلفیه مورد م

های ارائه های دیگر اسالم یا قرائتباشند که در مجموع غیر از صهیونیسم که در تقابل با اسالم است،مدلمی

ن شود با اسالم شیعی درتعارض بوده و با توجه به اقداماتی که ایشده که توسط مکاتب مورد اشاره مطرح می

                                                                                                                                                               
1. Islamophobia 
2. Secular 
3. Manifesto 
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دهند سبب تهدید مدل ایرانی آن کشورها به لحاظ تبلیغاتی حتی در برخی از مناطق مرزی کشورج.ا.ا انجام می

که هویت بازیگران  1انگاریگیری از نظریه سازهدر بلندمدت خواهد شدکه دراین تحقیق درصدد هستیم با بهره

                                                                                                    م را مورد بررسی قراردهیم. های مطرح شده از اسالدهد،هریک از قرائترا مورد توجه قرار می

الملل است.امنیت ترین مفاهیم حوزه سیاست و روابط بینامنیت یکی از اساسی ضرورت تحقیق:-1-2

ترین المللی است.مهمها در عرصه بینها درجامعه و دولتانسانتک نیازبنیادین و هدف اولیه و اساسی تک

شود،برقراری امنیت است که ممکن است در وظیفه و مسئولیت دولت ملی که مبنای تأسیس آن محسوب می

های های دیگرنقض شود. باتوجه به جنبشها و در خارج از سوی کشورها و گروهداخل از سوی افراد و گروه

ها که به مسائل مذهبی  و ای که کشور ایران درآن قرارگرفته و ریشه این جنبشی در منطقهنوظهور اجتماع

های آن باشد،ضرورت مطالعه ابعاد و پیامددینی تکیه نموده و دارای هویتی و ماهیتی از جنس اسالم می

منابع اقتصادی و  و دارا بودن ذخایر انرژی و 2شود.جنوب غرب آسیا به دلیل موقعیت ژئوپلتیکدوچندان می

ای است. هریک های جهانی و منطقههای تمدنی و ایدئولوژیکی محل تالقی منافع و منازعه میان قدرتحوزه

ای مدیریت کند که منافع کند محیط و قواعد بازی را به گونهنفع و تأثیرگذار تالش میاز بازیگران ذی

های ژرف و همه غربی به پژوهشجنوبر آسیایهای جدید دحداکثری خود را در منطقه تضمین کند.چالش

شماری که اکنون منطقه و  جهان را متأثر کرده به تحقیقات میدانی جانبه نیاز دارد و قضاوت درمورد مسائل بی

دهد که تغییرات بسیار جدی وسیعی نیازمند است اما بررسی وضعیت منطقه در طی یک دهه گذشته نشان می

مداران باید ی منطقه پدید آمده است و مواضع سیاسی رهبران منطقه و سیاستدر صفحات امنیتی و سیاس

منطبق با الگوی جدید ارائه شود.دراین چارچوب کارآمدی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز به 

های ای است که الگوهای کنشدرستی درک از این تحوالت بستگی دارد.امروزه روندهای جهانی به گونه

پذیر ها را امکانها و فرصتهمواره درحال بازتولید بوده است و این امر ایجاد چارچوبی از محدودیتمتقابل 

-ها، آسیبها، فرصتها باید خود را با آن سازگارکنند.ارزیابی علمی، تبیین چالشسازد که کشورها و دولتمی

ه هر کشور باید الگوی رفتاری خود را بینانه ضرورتی است انکارناپذیرکها و تهدیدها مبتنی بر نگرشی واقع

ها و امکانات علمی از یک سو و از طرف دیگر مبتنی بر آن تدوین و پیگیری نماید.شناخت واقعی از قابلیت

نه آنچه  -هاها و هستای براساس واقعیتترسیم اهداف و منافع معطوف به تأمین امنیت ملی و امنیت منطقه

 (.38: 1391شود)مصلی نژاد، المللی محسوب میراهنمای هر بازیگر بیناصلی است که چراغ  -باید باشد

 انگاریرویکرد نظری؛سازه-2

انگاری است که الملل مطرح شد،رهیافت سازهم در حوزه روابط بین1990های مهمی که در دهه از رهیافت

الملل در جامعه بط بینالملل است.این رهیافت پیش از طرح در روامتعلق به مناظره چهارم در روابط بین

های آن در جامعه شناسی شناسی معرفت و مباحث فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است.ریشه

انگاری (.ازدیدگاه سازه63: 1394گردد)مبینی و همکار،دست کم به مکتب شیکاگو و پدیدارشناسی برمی

توانند از قبل تعیین شده باشند.این موضوع به الملل شکل ثابتی نداشته و نمیها و منافع درسطح بینهویت

                                                                                                                                                               
1. Constructivism 
2. Geopolitical 
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المللی زدگی بینتواند در مورد هویت آشوبهمان اندازه که درمورد هویت دولت مستقل ثابت صادق است،می

انگاران معتقدندکه هرچند که جهان مادی و عینی همانطور که (. سازه1389:323نیز مصداق داشته باشد)قوام،

بخشند ولی از عمل انسان و تعامالت او  به عمل انسان و نحوه تعامالت او شکل می گویندگرایان میواقع

ها و تهدیدها ناامنی را در شیوه تفکر بازیگران نسبت به فرصت انگاران منشأ امنیت وپذیرند.سازهتأثیر نیز می

تر و ها نامتجانسدهکنند و معتقدند که هر اندازه ادارک و نحوه نگرش بازیگران نسبت به پدیجستجو می

انگاران قدرت را فقط در عوامل یابد.سازهاعتمادی میان آنان افزایش میتر باشد به همان اندازه درجه بیمتناقض

کنند انگاران عنوان می(.سازه1383:543کنند)عباسی، ها نیز تأکید میها و اندیشهبینند و بر قدرت ایدهمادی نمی

هاست(دست به کنش متقابل نی،زبان و باورهای خود)که برآمده از تلقی هویتی آنبازیگران برحسب معانی ذه

شوند.نتیجه طبیعی این مسئله در بررسی رفتار سازند و خود ساخته میزنند که طبق آن واقعیت را میمی

سیاست خارجی یک کشور این است که یک دولت براساس نوع تعریف از هویت خود،جهان اطراف خود را 

سازد و متقابالً الملل را میدراین کنش واقعیت نظام بین زند وکند و براساس آن دست به کنش میف میتعری

خارجی به دنبال کنارگذاشتن الگوی سنتی انگارانه از سیاستشود.بدون شک تحلیل سازهخود نیز ساخته می

و الگوهای ذهنی و هنجارها در نیست،بلکه با گرفتن وسایل تحلیل آن،به زنده کردن روشمند نقش باورها 

 (. 1389:235خارجی می پردازد  )امیدی، تحلیل سیاست

انگاران  از ارتباط موضوعات انگاری تعریفی است که سازهازمباحث جالب توجه و مرتبط با موضوع سازه

ان،عوامل طبیعی ها معتقدند که معضالت امنیتی و وقوع جنگ بین بازیگرکنند.آنفوق با مسئله امنیت ارائه می

ناپذیر و غیرارادی روبه رو نیستند بلکه کشورها لزوماً با معضالت امنیتی اجتناب 1نیستند.یا به تعبیر ونت

بخش کننده و رضایتها، اقناعهایی است که  برای مدعیان آنها نتیجه رسالتمعضالت امنیتی و جنگ

-دارای ماهیت و جهت 2های قدرت نرماساس شاخصخارجی بر(. کاربرد سیاست159:1388اند)سیدنژاد،بوده

های زبانی، مفهومی ادراکی  و تحلیلی شکل ملی براساس نشانهامنیت  گیری گفتمانی است.به طور کلی گفتمان

پردازان ترین نظریهتوان اصلیانگاران را میتوان بر این امر تأکید داشت که سازهگیرد.از سوی دیگر میمی

دانست.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس چنین  3ایجاری در امنیت منطقهشناسی هننشانه

المللی خود را براساس چنین مفاهیمی تبیین و سازماندهی بین -ایهایی شکل گرفته و حوزه تعامل منطقهنشانه

های ها و رویهگارهگیری از قواعد، هنجارها، معانی، انانگار بر ضرورت بهرهپردازان سازهنموده است.نظریه

ناپذیر سیاست های اجتنابها بخشی از واقعیتخارجی هنجارساز تأکید دارند.این مولفهمشترک در سیاست

شوند.در واقع نظام جمهوری اسالمی ایران خارجی هویتی و هنجارگرا درجمهوری اسالمی ایران محسوب می

در منطقه نیز از قدرت نرم برخوردار است و تحوالت  سیاسی نه تنها در داخل کشور بلکهبه عنوان نماد اسالم

کشورهای پیرامونی را به خود وابسته کرده است و الگوپذیری بسیاری از مردم منطقه از نظام جمهوری 

 (.3: 1393اسالمی ایران موجب ارتقاء جایگاه قدرت نرم ایران درمنطقه شده است)خسروی، 

                                                                                                                                                               
1. Wentwo  
2. Soft power 
3. Regional security  
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 1گریسلفی -3

گری یک جریان سیاسی،فکری و ایدئولوژیک شود.اما سلفیپیشینیان اطالق می واژه سلف درمعنای لغوی به

گذاری آن مناقشات کالمی و سیاسی قرون نخستین تاریخ رود که در نامدر تاریخ متأخر اسالمی به شمار می

شدن گری به ناگاه بوجود نیامده بلکه طی یک فرایند طوالنی دراثر فراهم اسالم نیز لحاظ شده است.سلفی

ها به آن شبیه نگاه به یک بسترها و شرایط اجتماعی و تحول فکری حاصل شده است  و اینک نگاه سلفی

(.سلفیه جریان فکری است که به 1388:160پدیده نوظهور و ساخته و پرداخته افراد خاص نیست)سیدنژاد،

ن کسانی که خود را بر کند.مشهورتریو تمسک به سنت)حدیث(دعوت می« سلف صالح»های بازگشت به شیوه

العرب هستند.سلف صالح عبارتند از سه نسل اول مسلمانان یعنی کنند، وهابیون در جزیرهاین عنوان متصف می

توان گفت گری میانگارانه ازسلفی(.اما در تعریفی سازه89: 1391صحابه، تابعین و تابعین تابعین )محمودیان،

حاظ هویتی یک مقوله و برساخته ایدئولوژیک و در عین حال این جریان به عنوان بازیگری فعال از ل

های هنجارسازی و سیاسی است که دارای عناصر تغییرپذیر و تطورات سیال است و از ظرفیت -اجتماعی

ملموسی برخوردار است که تظاهرات عینی آن در اشکال مختلف درمحیط پیرامونی یا « 2پردازیقدرت انگاره»

-:1388ویژه در افغانستان، عربستان، پاکستان و عراق قابل مشاهده است)سیدنژاد،حوزه نفوذ ایران به 

سلفی اصالح 3توان تفکرات سلفی را در سه گروه دسته بندی کرد: سلفی سنتی؛(.درحال حاضر می160

-ای از اهل سنت هستند که درکشورهای عربی زندگی مییا رادیکال. سلفی سنتی فرقه 5؛سلفی انقالبی4طلب

های سیاسی ندارند.این مکتب فکری درجهان اهل سنت معتقد به گسترش و د و تمایلی به احزاب و جریانکنن

-به عمل نمی« قدرت»نشر دین از طریق اهتمام به بخش عملی دین و تربیت انسان است و تالش برای کسب 

و سایر کشورهای عربی المسلمین مصر توان در جریان هایی نظیر جنبش اخوانآورد.سلفی اصالح طلب را می

البنا گرفته و هایی نظیر محمد عبده، رشیدرضا و حسنرو تفکرات خود را از شخصیتدید.این نوع سلفی میانه

اساساً معتقد به تجدید حیات اسالمی بر مبنای اعتدال هستند. نوع سوم سلفی )انقالبی( هر دو نوع سلفی اول 

رو، هیچگاه به ت که تفکرات و  مشی فکری سلفی سنتی و میانهداند و بر این باور اسو دوم را مردود می

 (.89: 1391رسد)محمودیانهدف مطلوب نمی

رخدادهای پس از رحلت نبی مکرم اسالم و نیز سلطه معاویه برجهان اسالم و انکار فضایل :6وهابیت -3-1

مذاهب اسالمی درتضاد گیری قالب فکری خاصی گردیدکه با همه مسلمانان و حضرت علی)ع( سبب شکل

پرداز این روش احمدبن تیمیه حرانی دمشقی است.او آیات قرآن درباره صفات الهی را ترین نظریهبود. برجسته

ورزید و باور داشت هرکس ها مخالفت مینمود و به شدت با تأویل آنبر معنای ظاهری توجیه و تفسیر می

سیده است.از این رو دربحث خداشناسی گرفتاراندیشه ها را تأویل کند به شناخت حقیقی خداوند نرآن

کرد با این تفاوت که خدا بسیار بزرگتر و در قالب و بشرانگاری خداوند شد و خداوند را شبیه انسان تصور می

                                                                                                                                                               
13. Salsfism  
2 .The power of imagination  
3 .Traditional Salafism 
4 .Reformist  Salafism 
5 .Revolutionary Salafism 
6 .Wahhabism 
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 2تیمیه نیز به توراتخداوند ریشه درآئین و فرهنگ یهود دارد،ابن 1تری است. تفکر بشرانگاریابعاد عظیم

انگاری خداوند است و برخالف مبانی قرآنی و احادیث و  روایات ادعا های جسمد که پراز واژهکناستناد می

های ها را رد نکردند.اگرچه بزرگان اهل سنت به شدت با اندیشهکند که پیامبر)ص( و اصحاب او آنمی

هر حنبلی به نام محمدبن تیمیه به مقابله برخاستند ولی پس از چند قرن یکی دیگر ازپیروان به ظاانحرافی ابن

عبدالوهاب به تبلیغ و ترویج آن با همیاری آل سعود همت گماشت.از وقائع بسیار مهمی که درآن روزگار رخ 

نمود و سرنوشت و آینده خاندان آل سعود و بخش بزرگی از شبه جزیره عربستان را تعیین کرد،گسترش 

عبدالوهاب که هر دو خواستارگسترش سعود و ابنود،ابنالوهاب بنیانگذار مذهب وهابیه بفعالیت محمدبن عبد

(.ازآنجا که وهابیت با شعار مبارزه با شرک 1387:20نفوذ خود بودند،با یکدیگر عقد اتحاد بستند)امین،

-مسلمانان را هدف قرار دادند ازآغاز فعالیت تا سلطه بر مناطق حجاز و نیز پس از توسعه و گسترش اندیشه

های دیگر از جمله پاکستان و افغانستان درکارنامه خود امور منفوری همچون قتل عام های خود به کشور

(اما در ابعاد دیگر وهابیون 99خونریزی ،تخریب ،ویرانگری ،غارت و تجاوز برجای گذاشتند)منجزی، ص

بیش باشد و از عمق بسیاری برخورداراست ازجمله اینکه درحال حاضر اقداماتی انجام که درخور توجه می

های مختلف به صورت حساب شده و سازمان یافته درحال فعالیت و شبهه ای به زبانشبکه ماهواره 50از

باشند.درکشور امارات متحده عربی بعد از نماز صبح به مدت دوساعت مبلغی افغانی و پراکنی علیه شیعه می

و با حمایت « الشارقه»ای  ازشبکه ماهوارهپردازد.این برنامه مرتباًضد شیعی به زبان فارسی به ایراد سخنرانی می

با تربیت « عثمان الخمیس»گردد.درکشورکویت شخصی به نام مستقیم دولت امارات متحده عربی پخش می

 15نفر و آموزش فنون مناظره آنان را برای مباحثه و مقابله با شیعیان هدایت کرده است.این نویسنده بالغ بر150

صورت « مرکز االبحاث العقائدیه»ن نموده است.به استناد آمار و تحقیقاتی که توسط جلد کتاب علیه شیعه تدوی

های انجام هزارعنوان بوده است که با بررسی5های اساسی وهابیون علیه شیعه، حدود گرفته مجموعه کتاب

ودی دارای اند.کشورعربستان سعها بعد از پیروزی انقالب اسالمی نگاشته شدهدرصد این کتاب75گرفته حدود

های خود را با تقریباً تمام برنامه« قناه المجد الفضائیه»ایای می باشد.ازاین تعداد شبکه ماهوارهشبکه ماهواره12

نماید.این شبکه هرهفته به مدت دوساعت برنامه وگفتگوی زنده و راهبردی ضد شیعی تهیه و پخش می

های ها فعالیتهای اخیر وهابی.در سال(5سینی، صمفتی اعظم عربستان سعودی دارد)ح« آل شیخ»مستقیم با 

های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان برای بسیاری را در مناطق جنوبی ایران به خصوص در استان

محمدی )کنندکه به لطف خداوند تاکنون ناکام بوده استگسترش آیین خویش دنبال می

28/04/1395www.vahhabiyat.com. .) دلیل افکار اعتقادی خاصی که در باب شفاعت، توسل، وهابیت به

شرک و مانند آن دارد، در تعارض کامل با مذهب شیعه است از این رو همواره در تالش است تا با تبلیغات 

های دور از منطق اسالمی است که در مسایل تر این گروه، روشسازمان یافته با شیعه مقابله کند و خطر بزرگ

-در پیش گرفته است.حال در این میان فضای مجازی و اینترنت نیز از تبلیغات و فعالیتسیاسی و حکومتی 

کنند؛ همچنین های این گروه در امان نیست به طوری که چهل هزار وب سایت وهابی علیه شیعه فعالیت می

                                                                                                                                                               
1.Human negligence 
2 .Torah 
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ز آن جمله اند. که اوهابیون با شروع جنگ سایبری جدید در فضای مجازی به گسترش اقدامات خود دامن زده

اشاره کرد.شماری از وهابیون  1اندازی موتور جست و جویی به نام گوگل اسالمیها در راهتوان به اقدام آنمی

های اند.آنها چند سایت از بارزترین سایتهایی تحت عنوان گوگل اسالمی کردهاندازی پایگاهاقدام به راه

ها های آنترین برنامهو مبارزه با تفکر شیعه از مهم دعوت به اسالم ولی با گرایش شدید به وهابیت هستند

است.چنین رویکردی در موتور جستجوی این سایت نیز در نظر گرفته شده است. برای نمونه با جستجوی 

تند های کلمه شیعه بیشتر نتایج دقیقاً جز یک نتیجه در سه صفحه نخست به مطالبی در رد شیعه در سایت

شود، ولی تعداد آنها بسیار ناچیز است و گویا تنها برای خالی نبودن اینترنتی آنها باز میهای وهابی و یا گروه

اند و برای همین، معرفی و تبلیغ برای چنین سایتی که هدف آن تعریف خاصی از عریضه در نظر گرفته شده

 28/04/1395اسالم و ارایه دیدگاهی ضد شیعه است، چندان جالب به نظر نمی رسد)مریم حسن پور 

www.vahhabiyat.com) 

گرای دیوبندی و جماعت اسالمی به لحاظ فکری،جریان طالبانیسم از مکتب سلفی : 2طالبانیسم -3-2

های حاضر در جهاد افغانستان و مدارس دیوبندی و سلفی شمال پاکستان و تفکر سلفی و وهابی عرب افغان

پاکستان مثل مدرسه حقانی متأثر هستند.آنان در آغاز، هدف حرکت خویش را مبارزه با نیروهای شر و فساد و 

گونه داعیه تشکیل حکومت و به دست گرفتن کردند و هیچاستقرار امنیت و صلح در افغانستان عنوان می

درگیر جنگ داخلی را از صحنه ترین زمان ممکن احزاب جهادی نداشتند. اما وقتی در سریعقدرت سیاسی را

سیاسی کشور عقب راندند، اندیشه تشکیل امارت اسالمی افغانستان را پیش کشیدند و پس از تسخیر کابل به 

انگاری، تصوف و طور رسمی امارت اسالمی را اعالم نمودند.خشونت در تطبیق شریعت، تعصب و جزم

بارز مکتب دیوبندی است که در طالبانیسم نیز ظهور دنیاگریزی و سرانجام ضدیت با اندیشه شیعی از وجوه 

گیرانه های سختوالی و زمینه فرهنگ قبیلفرد از اسالم، تنها در زمین پشتوننمود.این قرائت منحصر به

در زمینه پیوند اندیشه و نظام طالبانیسم با فرهنگ پشتون والی،  3پشتونیزم امکان ظهور داشت. پیتر مارسدن

والی  دار پشتونبسیار وام اشون طالبان از عمق جامعۀ پشتون سر برکشیده است، فلسفهمعتقد است که چ

ی تکفیر به عنوان یک پدیده انسانی،ممکن است عوامل مختلفی سیاسی،اجتماعی، پدیده(.85: 1390است)شفق 

های اهل برخی از قاضی روانی و... داشته باشد، اما تکفیر شیعیان، از دیدگاه طالبان عالوه بر استناد به فتاوای

کنند که اکنون به ؛ دالیل دیگری را مبنی بر تکفیر شیعیان ذکر میسنّت، به ویژه فتواهای مالعمر رهبر این گروه

غلو (2پیامبر به ویژه شیخین.(ناسزا گفتن شیعیان به برخی از صحابه1شود:ترین آنها اشاره میبرخی از مهم

بند نبودن آنان به سنت پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله( و پای(3م السالم(.شیعیان در حق ائمه اهل بیت)علیه

توهین به مقدسات اهل سنت. متأسفانه بخشی از این ادعاها تا حدودی واقعّیت دارد، در یک نگاه کلی اگر (4

 توجه کنیم امروزه بخش عمده از پتانسیل نهفته در پیکره جهان اسالم صرف خنثی سازی مسلمانان افراطی

کند، میدهند و هم نیروهای اهل سنت را دچار فرسایششود، این واقعیتی است که هم شیعیان را آزار میمی

                                                                                                                                                               
1 .Islamic Google 
2 .Talbanesm 
3 .Peter Marsden 
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های افراطی اهل سنت با کافر دانستن شیعیان؛ از کشتن و سر بریدن حتی کودکان دریغ نکردند به برخی گروه

های طالبانیسم ،سپاه صحابه ، القاعده یانگری های کورکورانه و متعصبانه جرها و افراطیعنوان نمونه خشونت

عام  وحشیانه  (.اما قتل4: 1386، داعش و... محصول تفکر این گروه های افراطی اهل سنت است)حیدری، 

طالبان در مزار شریف، یکاولنگ ، بامیان و سایر مناطق هزارجات عالوه بر تعصب و دشمنی  شیعیان، به وسیله

های دور (طالبان از نظر قومی متعلّق به قوم پشتون هستند که از گذشته1ین عوامل است:از اآنان با شیعه، ناشی 

العمل در آمیز طالبان، نوعی عکس(رفتار وحشیانه  و خشونت2ها داشتند.تضاد شدیدی با شیعیان و هزاره

بودن « شیعه»طالبانها از نظر ترین جرم هزاره(بزرگ3بود که متعلق به شیعیان هزاره است.« حزب وحدت»برابر

(یکی دیگر از دالیل 4دانند.ها  است که طالبان کلیه شیعیان را منافق،ریاکار و خارج از دین اسالم میآن

توان به تعلقات ها با جمهوری اسالمی ایران است. از آن جمله میخصومت طالبان با شیعیان اشتراک فراوان آن

ز دفاع ایران از استقالل و تمامیت ارضی افغانستان مبنی بر فرهنگی،مذهبی،تمدنی و ... اشاره کرد. و نی

 های آشکار پاکستان و کشورهای حامی طالبان، از دولت اسالمی افغانستان به ریاست غیر رسمیدخالت

-:1379ها از این موضوع شدیداً ناراحت بودند )رشید ،ربانی،که نه تنها طالبان بلکه تمام پشتونالدینبرهان

واضعی که دولت جمهوری اسالمی نسبت به دولت افغانستان داشت، باعث شد که طالبان و حامیان (.م320

اش، از جمهوری اسالمی ایران و شیعیان کینه عمیقی به دل بگیرند و لذا وقتی که، ایخارجی و فرا منطقه

و سپس به مدت یک هفته به های ایرانی را به گلوبه بستند طالبان مزار شریف را تصرف کردند، ابتدا دیپلمات

 (.1387:180اللهی و همکاران، ها دست زدند)عصمتایکشتار شیعیان و هزاره

ای که دارد طبیعتاً خود را در گرایانهالمسلمین به علت ماهیت آرمانجنبش اخواناخوان المسلمین: -3-3

باشد.این اندیشه به اسالمی میداند و به دنبال حضور در کل کشورهای مرزهای مصر محدود و محصور نمی

زمانی که استراتژی سیاسی اخوان برپایی دولت اسالمی در همه -م 1935کنفرانس سوم اخوان در سال

-بازمی -کشورهای اسالمی و عمومیت دادن دعوت به خارج از مصر با وسائل گوناگون تعیین شد

جنبش کنونی درجهان عرب محسوب کرد که ترین توان گسترده(.این جنبش را می116: 1389گردد)ذوالفقاری،

های اخوانی،تأثیراتی برتحوالت کشورهای عربی دارد.این جنبش از زمان درکشورهای مختلف در قالب جریان

های مهم فکری و ساختاری دراین کشور م شاهد دگرگونی1928البنا در مصر در سال گیری توسط حسنشکل

ه است.جنبش در شرایطی تأسیس شدکه از یک سو عناصر و گسترش به کشورهای دیگر جهان عرب بود

کردند و از سوی دیگر، کار االزهر هرگونه سازش یا نوسازی جامعه و دگرگونی دینی را رد میمحافظه

های خود را در سه البنا تالشای بودند که در آن دین و سیاست از هم جدا باشد.حسننوگرایان به دنبال جامعه

سازماندهی و اقدامات عملی آغازنمود.هدف اصلی وی انجام اصالحات سیاسی  مرحله تبلیغ،جذب و

،اجتماعی و اقتصادی درجامعه مصر و جهان اسالم بود و بر سازندگی فرد مسلمان،خانواده مسلمان و نهایتٌا 

(.این جنبش در کشورهای 8: 1390حکومت اسالمی،بر اساس تمدن اسالمی تأکید نمود)جنتی 

-سطین،قطر،سودان و بسیاری از کشورهای دیگر مؤثربوده و توانسته است الگویی برای جنبشلبنان،سوریه،فل
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بخش گروهی به عنوان جمعیت اصالح و های اسالمی در این کشورها ارائه دهد.در ایران نیز این جمعیت الهام

 ( 106: 1389کنند)ذوالفقاری،دعوت شده است که در مناطق کرد نشین غرب کشور فعالیت می

 اصول راهبردی مرامنامه اخوان عبارتند از:

 الف( دعوت به اسالم ناب و سلف صالح و بازگشت به اسالم اصیل.      

 عمل به سنت پیامبر درکلیه امور اعتقادی و عبادی.(ب

 خودسازی از طریق تهذیب نفس،مواظبت براعمال،دوستی و برادری در راه خدا.(ج

انی و حاکمیت و تربیت مردم بر اساس عزت و کرامت انستشکیل سازمان سیاسی به منظور  اصالح (د

 ها.تجدیدنظر در رابطه امت اسالمی با سایر ملت

 تأکید برکسب علم و دانش و فناوری به عنوان یک فرضیه دینی.(ه

 های اجتماعی.سازی جامعه و درمان بیماریبه(و

 های اقتصادی وکسب ثروت.انجام فعالیت(ز

 سمی.تأکید برتربیت بدنی و تقویت ج(ح

اسی ما، نون اسالمسلمین این است که خداوند هدف نهایی ما،پیامبر رهبر ما، قرآن قاشعار اساسی اخوان

زتاب لمین باالمسیابی اخوانترین آرمان ماست.شکلجهاد در راه خدا شیوه ما و شهادت در راه خدا بزرگ

ی از زمان حکمفرما بود، یکشرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خاصی بود که بر جامعه مصر در آن 

سند پامعه شعارهای اساسی اخوان عدالت اجتماعی و برقراری حکومت اسالمی در جامعه بود که شعارهای ج

نست فت و تواراتر رآمد. از آنجاکه این شعارها درمورد همه جوامع اسالمی بود،از مصر فو آرمانی به شمار می

 اشتند،دردمکاری هند.درعراق برخی از عناصر اخوان با اشغالگران هایی پیداکدرکشورهای اسالمی دیگر پایگاه

مرجعیت  عتقاد بهاالترابی در سودان کردند.حسنها با نظامیان بر ضد جبهه نجات همکاری میالجزائر اخوانی

ند،در امعه دارجای نسبت به اداره های روشنفکرانهالمسلمین تونس دیدگاهاسالمی برای حکومت دارد،اخوان

 و در مصر کنندیمالمسلمین هم اکنون با آمریکا و جریانات الئیک ترکیه علیه بشاراسد همکاری سوریه اخوان

ز اتر طلبن اصالحالمسلمیاند،در اردن جریان کنونی اخوانالمسلمین کامالً به آمریکا نزدیک شدهنیز اخوان

ان م،جریهای حاکان مصر نسبت به نظامرهبران قبلی اخوان است و در فلسطین نیز بر خالف دیدگاه اخو

-خواناتر از که مترقی« الوسط» حماس با رهبران همه کشورهای اسالمی همکاری دارد.در مصر جریان 

د و دارای داناز جنبش جداشد.این حزب پایگاه اصلی خود را جوانان می 1966باشد در سال المسلمین می

 (.10: 1390باشد)جنتی های سیاسی و حقوق زنان میهای اصالح طلبانه در زمینه آزادیاندیشه

پس از اشغال افغانستان،به تشویق ایاالت متحده وهم پیمانانش،مسلمانان سراسر جهان دسته :1القاعده -3-4

م دکتر عبداهلل 1982دسته به پاکستان رفتند تا در جهاد علیه اتحاد شوروی به مجاهدین افغان بپیوندند.درسال

در پیشاور « مکتب الخدمه»فلسطینی همراه با گروهی از رهبران روحانی سازمانی را به نام  عزام،یک شهروند

                                                                                                                                                               
1 .Al-Qaede 
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-های مالی،لجستیک و... میدستیار عزام بود.این سازمان به مجاهدین کمک 1الدنپاکستان تأسیس کرد.اسامه بن

عزام این بود که سازمانی  کرد. نظریهالدن که خانواده پولداری داشت،تأمین میها را بنکرد.بخش اصلی کمک

تأسیس شود تا خدمات اجتماعی به مسلمانان ارائه دهد و به عنوان یک بنیاد برای بیداری مسلمانان کارکند. 

گاه هدف او تشکیل القاعده در قالبی با ساختار نظامی نبوده است.در واقع نام کاملی که از سوی عزام هیچ

الدن نام پیشنهادی عزام را گرفت و القاعده را بود.اسامه بن« 2بنیاد پایدار»الصلباح یا استفاده شده بود،القاعده

هایی تشکیل داد.سازمان القاعده امروزه با تشکیالت عریض و طویل خود،مانند شبکه« الصلباح»بدون واژه 

عده باعث سراسر جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا را در برگرفته است.در واقع ارائه اسالم سیاسی از سوی القا

(.القاعده در میان 345: 1389جذب هزاران جوان عرب درکشورهای دیکتاتوری عرب شده است)مستقیمی 

فرد است.چون نخستین سازمانی است که برای خود رسالت جهانی های افراطی اسالم گرا منحصر بهگروه

فرد و دارای قاعده نیز منحصر بههایی پدید آورده است.ساختار سازمانی التعریف کرده و در سرتاسر دنیا شاخه

(.یکی ازمفاهیم 278: 1391رهبری متمرکز است که برای پیروان خود حکم راهبر و الهام بخش را دارد)عطوان،

مورد اهتمام اسالم سیاسی القاعده که چالشی نو را بین اسالم سیاسی و حاکمان کشورهای اسالمی بوجود 

م به عنوان یکی از ابعاد هستی شناسانه است. یکی از باورهای مهم آورده،نظام حکومت است که در جهان اسال

اسالم سیاسی القاعده جستجوی فکر اصیل و ناب اسالم درباره اصول نظری در قرآن،حدیث،سیره و روش 

عملی پیغمبر)ص(است.ازدیگر مفاهیم کلیدی اسالم سیاسی القاعده مسئله جهاد است.مقاومت و جهاد در  

رسد خود اسالم در برابر ای اجتماعی و جنبشی سیاسی در جهان اسالم است که به نظرمیچرخهاسالم به مثابه 

کند.اسامه دراعالمیه خود روشن ساخت که منظور وی از جهاد معنای کالسیک و جهان توسعه یافته ارائه می

تر کشورهای اسالمی سنتی آن یعنی جنگ مقدس علیه مرتدان و کفار)مرتدان البته همانا حکمرانان کنونی بیش

شود(است.یکی ازمفاهیم مورد هستندکه با عنوان اسالم بازیچه دست حامیان و پشتیبانان کافرخود تلقی می

ها است. منظور از این مفهوم شیعیانی است که به عقیده آنان از دین خارج شده و اهتمام القاعده مفهوم رافضی

ف شیعه و سنی بر  سر جانشینی پیامبر)ص(است ولی به اند.اگرچه اصل اختالدین اسالم را منحرف کرده

رسد. بر این اساس اختالف آنان با رسد که ریشه اساسی اختالف القاعده با شیعیان به هویت شیعیان مینظرمی

شود القاعده به خطا گردد.آنچه سبب میشیعیان به جزء عنصر مذهبی به عنصر هویتی فارسی و عرب برمی

-ها منابع دوازده امامی)شیعه( به تفکر زرتشتی یا به یهودیت یا مسیحیت برمیبه عقیده آن بروند این است که

کننده این گروه ترین فرماندهان القاعده و هدایت(.ابومصعب الزرقاوی یکی از مهم350: 1389گردد)مستقیمی 

مذهبی غیر از اسالم دارند (شیعیان،1در عراق نسبت به شیعیان دارای مواضعی است که خالصه آنها عبارتند ار:

(شیعیان 2وکفر آنان مورد تأیید کافه علمای اهل سنت بوده و است و عقاید شیعه ارتباطی با اسالم ندارد.

 (.1391:52ملی،بان امنیت (بدعت بودن شیعه و اصول آن)دیده3اند.دشمنان داخلی اسالم

                                                                                                                                                               
ی آل یاسی و اقتصاده ساختار سباز مادری سوری  وپدری یمنی متولد شد.اوتحصیالت خود را در رشته مدیریت و درکارساخت و ساز ساختمان در عربستان آغاز کرد و کم کم . اسامه 25

  ای شناخته شده در دستگاه سیاسی عربستان تبدیل شدسعود نزدیک و به عنوان چهره

                                                                                                          
2.Sustainable Foundation . 
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شود، یک گروه تروریستی دولت اسالمی عراق و شام که به اختصار داعش خوانده می :1داعش -5-3

-مسلح است که اندیشه و شیوه سلفی جهادی به زعم خود را انتخاب کرده است که شباهت کاملی به اندیشه

ن شاهای وهابی دارد و اعضای آن تشکیل خالفت اسالمی و اجرای شریعت در عراق و سوریه را هدف نهایی

م در پی نشست چندین گروه مسلح اعالم شد که در 2006اند.تشکیل دولت اسالمی عراق در اکتبر کردهانتخاب

، ابوعمر البغدادی به عنوان سرکرده این گروه جدید انتخاب "حلف المطیبین"چارچوب معاهده موسوم به

عنوان سرکرده جدید این گروهک م، ابوبکر البغدادی به  2010شد.پس از هالکت ابوعمر البغدادی در آوریل 

تواند امنیت منطقه و وجهه دین مبین اسالم را شدیداً داعش پرچمدار ادعایی است که میانتخاب شد. 

مخدوش کند.داعش سودای آن دارد تا با احیای شریعت و تأسیس دولت اسالمی ،حقوق اعراب سنی را تأدیه 

د و آن عبارت است از اقامه موازین شریعت اسالمی به کند.دولت اسالمی عراق و شام یک دغدغه اساسی دار

داری سکوالر،شیعی و مدرن. از نگاه آنان زمین عرصه تحقق و اجرای احکام عنوان بدیلی برای مملکت

خداوند است و این احکام در سیره سلف صالح پیامبر )ص(ضبط شده و از این رو هرگونه اجتهادی بدعت 

ونه تالش برای اصالت دادن به شهروندان عدول از خداساالری به شمار است،هر شفاعتی کفر است و هرگ

دانند و معتقدند ختم رود.آنان ظهور وگسترش معاصی را معلول حکام سکوالر و بدعت بشر مدرن میمی

(.محققان نوعاً بین 5: 1393ها فقط با اجرای حدود الهی در مأل عام میسر است)نصری،ها و معصیتبزهکاری

اند،درحالی که القاعده بیشتر رویکرد سلبی و تخریبی دارد، هایی قائلنصره، کل القاعده و داعش تفاوتجبهه ال

(.اگر 13: 1393کند)قاسمی، داعش عالوه بر مبارزه تخریبی به تأسیس دولت درمناطق متصرفه نیز اقدام می

نی سکوالر معرفی کرد،داعش القاعده خود را به عنوان پیشتاز خیزش جهانی جوامع مسلمان بر ضد حکمرا

سنی در آن -کامالً بر عکس است و در پی آن است تا سرزمینی را تحت کنترل در آورده، دولتی کامالً اسالمی

رحمانه از شریعت اداره کند.این گروه خواهان تأسیس نماید و این دولت اسالمی را با تفسیری خشن و بی

های غربی در قرن بیستم است و خود را یگانه ی قدرتبرچیدن فوری مرزهای سیاسی ترسیم شده از سو

 (.18: 1393شمارد)کرونین،قدرت مشروع سیاسی، دینی و نظامی کل جهان اسالم می

  مخدوش گری به چند دلیل عمده منزلت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران رادر مجموع تهدید سلفی

 اطره ت به مخمیان شیعه و سنی در منطقه را به شد زیستینماید: اول اینکه با دستاویزهای مذهبی،هممی

نظر کند.از این متقویت می« اسالم و غرب»را در برابر شکاف « یعهش-سنی»اندازد. دوم اینکه شکاف می

گیرد که به جای خط هیونیستی قرار میص-های غربیگیری قدرتگری در تالقی با جهترویکرد سلفی

 تن ایندهد.دلیل سوم اینکه در صورت اوج گرفاگرایی را گسترش می، اختالف و و«وحدت گرایانه»مشی

ا به رو طرف شود که ممکن است دشکاف احتماالً منافع مشترکی بین  ایران و آمریکا در منطقه ایجاد می

و  سالمیاهمکاری پیرامون این منفعت مشترک ترغیب نماید.در این صورت، مرز ترسیم شده میان جمهوری 

یف شأن شود که بیش از هرچیز دیگر به منزله تضعهای عوامانه مخدوش مییژه در تحلیلآمریکا به و

 (.80: 1394ای است)مبینی و همکار،ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران در بعد منطقه

                                                                                                                                                               
1  .ISIS 
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 1نوعثمانی گری-4

ه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه گفتمان جدیدی در فضای سیاسی ترکیه شکل گرفت. گفتمانی ک

ساخت. در این روایت که به گراها را راضی میگرفت و هم اسالمگرایی ترک را در بر میهم روایتی نو از ملی

ها بود، رجعت به گذشته کلی متفاوت از گفتار خشن کمیته اتحاد و ترقی و همچنین اقتدارگرایی کمالیست

گرایان جدید، اریخی از نظر اسالمگرفت. این گذشته تبراساس منطق جغرافیایی خالفت عثمانی صورت می

تر بخش تفاوت داشت، از همه مهم« توران»عالوه بر انعطاف، مبتنی بر واقعیات نیز بود و با وهم و خیال 

های داوود اوغلو روایت .توانست با آن ارتباط برقرار سازدراحتی میطلب ترکیه به کار و عظمتمحافظه

که ترکیه باید دیگر بار به ابر قدرت جهانی ئه داده است. وی با اشاره به اینگری اراتری نیز از نوعثمانیواضح

سال 12بار دیگر با ما متحد خواهند شد و در افق کشورهای استقالل یافته از عثمانی یک»تبدیل شود گفت: 

تعمیق روابط با غرب و «. یا صد سالگی جمهوریت( تبدیل به دولت جهانی خواهیم شد م2023آینده )

آسیا و آسیای مرکزی با روی کارآمدن حزب عدالت و غربگسترش حضور در مناطق مهم دنیا همچون جنوب

و ترین داوود اغلو از اهمیت بسیار زیادی برخوردارگردید.مهم 2توسعه تحت عنوان رهنامه عمق راهبردی

الملل تحت تأثیر موقعیت های ملی یک کشور در روابط بینترین نکته این رهنامه این بود که ارزشمحوری

آن ملت قراردارد.برهمین اساس ترکیه به علت دارابودن موقعیت  4و ژئوکالچرال 3ژئواستراتژیک

-مهمی درمنطقه جنوب تواند نقشبسیار حساس می 5ژئوپولتیک،ژئوکالچرالیک،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک

های منطقه آسیا و در ارتباط با غرب بازی کند که نمونه این را در نقش فعال ترکیه در جریان انقالبغرب

آسیا دیدیم،عالوه این رهنامه بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه ترکیه با مناطق غربجنوب

 (.107: 1391ید)خواجه سروی، نماآسیا تأکید میغرببالکان،آسیای مرکزی و جنوب

)دوره  6گراتاثیر سه گفتمان عمده یعنی ناسیونالیسم انضمامهیات حاکمه ترکیه در صد سال گذشته تحت 

بوده است.  (م2003گری حزب عدالت و توسعه )از و نوعثمانیم( 2002تا  م1923ترکان جوان(، کمالیسم )از 

های امپراتوری به معرض آزمون و تجربه حاد اسالم در واپسین دههگری و اتهای عثمانیپیش از آن نیز گفتمان

گذار از  توان آن رافرد است که میگذاشته شده بود.اما شیوه اداره کشور در دهه اخیر ترکیه دورانی منحصر به

این سه  رسد هر یک ازگری نامید.اما به نظر میگرایی صرف به نوعثمانیگذار از ملیبه سکوالریسم و 7الییسم

ها و گرایی اسالمی( است، دومًا هریک، الیهولو ملیگرایی )گفتمان اوالً به نوعی متضمن شکلی از ملی

توان اسالمگرایی ترکیه را بدون توجه به تجربه طوری که نمیعناصری از دیگری را در خود گنجانیده است، به

نیرومندی از هویت اسالمی و امپراتوری عثمانی را گرایی ترک نیز عناصر خالفت عثمانی مد نظر قرار داد، ملی

گرایی )و البته گرایی سنتی و اسالمیوسیله عناصری از ملیشدت بهگری نیز بهگیرد.نوعثمانیدر بر می

                                                                                                                                                               
1. Ottoman Gary new 
2 .Strategic depth  
3.Geostrategic  
4.Geo culture . 
5.Geo-economic  
6 .Including oriented nationalism  
7 .Layysm  
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هایی از هر دو را تصاحب شود و این ظرفیت را دارد که فوراً بتواند بخشپوپولیسم( تغذیه می

های آن کامال متفاوت است. اهداف گرایی ترکیه فاصله زیادی ندارد اما شیوهگری از سنت ملیکند.نوعثمانی

ویکم همسان است. هر دو تالش دارند از زوال و گری در قرن نوزدهم با اهداف آن در قرن بیستعثمانی

گرایی هایی از ملیگری تالش دارد بخشفروپاشی کشور جلوگیری و قدرت ملی را تقویت کنند.نوعثمانی

به « ملت ترکیه»را در صورت « 1ملت عثمانی»رو شده است را ترمیم کند و ماهیت که با شکست روبه ترک

 ( .http://seyfodini.blogsky.com/post 28/04/1395الدینی منصه ظهور برساند)سیف

اجتماعی داخلی در راستای -های هویتی سیاسیبندی الیهرویکرد این کشور به جهان اسالم و بازصورت

های الئیک داخلی از یک سو و در مقابل اتخاذ رویه متعادل و تعامل لزامات دینی و فاصله گرفتن از گرایشا

گیرد که معتقد است امکان سنتزی از جویانه در قبال غرب از دیگر سو در چهارچوب تحلیلی صورت می

نزد متفکرانی نظیر فتح اهلل گولن در اسالم سیاسی میانه رو و متساهل وجود دارد.این مهم بر پایه قرائتی از دین 

توان ظرفیت تعامل با غرب را در راهبرد سیاست خارجی ترکیه دستورکار قرارگرفته که معتقد است هم می

آسیا ارتقا داد.بر پایه این غربمحفوظ کرد و هم جایگاه این کشور را در جهان اسالم و به ویژه منطقه جنوب

القرای جهان اسالم دور از انتظار نیست.تاکنون نیز ایران و ترکیه به عنوان ام گیری نوعی رقابت بینتحول شکل

های منطقه نظیر سوریه، عراق و مصر تعارضات سیاست خارجی دوکشور نمایان شده در قبال بحران

های هویت جدید ترکیه و دکترین سیاست خارجی این کشور در جهان اسالم آن هنگام است.مطالعه شاخص

کند که به این واقعیت توجه کنیم که جمهوری اسالمی ایران به عنوان تنها انقالبی در ود را آشکار میاهمیت خ

شود که با مدعای به صحنه آوردن دین و ارائه الگویی متفاوت از گفتمان لیبرالیسم قرن بیستم شناخته می

ایی را در چارچوب بیداری گرهای اسالمی و بسط اسالم، دغدغه هدایت جریان3و سوسیالیسم شرق 2غرب

 (.37: 1392کند)دانش نیا،اسالمی و الهام بخشی به جهان اسالم دنبال می

شود، فتح اهلل گولن را هم به عنوان الدین اربکان،پدر اسالم سیاسی در ترکیه خوانده میهمان گونه که نجم

است؛جنبش دینی که دارای  4گولنخوانند. وی بنیانگذار و رهبر جنبش پدر اسالم اجتماعی در این کشور می

های آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا صدها مدرسه در ترکیه و صدها مدرسه دینی در خارج ترکیه از جمهوری

این جنبش در بسیاری از کشورهای جهان، مراکز فرهنگی .باشدروسیه ، مغرب ، اوگاندا ، کنیا و بالکان می

نه منظمی از سوی این جنبش در انگلیس،اتحادیه اروپا و امریکا های ساالها و همایشتأسیس کرده و نشست

های اسالمی در منطقه و جهان این است که این جنبش شود. نقطه تمایز جنبش گولن از دیگر جنبشبرگزار می

جنبش گولن در ترکیه تحت تأثیر طریقت .اش، با استقبال غرب روبه رو شده استبه سبب ماهیت غیر سیاسی

این کشور به بار نشست.نورجو به معنای پیرو نور، برگرفته از نام رهبر آن،بدیع الزمان سعید نورسی  نورجو در

است.پیروان این طریقت رهبر اصلی خود را رسول اکرم)ص(،رهبر افکار جماعت خود را سعید نورسی و 

بش گولن نسبت به جهانی دانند.تأثیر از آموزش نورسی باعث شد که جنرهبر امروز خود را فتح اهلل گولن می

                                                                                                                                                               
1.Ottoman people 
2 .Liberalism West  
3Socialism East . 
4.Golan movement. 
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شدن و غرب نظری مثبت پیدا کند.این جنبش ادعای مبارزه با استکبار و امپریالیسم جهانی را ندارد و امریکا را 

دهد.این جنبش به کند؛با اسالم سیاسی مخالف و به جای آن اسالم اجتماعی را ترجیح میشر مطلق تلقی نمی

می نگاهی عثمانی شکل دارد.جنبش گولن از نظر مبانی فکری و مذهب شیعه و ایران و دیگر کشورهای اسال

-بینی سیاسیها و جهانروابط سازمانی به حزب توسعه و عدالت بسیار نزدیک است و این حزب از آموزه

اجتماعی این جنبش به عنوان الگوی اسالمی مورد نظر ترکیه و  معرفی آن به جهان اسالم برای اجرای سیاست 

که معتقد  -(.گولن بر خالف اربکان 43: 1392کند)دانش نیا و همکار،گرایی خود استفاده مینیخارجی نوعثما

 -ترین تصمیم سازان آن هستند،دشمن جهان اسالم است است امریکا به سبب آن که صهیونیسم جهانی، مهم

ای جز همکاری چارهاند که ای تبدیل شدههای جهانیبر آن است که امریکا و مجموعه غرب، اکنون به قدرت

ها وجود ندارد. هم چنین وی در مقابل اربکان، که وحدت میان کشورهای اسالمی را ضروری می دانست با آن

کشور اسالمی را در قالب یک نهاد گرد هم آورد، جهان عرب و ایران را  8و برای تحقق این هدف مجموعه 

ها به ی آسیای مرکزی و بالکان را حوزه حیاتی ترکهاداند، بلکه قفقاز و جمهوریحوزه حیاتی ترک ها نمی

کنند. بنابراین وی معتقد است اگر های بزرگ ترک زندگی میآورد، چرا که در این کشورها، اقلیتحساب می

ترین بازیابد و به یکی از مهم -همانند دوره عثمانی -روزی قرار باشد که ترکیه جایگاه گذشته خود را 

های دیگر کشورها نفوذ خود را بگستراند. نخستین چیزی که شود، باید در میان ترک کشورهای جهان تبدیل

کند، این است که وی اجرای شریعت را به صورت فراگیر در ترکیه تشویق در اندیشه گولن جلب توجه می

شود، در کند و معتقد است که بخش اعظم قواعد شریعت اسالم به زندگی خصوصی مردم مربوط مینمی

یابد و اجرای احکام شریعت در حوزه عمومی لی که بخش اندکی از آن به دولت و امور دولتی ارتباط میحا

توجیهی ندارد. بر این اساس، گولن معتقد است که در حوزه عمومی، مردم ساالری بهترین گزینه است و طبعاً 

کنند، حتی اگر این احکام تار میآنان که به شریعت اسالم اعتقاد دارند، خود نیز بر اساس احکام شریعت رف

شرعی به شکل قانون برحوزه عمومی حاکم نشده باشد.امروزه نام فتح اهلل گولن با اصطالح اسالم روشنگر و 

یا معتدل ترک گره خورده است؛زیرا فتح اهلل گولن با هوادارانش،جنبش دینی ـ سیاسی مدرنی را تأسیس 

یونالیسم و تسامح و مردم ساالری پیوند داده و اسالم و ناسیونالیسم و ورزی و ناسکردند که مدرنیته را با دین

بسیاری از مطبوعات غربی جهان، گولن را رهبر جنبش .آزادی خواهی را در کانون واحد گرد آورده است

آسیا را به سوی اسالم اجتماعی غربدانند، که آینده جنوبگرا و ناستیز با غرب میاجتماعی اسالمی قومیت

گوید که با سیاسی کردن دین دهد. وی از مدافعان جدی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست و میجهت می

 28/04/1395)لطفیاسالم مخالف است؛زیرا نباید دین را با دنیا در آمیخت و باید طبع هر کدام را حفظ کرد 

www.fardanews.com.)                                                                

ها و آسیا به ویژه حوزه پیرامونی ایران را طیفی از جنگغرببخش مهمی از وضعیت کنونی جنوب :نتیجه

امتداد دارد.دوم اینکه بخشی از این تهدیدات «تهدید نرم»تا « جنگ سخت»کنند که اوالً ازتهدیدات تعریف می

ای و بین کشورها و بازیگران مهم آن ، درون منطقهای و در واقع تحمیلی است اما بخش دیگربرون منطقه

است. هر دو وجه این تهدیدات از منظرهای مختلف قابل بررسی است که در این مقاله بخش تهدیدات درون 
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ای که مدتی است در قالب فعالیت اسالم سیاسی که درصدد بازگرداندن دین به عرصه عمومی و در منطقه

توان سه عرصه سیاسی است،پدیدارشده، مورد مطالعه قرارگرفت.درمجموع می نتیجه ساختن هویت اسالمی در

نوع کلی از اسالم سیاسی را برشمرد که عبارتند ازاسالم سیاسی انقالبی که برگرفته از انقالب اسالمی ایران 

رو سیاسی میانهتوان در  این گروه جای داد و اسالم است. اسالم سیاسی رادیکال یا بنیادگرا که  سلفیون  را می

-یا اعتدالی که در پی پیوند زدن بین اسالم و مظاهر تمدن نوین است که ترکیه جزء این گروه قرار می

اعم ازاینکه جریانی مثل صهیونیسم به  آسیاغربجنوبسیاسی مورد مطالعه درمنطقه –های مذهبی جریانگیرد.

های مذهبی دیگری که از دل اسالم و چه جریان صورت آشکار و مستقیم با دین اسالم درتقابل و تضاد باشد

هایی که به دین اسالم باشند،با نگاهبیرون آمده و داعیه حکومت اسالمی داشته و عمدتاً هم سنی مذهب می

ها باعث بوجود ها یا مدلهای متعدد از دین اسالم گردیده است که این قرائتدارندباعث بوجودآمدن قرائت

های ارائه شده در راستای مدل اسالم شیعی ایرانی در درازمدت خواهد شد؛زیرا مدل هایی برایآمدن چالش

گرایی نوین ای از اسالمگرایی جلوهباشد.نوعثمانیمنافع ،راهبردها و اهداف هریک ازکشورهای مورد اشاره می

سه « کیه ایانسان تر»گرایی است که در ظرف معرفتی یا اسالم اجتماعی،ترک گرایی،شرق گرایی و غرب

ی جنوب غربی،ترک اوراسیایی و شهروند اروپایی بودن با یکدیگر پیوند آسیاعنصر هویتی یعنی مسلمان 

 ای )آسیای میانه و قفقاز،بالکان،جهان عرب وهای منطقهکنند که در خرده سیستممنطقی و معناداری برقرارمی

ان بازیگرمطرح شناخته شود. مدل سلفی نیز با تأکید الملل به عنو(به عنوان مرکز و در نظام بینآسیاغربجنوب

های دینی درجامعه است که فراز و نشیب این بر برگشت به سلف و صدر اسالم درصدد پیاده کردن آموزه

ها از رویدادهای مختلف درکشورهای عربی و اختالفات و  انشاقاتی که وجود دارد رویکرد و تفاسیر متعدد آن

های تندرو شده که برمسئله شیعه و سنی تأکید دارند.سلفیه دگرایی وگروهسبب بوجود آمدن بنیا

)وهابیت،اخوان المسلمین،القاعده ،طالبان و داعش( در  عمل ضربه به انقالب و نظام  جمهوری اسالمی و 

اند.سلفیون دراقدامات افراطی خود علیه تشیع و انقالب اسالمی و حتی تشیع را مورد هدف قرارداده

گیری ازتعالیم و کنند.جمهوری اسالمی ایران با بهرهسلمانان،چهره اسالم را درسطح جهانی تخریب میدیگرم

فردی از حکومت را با نظریه والیت فقیه مطرح ساخته های دین اسالم و مکتب شیعه مدل منحصر بهآموزه

های مذهبی شاره شد جریانای متعالی دست یافت،اما همانگونه که اتوان به جامعهاست که در سایه آن می

گردد و در واقع امنیت دیگری وجود دارد که سبب به چالش کشیدن شدن این نوع نگاه به مکتب اسالم می

یکم با استمرار و  وضعیت منطقه نشان از این دارد که در قرن بیستنماید.هویتی و ماهیتی آن را مخدوش می

ها و نیروهای انتقادی اسالم سیاسی نقش مهمی در مهندسی نهای موروثی و دیکتاتوری، بحرافروپاشی رژیم

 کنند. این منطقه بازی می سیاسی و آینده
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 المگرایی/واگرایی در جهان اسمذهب/حکومت، هم
 

 مرتضی منشادی

 

 مسئلهطرح 

سلمانان گرایی میان منامیده می شوند، با منازعات، واگرایی و هم« جهان اسالم»امروزه سرزمین هایی که  

گرا به بخشی از خبرها و های متعدد میان گروه های اسالماند. منازعات و ستیزه جوییمورد توجه قرارگرفته

، انتحاری وریستی گاه در شکل و قالب عملیات تروتحلیل های روزانه رسانه ها تبدیل شده اند. این ستیزه ها 

 باورهای ذهب ومآن قدر خشونت بار، غیرانسانی و غیرمنطقی انجام می گیرند که اکثریت مسلمانان، فارغ از 

رد و ری هم دار دیگخود، آنها را محکوم می کنند و غیراسالمی اعالم می کنند. اما زندگی مسلمانان وجه پایدا

ست و انجام شده ا است که در طول تاریخ اسالم برای ایجاد وحدت و جلوگیری از پراکندگیهایی آن، تالش

به ریشه  ،تحاد امی شود. رهبران و مصلحان بی شماری همواره در میان مسلمانان بوده اند که با هدف ایجاد 

ا ارجاع به ب -می راه اسالالاقل مذاهب عمد –یابی واگرایی ها در میان مسلمانان پرداخته اند و کوشیده اند تا 

ش های ن تالاصول و مبانی عمل در اسالم، تفرقه را به یکپارچگی و وحدت تبدیل کنند. به نظر می رسد آ

 ، به ریشهقدر تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. به همین گونه، شمار بسیاری از متفکران مسلمانگران

 اشتراک و بهایی در شناخت عقاید و وجوهته اند و آثار گرانیابی اختالفات بر اساس باورهای مذهبی پرداخ

 ه همکارینجر بمتمایز مذاهب فراهم آورده اند. اما به رغم تمامی تالش ها تا رسیدن به نقطه اشتراکی که 

 های صمیمانه شود فاصله وجوددارد و کماکان فضای بدگمانی میان مسلمانان گسترده است.

دف ترده و هات گسانان با عملیات تروریستی، اسالم هراسی را به بخشی از تبلیغامروزه که اقلیتی از مسلم

یش لمانان بان مسدار بر علیه مسلمانان تبدیل کرده اند، ضرورت پژوهش در ریشه یابی همگرایی و واگرایی می

ان مانمسل ریشه واگرایی در میان» از هر زمان دیگری آشکار است. پرسش اصلی این مقاله، این است که 

ابت و رسد واگرایی میان مسلمانان ناشی از رقبه نظر می»، پاسخ اولیه به آن پرسش، چنین است «کجاست؟

 رقابت به عبارت دیگر مدعای این مقاله آن است که«. ستیز بر سر قدرت سیاسی و  تشکیل حکومت است

اگرایی در و، ریشه  (ص)ینی پیامبر ر سر مبانی عقیدتی بر سر جانشبای و نه اختالف ناشی از عصبیتهای قبیله

آن  آلود ساخت؛ و ادامهرقابت سیاسی، با پوشش عقیدتی، فضای جامعه را مه . میان مسلمانان بوده است

سی ه شنامقاله حاضر در قالب جامعه شناسی تفهمی و با روش جامع .فضاسازی تا امروز کشیده شده است

دعای معلی  تاریخی به جست و جوی اسناد و مدارک می پردازد و تالش می کند با استقرای تاریخی، کفایت

 خود را آشکارسازد.

حکومت آرمانی اسالمی، پس از هجرت پیامبر)ص( به تمرکز قدرت سیاسی و حکومت آرمانی:  -1

تشکیل شد. از سال اول تا سال هشتم هجری)فتح مکه( به تدریج حکومت جدیدالتاسیس قدرتمند شد  مدینه

و مرکز ثقل سیاسی از شهر مکه به مدینه النبی منتقل گردید.  شبه جزیره عربستان، پیش از تشکیل حکومت 
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دیگران بودند، و سران   آرمانی اسالمی، فاقد مرکزیت سیاسی واحدبود. وجود قبایل متعدد که هریک مستقل از

و متنفذان هر قبیله بر افراد خود حکم می راندند. در برابر قدرت دولت اسالمی تنها گروه خاصی از قریش 

قرارداشت. دولت اسالمی، سیادت و سروری این گروه از قریش را به شدت تضعیف کرد، اما استفاده از 

آنان را برقرارکند و احتمال رقابت قبایل دیگر را  قدرت و مشروعیت دولت اسالمی می توانست مجددا سلطه

(. به این ترتیب عوامل شکل گیری دولت، شامل سرزمین، مردم، 328: 1392به حداقل برساند )جعفریان، 

حاکمیت و حکومت، کامل شد و با تمرکز قدرت، دولت آرمانی شکل گرفت. در این دولت آرمانی، دین و 

(. پیامبر)ص( آموزه های دین را به کاربست و مسلمانان و غیر 94: 1381ن، دولت برهم منطبق بودند )دورسو

مسلمانان، از طریق ایمان به اسالم و بیعت، از دولت اطاعت می کردند. استحکام دولت اسالمی در حقیقت، 

گذار از سلطه سنتی بود که ویژگی ساخت حکمرانی در شبه جزیره عربستان به شمارمی آمد. ایمان خدشه 

بود. بالفاصله باید  پذیر مسلمانان به رهبری سیاسی و بالمنازع پیامبر)ص(، سلطه سنتی را به حاشیه راندهنا

رفتن سلطه سنتی به معنی حذف آن نبود و کسانی که اقتدارشان در سایه دولت کنیم که به حاشیه اضافه

ارک می دیدند. کمترمی توان ترید اسالمی قرارگرفته بود، کماکان نبرد قدرت بر علیه دولت اسالمی را تد

داشت که انتقال مرکز سیاسی به مدینه و شرک زدایی از کعبه، یکی از مهمترین ارکان سلطه سنتی را به شدت 

تضعیف کرده بود و به تبع آن موقعیت اقتصادی اشراف مکه را به مخاطره انداخته بود و این دو عامل، نقش 

ولت اسالمی توضیح می دهد. شرایط دشوار اقلیمی در شبه جزیره قبیله قریش را در رهبری مخالفان د

عربستان و نبود راه های ارتباطی، زندگی و معاش مردم را نامطلوب می کرد. شهر مکهدر دوره قبل از اسالم، 

» عالوه بر این که مرکز دینی بود، از جنبه تجارت نیز اهمیت زیادی داشت. مردم شبه جزیره در سفر به مکه

و قریشیان به اعتبار « ه بر ادایوظایف دینی خود، از آن به عنوان یک مرکز تجاری استفاده می کردندعالو

بودن، در مسافرت های خود به یمن و شام، از گزند « اهل حرم الهی»اهمیت دینی مکه و با استفاده از امتیاز

طبری در جلد اول تاریخ خود این (. این موضع گیری قریش را 195: 1392راهزنان در امان بودند )جعفریان، 

گونه نقل کرده است که خلیفه دوم در پاسخ به سئوال ابن عباس مبنی بر چرایی مخالفت قریش با دولت 

خدایا ببخش،]قریش[ خوش نداشتند که پیامبری و خالفت را با هم داشته باشید و »... پیامبر)ص(، گفته است: 

 (.112: 1385)مادلونگ، « بدان ببالید

امبر)ص( با انعقاد پیمان های عقبه )اول و دوم( اساس دولت متمرکز را گذاشت. رسول خدا)ص( از پی

طریق بیعت، ایجاد پست نقابت و متعهد کردن انصار به عدم منازعه با صاحبان امر، نخستین گام ها را در 

یطی تاسیس شد که (. به این ترتیب دولت اسالمی در شرا392-391: 1392تمرکز قدرت برداشت)جعفریان، 

سنت های قبیله ای و اشرافیت قریشی آشکارا رنگ باخته بودند. احداث مسجد به عنوان مرکز عبادی، سیاسی 

و برقرارکردن پیمان اخوت)برادری( میان مسلمانان بر قدرت و تمرکز دولت بسیار افزودند. به هرحال در 

و سلطه سنتی ناشی از آن دگرگون شد. امت واحده ، ساخت قبیله ای «امت واحده»دولت اسالمی با تاکید بر 

در پیمان عمومی شامل مومنان و مسلمانان از قریش و مردم یثرب و هرکسی که از آنها پیروی کرده و به آنان 

(. بنابراین دولت اسالمی تنها از 439: 1392ملحق شده و همراه آنان جهادکند می شد)جعفریان، 

ر مسلمانان هم حکومت می کرد. روابط روزمره و حل و فصل مسائل ناشی از مسلمانانتشکیل نمی شد و بر غی
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 –این موضوع، با پیمان میان دولت اسالمی با غیرمسلمانان تنظیم شد. اما رقابت و نبرد بر سر قدرت سیاسی 

اختالف و همه شما مومنان در هر چیزی که »ادامه یافت.در پیمان عمومی آمده است که  -اگرچه به تاخیر افتاد

(. به این ترتیب تمرکز قدرت 440کردید باید )برای حل آن( به خدا و محمد)ص( رجوع کنید )جعفریان: 

 کامل شد.

ان را و آن شکست قریش از دولت اسالمی در غزوه بدر، سالیان متمادی در خاطره جمعی آنان باقی ماند

ز لحاظ ه تنها اریش ند می کنند، در این غزوه قآزار می داد. همان گونه که اکثر محققان و مورخان اسالمی تاکی

ی ظهور ه معنمالی ضربه خورد بلکه حیثیت خود را هم برباد رفته می دید. از سوی دیگر پیروزی در بدر ب

ل ن در خالعفریاقدرت جدید بود که خود را به قوی ترین قبیله شبه جزیره عربستان اثبات کرده بود. رسول ج

خدا!  ی رسولا»نان عمر اشاره می کند که در پاسخ به نظرخواهی پیامبر)ص( گفت: توضیح غزوه بدر، به سخ

ده، و ان نیاوره ایماین قریش است، از آن روزی که عزیز شده، ذلیل نگشته، همان گونه که از زمانی که کافر شد

ه نان آمادآرابر به خدا هرگز عزتش را از دست نمی دهد و با شدت با تو خواهدجنگید و تو باید خود را در ب

ه تا با ر کرده بود کابوسفیان نذ» (. عالوه براین جعفریان در همان کتاب نقل می کند که: 477جعفریان: «)سازی

 (.501همان: «) پیامبر)ص( نجنگد زندگی طبیعی خویش را آغازنکند

جبران جنگ احد، عکس العمل آشکارا خصمانه قریش در مقابل دولت پیامبر)ص( و کوششی برای 

، شهور استیار مشکست در بدر بود. این سخن ابوسفیان که امروز]احد[ در برابر بدر در تاریخ صدر اسالم بس

ز ابه غیر  بائل)فو تداوم نبرد بر سر قدرت را تاییدمی کند. یکی از نتایج جنگ احد این بود که تعدادی از 

اما دولت  ماتی بر علیه آن انجام دادند.قریش( با تصور این که دولت پیامبر)ص( ضعیف شده است، اقدا

خت. مور پردااداره اقدرتمند اسالمی با واکنش های هوشمندانه بر همه آآنان پیروز شد و قدرتمندتر از پیش به 

خندق(، حزاب)اغزوه احزاب را باید آخرین صف آرایی همه مخالفان در برابر دولت پیامبر)ص( دانست. غزوه 

ر در براب تمندیولت آرمانی اسالم را رقم زد. پس از این پیروزی، دیگر مخالف قدرپیروزی بی چون و چرای د

ا و هدولت پیامبر)ص( وجود نداشت. از زمان پایان غزوه احزاب تا شروع غزوه خیبر، آخرین شورش 

برتری  آنان کارشکنی هایی که توسط قبائل دور و نزدیک به مدینه صورت می گرفت، درهم کوبیده شد و همه

ه ریش بقدولت پیامبر)ص( را پذیرفتند. قدرت و شوکت دولت پیامبر)ص( سرانجام به درجه ای رسید که 

تری و بر عنوان بزرگ ترین و قدرتمندترین مخالف سیاسی و نظامی آن دولت، ناگزیر به پذیرش موجودیت

، فتح مکه ازن وقبیله هوآن شد. امضای پیمان حدیبیه دلیل آشکار این ادعا است. پیروزی بر یهودیان خیبر، 

یش از دن قردولت پیامبر را به تنها موحودیت سیاسی در عربستان تبدیل کرد. اما این به معنی دست کشی

 رقابت با دولت پیامبر و صرفنظر کردن از تمنای خود برای بازگشت به دوران قبل نبود.

 عین قذی ون محلی... فصبرت و فی الولت خلفای راشدین: اما و اهلل لقد تقمصها فالن و انه لیعلم اد-2

 (.3خطبه  :1379 فی الحلق شجا. اری تراثی نهبا...)نهج البالغه،

با رحلت پیامبر)ص( بالفاصله رقابت بر سر کسب قدرت سیاسی باال گرفت. دو گروه از مسلمانان بر سر 

عین حال با دوام ترین عامل جانشنی سیاسی پیامبر)ص( در مقابل یکدیگر قرارگرفتند و این اولین جرقه و در 
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واگرایی میان مسلمانان بود. معنای این گزاره آن است که تجمع در سقیفه  هدفی سیاسی داشت. در آن تجمع 

استناد به روایات و باورهای مشترک دینی تنها به کار کسب قدرت و تمرکز آن آمد و نتیجه آن انعقاد نطفه 

(با استناد به منابع معتبر 62-1385:61جانشینی حضرت محمد)ص() »واگرایی بود. ویلفرد مادلونگ در کتاب 

انصار... گرچه در » اسالمی، ماجرای سقیفه را به تفصیل شرح می دهد. او در تحلیل این ماجرا می نویسد: 

اعتقادات اسالمی خود راسخ بودند... با احتمال فروپاشی جامعه سیاسی که محمد)ص( آن را بنا کرده بود، با 

خود خواستند دوباره اداره شهرشان را خود در دست گیرند... آنها می پنداشتند که مهاجران دلیل  تجمع

موجهی برای اقامت در مدینه ندارند و به شهر خود مکه مراجعت خواهندکرد... این پیشنهاد که انصار و 

روشنی پیشنهاد سازشی  مهاجران هریک برای خود یک امیر انتخاب کنند]با توجه به استدالل ارائه شده[ به

اگر همه آنها]در سقیفه[ با شخص » (. مادلونگ در ادامه تحلیل خود می نویسد: 65مادلونگ: «)عادالنه بود...

مورد نظر عمر بیعت کرده باشند، کتک زدن رهبر خزرجی ها بی معنا بود. تعداد قابل مالحظه ای از انصار، 

(. عالوه براین، 68مادلونک: «)مهاجران را انکار کرده بودند احتماال به پیروی از خزرج، اطاعت از رهبری

( با استناد به کتاب های السیره 329: 1392جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسالم، سیره رسول خدا)ص()

گفت: ما و فرزندان عبدمناف در شرف ابوجهل می» کند: ی بیهقی، نقل میی ابن هشام و دالئل النبوهالنبویه

اشتیم. آنان اطعام دادند، ما نیز چنین کردیم؛ آنان اموال خود را بخشیدند، ما نیز بخشیدیم تا برابر رقابت د

شدیم؛ این رقابت ادامه داشت تا آن که گفتند: ما پیامبری دارم که از آسمان بر او وحی می شود، ما چگونه 

جعفریان در بخش دیگری از کتاب خود  «.چنین کاری می توانستیم بکنیم؟ نه هرگز به او ایمان نخواهیم آورد

منعقد شدند اشاره می کند و برخی از آنها را چنین  -بعدی -به پیمان های اخوت که در مکه و میان مهاجران

پیامبر)ص( با علی)ع(، ابوبکر با عمر، حمزه با زیدبن حارثه، عثمان با عبدالرحمن عوف، زبیر با » می شمارد

(. همچنین براساس روایتی که طبری در جلد اول تاریخ 432جعفریان: «)ا باللابن مسعود، عبیده بن حارث ب

...خدایا ببخش. ]قریش[ خوش نداشتند که پیمبری و » خود نقل می کند، خلیفه دوم به ابن عباس گفته بود: 

. ابوبکر مآل خالفت را با هم داشته باشید و بدان ببالید. شاید بگویید ابوبکر آن را به ناروا گرفت، به خدا نه

: 1385مادلونک: «)اندیش بود اگر آن را به شما داده بود با وجود خویشاوندیتان]با پیامبر)ص([ سودتان نمی داد

از همان لحظه گسستی » (.به هرحال در سقیفه، سیاست بر دیانت پیروز شد و نهاد خالفت شکل گرفت و 112

(. نبرد 121: 1383برزگر، «)امبر)ص( تجزیه... می شودمیان دین و سیاست ایجاد می شود و رهبری یکپارچه پی

(، از آن پس واگرایی میان مسلمانان را همواره بیشتر کرده 114: 1377بر سر قدرت سیاسی)جعفریان، 

(؛ و توسل به آموزه های اسالم و سنت، توجیه کننده آن رقابت بوده است. 573: 1363است)ابن خلدون، 

 کرد ابوبکر می نویسد: ملمادلونگ در تحلیل شخصیت و ع

او به عنوان تاجر و سیاستمداری ماهر و حساب گری از مردم مکه... با دقت پیامدهای » 

رحلت]محمد)ص([ را از پیش بررسی کرده بود... اگر بنا نبود این جامعه از هم بپاشد، پیغمبر)ص( باید 

ل از رحلت پیامبر)ص( تصمیم گرفته بود جانشینی سیاسی یعنی خلیفه ای می داشت... ابوبکر بدون تردید قب

آن خلیفه خود او باشد. او بدون نامزدی از جانب پیامبر)ص( باید برای رسیدن به این آرزو مخالفان قدرتمند 

خود را از میان بردارد و از همه آشکارتر از حضور اهل بیت محمد)ص( که در قرآن به آنان مرتبه ای باالتر از 
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ه بود باید جلوگیری شود تا ادعای خود را مطرح نکنند. ابتکار عمل انصار به ابوبکر سایر مسلمانان عطا شد

فرصتی داد که طالب آن بود و او بود که این اشتباه عجوالنه)فلته( را با پیشنهاد دو نامزد برای انتخاب شدن 

ر در این پیشنهاد از آن مطرح کرد و این نمایشی بود تا خود او در معرض پیشنهاد قرارگیرد. جدی نبودن ابوبک

جا روشن است که با این پیشنهاد مردم را به مشاجره وادارکرد. ابوبکر خوب می دانست که هیچ یک از این 

دو نامزد احتمال پیروزی ندارند... ابوبکر در پذیرش بیعت لحظه ای تامل نکرد. زیرا او آنچه می خواست به 

 (.77-76: 1385مادلونگ، «)دست آورده بود

بر)ص( پیام فت ابوبکر بر قدرت قریش، به خصوص دو طایفه قدرتمند آن که سابقه مخالفت طوالنی باخال

یل عراب تحمامامی را داشتند، افزود. از این پس قریش به تدریج اما به گونه ای مستمر، حاکمیت خود را بر ت

اید بلیفه خ. این ادعا که کرد و این تحمیل به یکی از مبانی حکومت، پس از رحلت پیامبر)ص( تبدیل شد

اندن ازگردنسب قریشی داشته باشد و اعراب، فرمانبردار حاکم غیر قریشی نخواهندشد، کارکردی به جز ب

میشه رای هبقریش به قدرت نداشت. از سوی دیگر آنچه در سقیفه گذشت، کنار زدن انصار از رقابت سیاسی 

ان شکل ز ارکاجایگاه سنتی اش پایین کشیده بودند و  بود. انصار که با حمایت از پیامبر)ص( قریش را از

رجه دوم دان دگیری و قدرتمندی دولت پیامبر اکرم)ص( بودند، با تصمیمی که در سقیفه گرفته شد به شهرون

ید ن ترددولت خلفا تبدیل شدند. دلیل حمایت ابوبکر از قریش کسب و حفظ قدرت سیاسی بود، زیرا بدو

ی به ر نامه افت، دن به علی)ع( اطالع داشت. ابوسفیان بعد از انتخاب ابوبکر به خالابوبکر از نامه ابوسفیا

ه بود) نهج نپذیرفت لی)ع(علی)ع( پیشنهاد حمایت از او و مبارزه با ابوبکر را ارائه کرده بود و این پیشنهاد را ع

فظ قدرت حایت آنان و (. انتصاب امویان به مقامات لشکری در راستای جلب حم 57: نامه 1379البالغه، 

ه زد، جنب دامن سیاسی خلیفه انجام شد. همه اینها نشان می دهد آنچه به واگرایی اولیه در میان مسلمانان

کومت سیاسی داشت و توجیهات ایدئولوژیک در واقع پوششی برای پنهان کردن هدف سیاسی و بازگشت ح

، بابا این انتخ خلیفه سوم تداوم همین مسیر بود.به مسیر سنت پیش از اسالم بود. انتخاب عثمان به عنوان 

 تر خود پشتیبانی کردند. خلیفه سوم از اشرافطوایف قریش همچون بنی عبدشمس از خویشاوند نزدیک

سناد، اهی اقریش بود. او فرزند عفان بازرگان مکی و نوه ام حکیم، دختر عبدالمطلب است. عثمان به گو

ع( مطرح د علی)نداشت و انتخاب کنندگان اورا به منزله تنها رقیب قدرتمنویژگی های الزم برای خالفت را 

ک ندی نزدیویشاوخکردند. عثمان که به پیامبر)ص( نزدیک و مورد لطف او بود، بهتر از دیگران می توانست با 

ه ه تکیعلی)ع( با پیامبر)ص( رقابت کند. مهمتر این که می توانست بر پشتیبانی یکپارچه اشراف مک

ن ثروت فراوا (.در دوره خلیفه سوم قدرت در میان امویان انحصاری شد و آنان به129: 1385د)مادلونگ، کن

 شت.دست یافتند. اقدامات خلیفه سوم شورش هایی برانگیخت که سرانجام خلیفه جان بر سر آن گذا

بودند؛ در خالفت علی)ع( با حضور سه رقیب در صحنه سیاسی شروع شد. گروه اول هواداران علی)ع( 

برابر این گروه امویان قرار داشتند که هدف آنها تداوم بخشیدن به جایگاه و سلطه ای بود که در دوران سه 

خلیفه قبلی به دست آورده بودند. گروه سوم از قریشیانی بودند که خالفت را به اصولی که ابوبکر و عمر 

ن این شهر مکه بود که به کانون مخالفت قریش با بازگردند. در اولین اقدام مخالفا -شورا -وضع کرده بودند

علی)ع( تبدیل شد. مبارزه و رقابت میان طلحه و زبیر بر سر این که کدام یک جانشین خلیفه مقتول باشند، 
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ترجیح سیاست بر دیانت را نشان می دهد. دمشق به مرکز و محل تجمع امویان و هوادارانشان تبدیل شد، 

مبر)ص( و حتی خلفای سه گانه را دگرگون کرد. به این ترتیب امیال سیاسی منجر جایی که مبانی حکومت پیا

 به بازی های سیاسی شد که جامعه اسالمی و امت واحده را به واگرایی بیشتر مبتال کرد.

مویان ر شد.حکومت ابا شهادت امام علی)ع( واگرایی سیاسی شدیدتر و آشکارتبنی امیه و بنی عباس:  -3

ی مزه]عموزمانی ابوسفیان بر سر قبر ح» ز جعل و تحریف استوار بود. نقل شده است که: براقیانوسی ا

اقبت در که ع پیامبر)ص([ آمد و با پا بر آن کوبید و گفت: خدایت رحمت کناد؛ بر سر چیزی با ما جنگیدی

دانست به  (. معاویه که خود را خلیفه عمر و عثمان می2، زیرنویس13: 1384طقوش، «) دست ما قرارگرفت

ه بد را مدت بیست سال بر سرزمین شام حکومت کرد. او در جعل و تحریف تا آنجا پیش رفت که شجره خو

-13طقوش: را برای خود جعل کرد)« خال المومنین»و لقب « کاتب وحی»پیامبر)ص( نسبت می داد و عنوان 

ل به تبدی خود، عنصر عرب را ( تا مقاصد سیاسی خود را بپوشاند. معاویه در جهت تقویت سلطه سیاسی14

بدیل تپشتوانه ای اساسی برای اهداف شخصی خود و امویان کرد و با این شیوه خالفت را به سلطنت 

دام معاویه (. او با ترکیبی از فریب و خشونت، حکومت خود را تداوم بخشید. اق40: 1383کرد)دکمجیان، 

د. در وی بو، تالش دیگری برای استمرار سلطنت امبرای بیعت گرفتن از بزرگان برای جانشینی پسرش یزید

ه بیعت ب، وادار زبیر این تالش معاویه با تهدید و خشونت همه مخالفان را، به استثنای امام حسین)ع( و عبداهلل

طفی در قطه عنبا یزید کرد. فاجعه کربال، ماهیت یزید و حکومت اموی را آشکارکرد. شهادت امام حسین)ع( 

.  از قم زدر. فاجعه کربال به سرعت منجر به حرکت هایی شد که سرانجام سقوط امویان را این زمینه است

 ین قدرت،شت. امنظر این مقاله، یزید ادامه دهنده جریان سقیفه به شمار می آید و سودای انحصار قدرت دا

ی که عه افاج ریشه در سنت قبیله ای داشت و خاندان پیامبر)ص( قوی ترین مخالف سلطه سنتی او بودند.

دوره به بعد است که  (. از این173-170: 1383یزید آفرید، اختالفات عقیدتی را هم تشدید کرد)برزگر، 

می  وحدت میان مسلمانان و تشکیل دولت یکپارچه به آرمانی دور از دسترس برای مسلمانان تبدیل

 -کردن و الاقل نزدیک –دن (. از همین دوره است که گروهی در پی برطرف کر41: 1383شود)دکمجیان، 

یز نروهی گاختالفات میان مذاهب برآمدند و مدعی بازگشت به اسالم و حکومت دوره پیامبر)ص( شدند؛ و 

 مشروعیت بخشی به حکومت موجود را محور اندیشه و عمل خود قراردادند.

سقوط بنی امیه و به قدرت رسیدن عباسیان، نبرد بر سر قدرت را گسترده تر و پیچیده تر کرد. عباسیان با 

توجه به عدم محبوبیت و مشروعیت امویان، در کسب قدرت به نیرنگ متوسل شدند. عباسیان مبارزه را با 

( کوشیدند در 1230: 4، ج1378بلعمی، «)الرضا من آل محمد»مخفی کردن هدف اصلی خود و با تاکید بر شعار

: 4سایه امامان شیعه قدرت را بربایند. آنان شرط بیعت با خود را بیزاری از همه امویان قرار دادند)بلعمی، ج

(. بنابراین عباسیان تا زمان کسب قدرت قصد اصلی خود را پنهان کردند و بالفاصله پس از تسلط بر 1006

( و به این ترتیب دور تازه ای از واگرایی 1022: 4وثی کردند)بلعمی، جنهاد خالفت، آن را همانند امویان مور

را با سیاسی کاری آغازکردند. در این دوران، اگرچه خلیفه عباسی در ظاهر بر سرزمین پهناوری حکم می راند 

 ولی در عمل، قدرت او از محدوده بغداد فراتر نمی رفت و سرزمین او میان حکومت های متعددی تقسیم شده
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بود که خلیفه در بهترین حالت، به آن حکومت ها مشروعیت می بخشید. حکومت های سامانیان، آل بویه، 

غزنویان و سلجوقیان، پرنفوذترین و مشهورترین نمونه هایی هستند که دولت عباسی کنترل جدی برآنها 

اختالفات و واگرایی  نداشت و به رابطه ظاهری مشروعیت بخشی به آن حکومت ها راضی بود. در این دوران

ها ی سیاسی با استناد به باورهای مذهبی، به جنبه ای از تفکرات اندیشه ورزان تبدیل شد. دادگاه های تفتیش 

(. این پراکندگی ها با شورش های 42: 1383عقاید دوره مامون، این جنبه را توضیح می دهند)دکمجیان، 

اروپایی در جریان بودند، تشدید می شدند. سرانجام این داخلی و منازعاتی که با حکومت های غیر مسلمان 

دوره با حمله مغوالن و کشته شدن خلیفه عباسی به سرآمد. از این پس تا روی کارآمدن دولت عثمانی و 

 صفوی، تفرقه و واگرایی سیاسی وجه غالب زندگی مسلمانان بود. 

زرگترین بآغاز دورانی بود که فروپاشی خالفت عباسیان، سرحکومت عثمانی و حکومت صفوی:  -4

نه  غول ومشخصه آن را می توان عدم توافق بر سر شرایط کسب منصب خالفت اسالمی دانست. نه حاکمان م

اشته منی دحکومت های پراکنده و غیر متمرکز هیچ کدام نمی توانستند ادعای خالفت اسالمی و امیرالمو

ودند. بایطی نیان ناگزیر به چاره اندیشی در چنان شرباشند. اما تشکیل حکومت، سنت پیامبر)ص( بود و س

 یل میحکمرانان عثمانی اگرچه بر سرزمین وسیعی مسلط شدند که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشک

 از سوی دیگر (.46تراز با خلفای عباسی کسب کنند)دکمجیان: دادند، اما نتوانستند از لحاظ دینی جایگاهی هم

لطه های شرقی به تصرف صفویان درآمد که مذهب شیعه را اساس مشروعیت و س بخش وسیعی از سرزمین

تفاوت دو  خود قرارداده بودند. تعارضات دولت های عثمانی و صفوی واگرایی را تداوم و تعمیق بخشید.

 فویانصدولت عثمانی و صفوی در مشروعیت آنها در چشم اتباعشان بود. شیعیان از مشروعیت بخشی به 

سنیان  هی ازدند در حالی که سنیان در مشروعیت بخشی به دولت عثمانی تردید روا داشتند و گرودریغ نکر

 هرگز آنان را به عنوان خلیفه به رسمیت نشناختند. 

ر لکه بیشتبنشد  واگرایی سیاسی در میان مسلمانان با سقوط صفویان و فروپاشی دولت عثمانی نه تنها کمتر

ه زمینه بی را ان مسلط شدند، به رغم مبانی غیردینی که داشتند، عوامل جدیدشد. دولت هایی که بر مسلمان

یسم، ، سوسیالنالسمهای واگرایی افزودند. مسائل مرزی و تقابل ناشی از ایدئولوژی های سیاسی وارداتی) ناسیو

 ت ها، ازدربرقالیبرالیسم(، و منازعات قومی، منجر به رقابت تسلیحاتی، احساس ناامنی بیشتر و گرایش به 

ادامه  مانانجمله عوامل تشدید واگرایی می باشند. در شرایط حاضر به نظر می رسد واگرایی در میان مسل

ه کا زمانی رد. تخواهدیافت و ارائه هرگونه راه حل باید با توجه به عوامل سیاسی و رقابت سیاسیانجام پذی

سیری رایی مگدر قدرت سیاسی را نپذیرند، هم دولت ها و مسلمانان بر تمرکز قدرت پافشاری کنند و تکثر 

 ناهموار و دشوار باقی خواهدماند.

 

 ماخذ
 جلد، ترجمه عبدالمحمدآیتی، تهران، موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی.2(، العبر، 1363ابن خلدون، عبدالرحمان)

 (، تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران، تهران، سمت.1383برزگر، ابراهیم)

 (، ایران اسالمی، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی.1377، رسول)جعفریان
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 یره رسول خدا)ص(، چاپ دهم،  قم، دلیل ما.س -1م(، تاریخ سیاسی اسال1392)-----------

 (، جنبش های اسالمی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، چاپ چهارم، تهران، کیهان.1383دکمجیان، هرایر)

 ی.(، دین و دولت در دولت عثمانی، ترجمه منصوره حسینی و داود وفایی، تهران وزارت ارشاداسالم1381اوود)دورسون، د

ه و زپژوهشکده حو (، دولت امویان، ترجمه حجت اهلل جودکی،با افزوده هایی از رسول جعفریان، ویراست دوم، قم،1384طقوش، محمدسهیل)

 دانشگاه.

 حضرت محمد)ص(، ترجمه احمدنمایی و دیگران، چاپ دوم، مشهد، آسنان قدس رضوی. (، جانشینی1385مادلونگ، ویلفرد)

 (، ترجمه محمددشتی، چاپ پتجم، قم، دفتر نشر الهادی.1379نهج البالغه)
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 کاهش سرمایه اجتماعی 

 و عدم توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه

 
 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیحامد مهربان، دانشجوی 

 

 چکیده
ین مهم اه اند از توانستکشورهای منطقه خاورمیانه با وجود موقعیت ژئوپولتیک و در اختیار داشتن منابع طبیعی درآمدزا،ن

وجود  هانشمولجداری تنها یک چیز بهره برده و به توسعه اقتصادی و سیاسی دست یازند.از آن جایی که در سرمایه 

مینه ساز واند زدارد وآن بازار است،جهت گیری های اقتصادی همسو در راستای مدیریت بهینه این منابع طبیعی می ت

ساز  زمینه دست یابی به توسعه سیاسی باشد.سوال اصلی این نوشتار،نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی که

بی و لی)مذه.در پاسخ به این سوال،با تقسیم بندی علل کاهش سرمایه اجتماعی به داختوسعه سیاسی است،می باشد

ن می ار نشاقومی( و خارجی)قدرت های فرامنطقه ای(،نقش هر کدام به صورت مجزا بررسی می شود.بررسی این نوشت

د و از لقی شوتاجتماعی دهد که تفاوت های دینی و قومی در خاورمیانه به خودی خود نمی تواند عامل کاهش سرمایه 

جتماعی ارمایه نقش قدرت های فرامنطقه ای به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به عنوان عامل شتابزا در افت محسوس س

ب از ه ترتیدر این منطقه یاد می شود.این پژوهش از تئوری بوردیو و جیمز کلمن درباره سرمایه اجتماعی که ب

ده رند،استفاه می بموقعیت خود را حفظ می کنند و از نظریه انتخاب عقالنی بهر مارکسیسم و اینکه طبقات باال چگونه

 حلیلی را به عنوان روش تحقیق برمی گزیند.ت-می کند و روش توصیفی

 :سرمایه اجتماعی،توسعه اقتصادی،توسعه سیاسی،خاورمیانهواژگان کلیدی

 

 مقدمه

درصد از ذخایر نفتی دنیا)پروژه آموزش و پرورش جهانی(،که در  64.5منطقه خاورمیانه با وجود دارا بودن   

نسبت به دیگر مناطق از جمله،اروپا،آمریکای التین و "حال حاضر اصلی ترین منبع سوخت محسوب می شود،

مهم تر از همه اقتصاد و  آسیای شرقی در حوزه های مختلفی چون آموزش و پرورش،محیط زیست،سالمتی و

(.این امر از آن جهت اهمیت پیدا می کند که در 2014)بانک جهانی،"رشد اقتصادی ضعیف تر عمل کرده است

(،به عبارتی 24: 1386عصر سرمایه داری تنها یک چیز جهانشمول وجود دارد و آن هم بازار است)دلوز،

زا که موقعیت ژئوپولتیک آن نیز بر ارزش و اهمیت آن کشورهای منطقه خاورمیانه با وجود منابع طبیعی درآمد

می افزاید،با تسلط بر بازار انرژی می توانستند به رشد و توسعه اقتصادی که در عصر سرمایه داری،زیربنایی 

الزامی و مکفی شناخته می شود،دست یابند.بنابراین با توجه به اهمیت و نقش اقتصاد در عصر سرمایه داری،در 

،توسعه در سایر حوزه های ذکر شده و سیاسی نیز ناممکن خواهد 1دست یابی به توسعه اقتصادیصورت عدم 

بود و این در شرایطی است که عدم توسعه اقتصادی می تواند،عالوه بر عدم توسعه یافتگی،باعث شکل گیری 
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اقتصادی در عصر و یا فعال شدن کانون های بحران دینی و قومی شود.با این مقدمه می توانیم،عدم توسعه 

 سرمایه داری را مادر بحران ها بنامیم.

عوامل متعددی می توانند در شکل گیری این بحران نقش داشته باشند،اما هدف از این نوشتار،بررسی نقش 

می شود،است.در این راستا،نخست با تعریف  2در توسعه اقتصادی که منجر به توسعه سیاسی 1سرمایه اجتماعی

بررسی ادبیات موجود درآن،کاهش سرمایه اجتماعی را در این منطقه واکاوی خواهیم  سرمایه اجتماعی و

کرد،سپس به عوامل اصلی که می توانند در کاهش سرمایه اجتماعی نقش داشته باشند خواهیم پرداخت.برای 

های قومی و دینی( و  3این منظور با تقسیم بندی علل کاهش سرمایه اجتماعی به داخلی)شکاف

قدرت های فرامنطقه ای(، نقش هر کدام را به صورت مجزاء بررسی خواهیم کرد.در ادامه با استفاده خارجی)

در رابطه با سرمایه اجتماعی،نشان خواهیم داد که  4از نظریه ترکیبی اقتصادی و جامعه شناختی جیمز کلمن

نوان اصلی ترین شاخصه )اعتماد به ع"5چگونه کشورهای منطقه خاورمیانه نمی توانند به یکدیگر اعتماد

( کنند و به همین جهت به طور انفرادی در راستای کسب 18: 1384)نصری،"سرمایه اجتماعی در دنیای مدرن(

منافع اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی گام بر می دارند که در نهایت عدم توسعه اقتصادی منطقه را در بر 

آن ها نیز به نتیجه مطلوب نمی رسد.در ادامه نیز از نقش دارد و به همین جهت توسعه اقتصادی انفرادی 

قدرت های بزرگ و فرامنطقه ای و رقابت های آن ها در این منطقه به عنوان عاملی شتابزا یاد می شود که 

توانستند شکاف های خاموش و در مواقعی نیمه فعال را به شکاف هایی نیمه فعال و فعال تبدیل کنند که مانع 

 نسجام و به طور کلی به عدم توسعه یافتگی منطقه انجامیده است،خواهیم پرداخت.اعتماد و ا

 سرمایه اجتماعی

ن استگذاراو سی سرمایه اجتماعی در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه های علوم انسانی

قتصاد اسی و ای جامعه شناقرار گرفته است و از حوزه های نوظهور و بحث برانگیز در مطالعات میان رشته 

دگفته شد. به شدر مباحث علم سیاست به کار گرفته  1980می باشد که در اواخر قرن بیستم و بویژه از سال 

وم ان علهمین جهت تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی از سوی اقتصاددانان،جامعه شناسان و دانشمند

 سیاسی صورت گرفته است.

را مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می داند که موجب ارتقای  سرمایه اجتماعی 6فوکویاما

سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات می گردد. 

سرمایه اجتماعی را به سیستم هایی که منجر به یا ناشی از سازمان های اقتصادی و اجتماعی است، 7گروتارد

تعریف می کند.مانند اعتماد،جهان بینی،روابط متقابل،تبادل اطالعاتی و اقتصادی و انجمن ها و گروه های 

رسمی و غیررسمی،به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی در نقش یک خرد جمعی و مسئولیت مدنی ظاهر شده 

( از 1982اولسون ) ( و1990وجامعه را به چیزی بیشتر از مجموع افراد تبدیل می کند.درتعریف شمالی)
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سرمایه اجتماعی نیز نه تنها سطح های خرد مانند اعتماد،هنجارها و شبکه بلکه محیط اجتماعی و سیاسی که 

هنجارها و ساختارهای اجتماعی را شکل می دهند نیز مورد توجه قرار گرفته است.این دیدگاه شامل ساختارها 

ر،حاکمیت قانون،سیستم قضایی و آزادی های مدنی و و روابط نهادی شده مانند حکومت،رژیم سیاسی،بازا

:بانک جهانی(. اگرچه تعاریف سرمایه اجتماعی گسترده است اما دو رویکرد  1998سیاسی است)گروتارد،

 اصلی اقتصادی و جامعه شناسانه در رابطه با سرمایه اجتماعی وجود دارند.

خاص به سه دیدگاه مرتبط با سرمایه اجتماعی عالقه در این راستا در دو یا سه دهه گذشته دانشمندان به طور 

:  2011، 3می باشند )گانتلت 2،جیمز کلمن و رابرت پوتنام  1نشان داده اند.این سه دیدگاه،ایده های پیر بوردیو

131.)  

(،جامعه شناس فرانسوی به دو حوزه راه های تکثیر جامعه و اینکه طبقات مسلط 2002-1930پیر بوردیو)

قعیت خود را حفظ می کنند،عالقه داشت. از نظر پیر بوردیو اقتصاد علمی عمومی است که خود را چگونه مو

به شیوه های ساختگی که از لحاظ اجتماعی به رسمیت  شاخته شده اند محدود نمی کند.وی اعتقاد دارد باید 

اد که سه گونه اصلی در تمامی اشکال آن درک شود.او نشان د"انرژی فیزیک اجتماعی"تالش کرد تا سرمایه

سرمایه که هر کدام زیر گروه های خاص خود را دارند وجود دارد،سرمایه فرهنگی،سرمایه اقتصادی و سرمایه 

(. وی سرمایه اجتماعی را مجموع منابع واقعی یا بالقوه که از 118-9:  1992،  4اجتماعی)بوردیو و کوانت

تشکیل شده است،می  "شناخت متقابل"و  "آشنایی"ده طریق شبکه های بادوام روابط کم و بیش نهادینه ش

داند. شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی جمعی برخوردار می کند و آنان را مستحق اعتبار می 

استفاده خاص  بوردیو از مفهوم سرمایه  "(.به طور کلی  119: 1992سازد،تعریف می کند)بوردیو و کوانت،

ین مسئله است که چگونه افراد از سرمایه اجتماعی استفاده می کنند تا وضعیت اقتصادی اجتماعی برای درک ا

 (.99: 1385)شویره و فونتن،"شان را در جوامع سرمایه داری استحکام بخشند

بوردیو در مورد حجم سرمایه اجتماعی مورد تملک یک فرد می نویسد : به اندازه شبکه پیوند میانی بستگی 

تواند به طرز مؤثری بسیج کند و مضافاً وابسته است به حجم سرمایه )اقتصادی، فرهنگی یا دارد که او می 

نمادین(در تصرف کسانی که وی با آنان مرتبط است. به این ترتیب، حجم سرمایه اجتماعی یک فرد هم متأثر 

با آنها در تعامل  از سرمایه های )اقتصادی و فرهنگی( خود او و هم سرمایه های مورد تملک دیگران است که

و رابطه پایدار قرار می گیرد. نتیجه و پی آمد این تعامل و روابط، ایجاد هم بستگی گروهی است که خود به 

(. ریشه این نوع تفکر را باید در تأثیرپذیری 148: 1384حصول منفعت های فردی منجر می شود)تاجبخش،

در تعریف و تشریح ابعاد هر یک از این انواع عمیق او از جامعه شناسی مارکسیستی جست وجو کرد. او 

سرمایه ها به دنبال چگونگی اثرگذاری آنها بر پایداری ساختار طبقاتی جامعه و نابرابری های اجتماعی است. 

به نظر وی، میزان و کیفیت موجودی هریک از این سرمایه ها در دست افراد و گروه ها بیانگر جایگاه 

اتب اجتماعی است. بنابراین، افراد سعی دارند با افزودن بر میزان سرمایه های اجتماعی آنها در سلسله مر

                                                                                                                                                               
1 Bourdieu 
2 Putnum 
3 Gauntlett 
4 Bourdieu and Wacquant 



 

 1395آبان  25و  24                                       مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم  

1269 
 

 

مختلف خود، از جایگاه و قدرت اجتماعی برتری برخوردار شوند و رقابت برای کسب سرمایه افزایش 

 (.29: 1386مییابد)فیلد،

رابطه دیالکتیکی آن با  او از یک طرف بر تجربه ذهنی فرد که با کمی مسامحه عادت واره می توان نامید و

بوردیو تمایل دارد تا قدرت را به بافت اجتماعی "زمینه یا متن تاکید دارد.اما ریچارد جنکینز گفته است:

اختصاص دهد که جهان بوسیله قدرت باقی می ماند و هر کدام از رخدادهایی که به وقوع می پیوندد به بافت 

توانند با مشارکت فردی و جمعی در سرنوشت خودشان جهان را اجتماعی قدرت مرتبط است و نه به مردم تا ب

 (91: 1،2002)جنکینز"دگرگون کنند

ل ترکیب رویکرد اقتصادی و رویکرد جامعه شناسی در رابطه با سرمایه (به دنبا1995-1926جیمز کلمن)

مایه وع سرموضاجتماعی بود. رویکرد جامعه شناسی که فرد را در یک محیط اجتماعی و فرهنگی می بیند و 

ی اف عقالند اهداجتماعی را به هنجارها،تعهدات و قواعد اجتماعی فرو می کاهد.رویکرد اقتصادی نیز در مور

راه  ر ایندفرد تمرکز می کند و اینکه تک تک افراد به دنبال منافع مستقل خود هستند.به طور خاص وی 

 هداف خودبال اان که در آن تک تک افراد به دنسرمایه اجتماعی را به عنوان چهره ای اجتماعی و جمعی انس

ه ن منجر بش کلمهستند، معرفی می کند. به عبارت دیگر نظریه انتخاب عقالنی را مورد استفاده قرار داد.رو

ان انده شدگراشیه حدیدگاه وسیع تری از سرمایه اجتماعی شد که در آن نه فقط قدرتمندان بلکه ناتوانان و به 

ل منافع مستقل خود (.به عبارت دیگر تک تک افراد به دنبا142: 2011ش ایفاء کنند )گانتلت، نیز می توانند نق

اه هستند، اما در بافت اجتماعی مشخص که ماهیت کلی اهداف را مشخص می کند.بنابراین از دیدگ

رار اعضاء ق ختیارکلمن،سرمایه اجتماعی عبارت است از آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منابعی در ا

فی اعی تعریاجتم می گیرد تا توانایی رسیدن به اهداف خود را به دست آورند.به عبارت دیگر کلمن از سرمایه

 (.241: 1990کارکردی به دست داده است )کلمن، 

به عبارتی دیگر،سرمایه اجتماعی با کارکردش تعـــریف می شود.یعنی سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، 

چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت  بلکه انواع

اجتماعی هستند، و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، 

افتنی نخواهد مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی را که در نبودن آن دست ی

بود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کامالً تعویض پذیر نیست. 

اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویض پذیر است. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای 

ه یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در معینی ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بی فاید

(.سرمایه اجتماعی در کار کلمن به شیوه ای 462: 1377افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد )کلمن،

بازار در نظریه اقتصاد کالسیک قابل مقایسه و  "دست نامرئی"عمل می نماید که تا حد زیادی با نقش 

اجتماعی را به عنوان منبع مفید قابل دسترس برای یک کنشگر از طریق روابط هماهنگ است.او سرمایه 

اجتماعی اش تعریف می کند.کلمن با استفاده از تمایز اقتصادی مرسوم بین کاالهای خصوصی و عمومی 
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توضیح می دهدکه چگونه سرمایه اجتماعی کمک می کندتا مشکل کنش جمعی را درک کنیم.او سرمایه 

عنوان نمونه کامل یک کاالی عمومی می داند که توسط عده ای ایجاد می گردد،ولی می تواند  اجتماعی را به

نه فقط یرای کسانی که تالش هایشان در به وجود آوردن آن موثر بوده است،بلکه برای تمام کسانی که جزوه 

 (.74: 1390یک ساختار هستند،مفید واقع شود)به نقل از غفاری،

بوردیو که بیشتر محافل علمی و آکادامیک با آن ها آشنایی دارند،با کتاب معروفش  پوتنام برخالف کلمن و

به شناخته شده ترین فرد در زمینه سرمایه اجتماعی تبدیل شد. وی سرمایه اجتماعی را به  " 1بولینگ تک نفره"

تقابل را تسهیل عنوان اعتماد، هنجارها و شبکه های پیوند تعریف می کند که همکاری در جهت کسب منافع م

 (. 33:  1390نموده و نتیجه آن انواع مختلفی از کنش جمعی است )عباس زاده و کرمی ،

ه آن ما هماگرچه تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی براساس رویکردها و سطح های مختلف وجود دارند ا

ه دانند.ب ی میمدرن،اقتصاد ها هدف از سرمایه اجتماعی را در نهایت با توجه به سلطه سرمایه داری در عصر

 د.عبارت دیگر توسعه اقتصادی هدف یا نه زمینه ساز سایر توسعه ها و برنامه های دیگر می شو

بنابراین پیش فرض سرمایه اجتماعی نسبتا ساده و سر راست است:سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با بازده 

تمام دانشمندان که در این رابطه به بحث و گفت و گو مورد انتظار در بازار.این تعریف کلی با تفسیرهای 

  3؛فالپ 1990،1988،؛کلمن21995،1982؛لین1983،1980/1986پرداخته اند،سازگار است) بوردیو

 (.35: 2001)لین ، 1998  6؛پورتز1996، 1995  5؛اریکسون 199،1993؛پوتنام1992  4؛بارت1994،1991

 لط چگونهات مسنوشتار از رویکرد مارکسیستی بوردیو و اینکه طبق با توجه به تمامی این رویکردها،در این

بهره  قالنیعموقعیت خود را حفظ می کنند و رویکرد اقتصادی و جامعه شناختی کلمن که از نظریه انتخاب 

به اساز،نمی برد استفاده می کنیم.بدین صورت که کشورهای خاورمیانه در یک بافت اجتماعی همگن ولی 

ین را در ا ی خودی و هدفمند به دنبال اهداف اقتصادی و...)منافع ملی(خود هستند و منابع طبیعصورتی عقالن

اسازی جود نوراستا به خدمت می گیرند)اهداف ناسیونالیستی(.چگونگی تغییر و تحوالت این بافت همگن با 

ررسی و نه بخاورمیا های موجود در آن بررسی خواهد شد.حال در ادامه کاهش سرمایه اجتماعی را در منطقه

 علل آن را واکاوی می نماییم.

 سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

تعاریف متعددی از توسعه اقتصادی وجود دارند.اما تعریفی که تمامی جنبه های توسعه اقتصادی را در بر گیرد 

تلزم تغییر در توسعه نه تنها افزایش رشد طی مدت معین است بلکه مس"مشکل به نظر می رسد.به طور کلی،

ساختارهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه است به طوری که تداوم و استمرار رشد تضمین شود.به 

عبارت دیگر،توسعه اقتصادی،رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی 

گر بپذیریم که هدف از توسعه انسانی تر اعم از ظرفیت های فیزیکی،انسانی و اجتماعی است.در مجموع ا
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)شیرخانی "زیستن انسان است می توانیم توسعه اقتصادی را به رشد پایدار در استانداردهای زنگی تعریف کنیم

،به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در "نهاد گرایان جدید"(. با ظهور مکتب8: 1390و واسعی زاده،

ثروت "بیشتری شد؛به طوری که بانک جهانی از این نوع سرمایه،به عنوانرشد و توسعه اقتصادی توجه 

پوتنام و فوکویاما در تحقیقات خود به رابطه  معنی داری  "(.2: 1392یاد می کند)حیدری و همکاران، "نامرئی

ان داد که نش1993از سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی پی بردند.پوتنام با مطالعه منطقه ای از ایتالیا در سال 

)شیرخانی،برگرفته از "چگونه نگرش های مدنی و اعتماد می تواند بر تفاوت عملکرد اقتصادی اثرگذار باشد

،نشان داد که چگونه سرمایه "اعتماد"(.فوکویاما نیز در کتاب خود با عنوان 1993پوتنام و همکاران

نوادگی را به موتور توسعه اقتصادی  در اجتماعی،اقتصاد جهانی معاصر را شکل داده است.مثال کارگاه های خا

(.بوگلسدیک و 64: 1379مکان هایی از قبیل مرکز ایتالیا،هنک هنگ و تایوان تبدیل کرده است)فوکویاما،

 54نیز نشان می دهند که سرمایه اجتماعی به عنوان فعالیتی مشارکتی،تفاوت های رشد اقتصادی در   1اسکایک

(.در یک جمع بندی کلی پژوهش در 62: 1387ت)بوگلسدیک و اسکایک،منطقه از اروپا را باعث شده اس

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی را می توان در چهار دیدگاه متمایز مقوله بندی کرد:دیدگاه اجتماع 

(.تفاوت میان این چهار دیدگاه 535: 1384گرایی،دیدگاه شبکه ای،دیدگاه نهادی و دیدگاه همیاری )تاجبخش،

خست عمدتا به سه عامل بستگی دارد اول واحدی که به هنگام تحلیل بر آن متمرکز می در درجه ن

شود؛دوم،تلقی دیدگاه ها از سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل،وابسته یا واسط و سوم اینکه نظریه ای 

 (.556درباره دولت را تا کجا در تحلیل خود می گنجانند)همان،

یه اجتماعی با سازمان های محلی چون باشگاه ها،انجمن ها و گروه های مدنی در دیدگاه اجتماع گرا سرما

برابر انگاشته می شود.اجتماع گرایان بر این اعتقادند که سرمایه اجتماعی ذاتا خیر است،هرچه بیش تر باشد 

ه برای تنها چیزی ک"(1997بهتر است و وجود آن همواره اثری مثبت بر رفاه اجتماع دارد.به قول دوردیک )

(.دیدگاه شبکه ای درباره سرمایه اجتماعی که 535)همان،"فقرا باقی مانده،پیوند های اجتماعی با یکدیگر است

بر اساس آن سعی می شود هر دو جنبه مثبت و منفی سرمایه اجتماعی به حساب آورده شود،اهمیت پیوندهای 

این قبیل هویت های سازمانی)منتج از این عمودی و هم چنین افقی در بین مردم و روابط درونی و فیمابین 

پیوندها(به عنوان گروه ها و بنگاه ها مورد تایید قرار می گیرد.به عبارت دیگر این دیدگاه بر این باور است که 

سرمایه اجتماعی می تواند با تقویت پیوندهای درون گروهی،به صورت مبنایی برای پی جویی منافع فرقه ای 

دگاه نهادی مدعی است که سرزندگی شبکه های اجتماعی عمدتا محصول محیط (.دی536در آید)همان،

سیاسی،قانونی و نهادی است.این دیدگاه برخالف دیدگاه های اجتماع گرا و شبکه ای که با سرمایه اجتماعی 

می -اعم از خوب و بد-به عنوان متغیری مستقل برخورد می کنند که به ظهور پیامدهای گوناگون

یه اجتماعی را به عنوان متغیری وابسته تلقی می کند.استدالل طرفداران این رویکرد این است که انجامد،سرما

خود ظرفیت گروه ها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی،وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که تحت 

کرد دولت ها و بنگاه تاثیر آن ها قرار دارند.طرفداران این دیدگاه هم چنین تاکید می ورزند که چگونگی عمل

                                                                                                                                                               
1 Beugelsdjik and Schaik 
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ها نیز به نوبه خویش وابسته انسجام درونی،اعتبار و صالحیت درونی خودشان از یک سو و پاسخگویی آن ها 

(.رویکرد همیاری سعی در تلفیق دو رویکرد شبکه ای و 545در برابر جامعه مدنی از سوی دیگر است)همان،

یق ترین تاثیر را بر جای نهاده اند.بنابراین رویکرد نهادی است که منشا آثاری بوده اند که بیشترین و عم

همیاری بر گروه های اجتماعی،جامعه مدنی بنگاه ها و دولت به عنوان فعاالن سرمایه اجتماعی تاکید می 

 (.556-555کند)همان،

وسعه تعی و بنابراین در تحقیقات صورت گرفته در کشورهای مختلف به رابطه معناداری بین سرمایه اجتما

وجه به ت.حال با ره شداقتصادی رسیده اند و دیدگاه های بدیلی نیز در این زمینه شکل گرفته اند که در باال اشا

 علل این پس بهتایید رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی به کاهش سرمایه اجتماعی در خاورمیانه و س

 امر از دیدگاه کلمن می پردازیم.

 ورمیانهکاهش  سرمایه اجتماعی در خا

هش یض،کاخاورمیانه بعد از جنگ جهانی اول همواره با کاهش سرمایه اجتماعی،عدم توسعه اقتصادی،تبع

حت تقاله ای مر در احساس ناامنی و افول سرمایه انسانی)فرار مغزها(،) در این رابطه حلیم برکات و ماجد نجا

ه مطالعات فصلنام 2،شماره 9دوره  1381عنوان:فرار مغزها از جهان عرب:یک پدیده اجتماعی،که در سال 

از علل  ف نظرخاورمیانه ترجمه شد،این امر را به وضوح به نمایش گذاشتند( مواجه بوده است.در اینجا صر

نه سعی ورمیااین معضالت،با وجود دشواری های موجود در مسیر اندازه گیری سرمایه اجتماعی در منطقه خا

 ی،فرایندجتماعاومی سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد،مشارکت و شبکه های می کنیم با استفاده از سه مولفه عم

 کاهش سرمایه اجتماعی را در این منطقه نشان دهیم.

: 1384،)نصری"اعتماد به عنوان اصلی ترین شاخصه سرمایه اجتماعی در دنیای مدرن"برای اندازه گیری

ررسی ز طریق بان  ایزان اعتماد به سایرین می توعالوه بر پرسش مستقیم از افراد جامعه در ارتباط با م"(،18

ین مله اشاخص های حاکی از مخدوش بودن اعتماد به سنجش سطح اعتماد اجتماعی در جوامع پرداخت.از ج

ف های مومی و نابرابری در آمد به عنوان نمودی از شکامالی،جرایم ع-شاخص ها می توان به فساد اداری

تماد اجتماعی در ( در این مقاله برای نشان دادن سطح اع4: 1390اسعی زاده،اجتماعی اشاره کرد)شیرخانی و و

 الی و نابرابری درآمد بهره می بریم.م-خاورمیانه از دو متغیر فساد اداری

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاه اند که فساد باعث آسیب های 

رزی هم نمی شناسد،همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان بسیاری می شود،و هیچ حد و م

سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی ،گوناگون است.به هر صورت،فساد موجب انحطاط است،و سیاست 

: 1391)افضلی،"های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می گردد

(. از طرفی مسیر رشد اقتصادی را با موانعی بسیار مواجه ساخته و بر توسعه اقتصادی تاثیر منفی می 236

از میان نوزده کشور تنها  2009گذارد.در این راستا براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت بین المللی در سال 

کسب  5منطقه نمره ای پایین تر از  کسب کرده اند و سیزده کشور دیگر 5شش کشور منطقه نمره ای باالتر از 
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کرده اند.براساس این گزارش،یک بهترین و ده بدترین کشور از نظر فساد اداری است. میزان فساد اداری در 

 کشورهای خاورمیانه حاکی از میزان کاهش اعتماد در سطح های مختلف است.

ی ایجاد ل اصلصادی کشورها و از عواممساله توزیع درآمد نیز به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه اقت

ه یادی توجزمدت  کننده فقر،هم از بعد عدالت و هم از بعد اثر گذاری بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی،برای

جامعه ای دارای  (.به عبارت دیگر؛اگر3: 1391اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است)ابراهیمی و آل مراد،

این  عکس.برسطح های مختلف باشد،نابرابری درآمد کاهش پیدا می کند و بالمیزان باالیی از اعتماد در 

 ای سرشارآمده اساس،کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه همواره از توزیع نابرابر درآمدها آسیب دیده اند.در

 ود ولینجر شنفتی می تواند تحت مکانیسم مناسب مالی به سرمایه گذاری،اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی م

تبدیل  فساد وشواهد نشان می دهد که،بخش عمده ای از درآمد نفت در کشورهای خاورمیانه به تورم،بیکاری 

داده  د سوقمی شود.چرا که ناتوانی نظام مالی در این کشورها منابع مالی را به سوی بخش های غیر مول

(.به 10-11: 1390یده است)آریایی،است.این موضوع در نهایت به تغییر توزیع درآمد و افزایش نابرابری انجام

اوز نمی درصد است و متوسط در آمد یک سوم کشورها از دو دالر تج33طوری که نرخ زیر خط فقر منطقه 

ری از د دیگکند)سایت( مشارکت در امور اجتماعی و عضویت در شبکه هایی مبتنی بر ارزش های مشترک ابعا

 سرمایه اجتماعی را نشان می دهند.

 رمایهمی توان با بررسی میزان عضویت افراد جامعه در تشکل های مدنی به سنجش سطح س بدین ترتیب

د در آمدهای (.اما کشورهای خاورمیانه با وجو4: 1390اجتماعی آن جوامع پرداخت)شیرخانی و واسعی زاده،

ردم بی مات لینفتی،مانع شکل گیری جامعه مدنی می شوند.در آمدهای سرشار نفتی،دولت های منطقه را از ما

های  نیاز می کند و حتی مردم محتاج بخشش های دولت هستند.این امر منجر به عدم شکل گیری گروه

ه به بمستقل شده است و عاملی برای بدبینی و سوءظن مردم نسبت به یکدیگر به دلیل عدم وابستگی 

و برای  ی شودناطق محسوب میکدیگر،زیرا دولت تنها نهاد قدرتمند،توانا و برطرف کننده نیازها در این م

و  نزدیک شدن به دولت و از آن جایی که آن هم محدود است،به بی اعتمادی و سوءظن ختم می شود

 مشارکت به نهادها و سازمان های رسمی و صوری دولت ختم می شود.

 علل کاهش سرمایه اجتماعی در خاورمیانه

ار فرضیه قابل طرح است:اول،نامناسب بودن درباره کاهش سرمایه اجتماعی در کشورهای خاورمیانه چه

ساخت فرهنگی جامعه که اجازه همیاری و همکاری گروهی،اعتماد به یکدیگر و برخورد عقالنی با مسایل را 

(.این فرضیه بر عوامل مادی و خارجی کاهش سرمایه اجتماعی توجه ندارد و بر 14: 1385نمی دهد)ترکمانی،

امناسب بودن ساخت اقتصادی اجازه شکل گیری جامعه مدنی متکی بر گروه ها ن"نظام معنایی تاکید دارد.دوم،

و طبقات اجتماعی مستقل از دولت را نمی دهد.بنابراین،در این چارچوب دولت به عنوان یک نهاد فرا قانونی 

تجلی پیدا می کند و حقوق مالکیت به عنوان یکی از ارکان اصلی شکل گیری جامعه مدنی و روابط و 

 "دولت رانتی و استبداد نفتی"بات اجتماعی  مبتنی بر اعتماد شکل نمی گیرد.مفهوم و نظریه مناس

(.سوم،نامناسب بودن ساخت 14: 1385)ترکمانی،"( در چارچوب این فرضیه قرار می گیرد1366کاتوزیان)
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اعی است،هم قدرت که بیشتر تحت تاثیر ماهیت درونی روابط دولت و رابطه اجتماعی دولت با نیروهای اجتم

مانع از شکل گیری نهادهای مدنی ناظر بر عملکرد دولت می شود و هم از طریق سازماندهی ضعیف فعالیت 

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر نظام انگیزشی جامعه تاثیرمنفی می گذارد.در چارچوب این 

ی نوعی استقالل نیز است؛از فرضیه،ضمن اینکه دولت دارای ریشه ای تاریخی،اجتماعی و فرهنگی است دارا

همین رو ،به عنوان متولی و مسئول پیشبرد تحوالت توسعه ای شناخته می شود.مباحث سیاست شناسانی چون  

(.فرضیه چهارم،بر این باور است که هیچ کدام از 14)همان،"( در این چارچوب قرار دارد1384و1381بشیریه)

ماعی در خاورمیانه مطرح شده اند،نمی توانند به تنهایی علت سه فرضیاتی که در رابطه با کاهش سرمایه اجت

کاهش سرمایه اجتماعی را توضیح دهند.از دیدگاه این فرضیه، از آن جایی که کشورهای خاورمیانه با هر سه 

معضله ای که عنوان شد به طور مساوی دست و پنجه نرم می کنند،عامل شتابزایی می باید میزان سرمایه 

ا این سطح کاهش داده باشد و آن عامل شتابزا را دخالت های قدرت های بزرگ و فرامنطقه ای اجتماعی را ت

می دانندکه به دلیل منابع طبیعی و موقعیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک آن به این امر مبادرت ورزیدند.زیرا 

اما بنا به نظر آنان این امر در  مناطق دیگر جهان نیز به گزینه هایی که در سه فرضیه باال اشاره شد،مبتال هستند

آن مناطق میزان سرمایه اجتماعی را به نازلترین سطح آن کاهش نداده است که مانعی در راه دست یابی به 

 توسعه اقتصادی و سیاسی تلقی شود.

ی باعث طقه ااین مقاله با اعتقاد به رویکرد چهارم بر این باور است که دخالت قدرت های بزرگ و فرامن

لل این،عیل شدن شکاف های خاموش و نیمه فعال به شکاف های نیمه فعال و فعال گردیده است.بنابرتبد

ه در را ک کاهش سرمایه اجتماعی را به داخلی و بیرونی تقسیم می کنیم و در علل داخلی مذهب و قومیت

امل عوان به عن خاورمیانه به طور مشهودی بارز است را بررسی و در علل خارجی،نقش قدرت های بزرگ را

 شتابزا می سنجیم.

 الف:علل داخلی

 تفاوت های قومی و مذهبی:-

اگر خاورمیانه را به عنوان یک محیط اجتماعی و فرهنگی تعریف کنیم،این محیط اجتماعی و فرهنگی 

هنجارها وسیله "بایستی،دارای هنجارها،تعهدات و قواعد اجتماعی مشترکی باشد)بخوانید سرمایه اجتماعی(.

برای تنظیم رفتار دولت ها و هم چنین راهی برای تعریف منافع کشورها هستند و این هنجارها هستند که  ای

(،یعنی کشورها در عین اینکه بر اساس نظریه 14: 1390باعث توسعه هویت جمعی می شوند)روحی دهنبه،

تعریف می  "ما"ه عنوان انتخاب عقالنی به صورت تک تک دنبال منافع خود هستند اما در عین حال خود را ب

کنند.اما کشورهای منطقه خاورمیانه به دلیل تفاوت های قومی و مذهبی،نتوانستند هنجارهایی مشترک برای 

خود تعریف کنند.این تفاوتها باعث شکل گیری ساختارهای سیاسی متفاوت،تفاوت در ایستارهای امنیتی،بی 

ه است.به این جهت واژه ی خطرآفرین را به جای واژه اعتمادی و رقابت مستمر و به طور کلی خطرآفرین شد

بحران به کار بردیم که ما به منطقه خاورمیانه به عنوان سیستم نگاه نمی کنیم،زیرا در صورت وجود چنین 

نگرشی بازگردندان تعادل به سیستم وجود دارد و ما بر این باوریم که خاورمیانه بعد از انقالب اسالمی همواره 
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طر آفرین قرار داشته و سیستمس وجود ندارد زیرا با وقوع انقالب اسالمی سیستم فرو در وضعیت خ

پاشید.برای مثال اعراب و به خصوص عربستان و ایران به عنوان دو قدرت منطقه ای،از دو وجوه اصلی قومی 

ور اعراب و مذهبی تفاوت های پررنگی دارند که مانع از شل گیری هنجارهای مشترک شده است.نگاه قوم مح

نسبت به خود و دیگران،که حتی پیشینه آن را تا پیش از اسالم هم امتداد داد،از جمله عوامل اختالفات تاریخی 

ایرانی است.پس از اسالم نیز گرایش تدریجی ایرانیان به تشیع،همواره حساسیت اعراب سنی،بویژه -عربی

به عنوان دو عامل تاریخی  "مذهب سنی"و  "قومیت عربی"دستگاه خالفت اموی و عباسی را برانگیخته است.

صرف نظر از _در جهان عرب،سبب ایجاد دیدگاه و احساس منفی و قضاوت هایی نادرست نسبت به ایرانیان

شده است.به همین دلیل آنان در روابط با یکدیگر براساس فرهنگ الکی و _نوع حکومتی که در ایران باشد

عراق که دوره های زیادی از خصومت و آنارسی بین آنها حاکم بوده هابزی برخورد می کنند.مثال ایران و 

است و یا عربستان و ایران که بر اساس منطق الکی،همواره در پی رقابت بر سر کسب قدرت منقه ای و تعیین 

دستور کار منطقه ای بودند.این وضعیت باعث تسلط نوعی گفتمان آنارشیک و در نتیجه بروز درگیری،ستیز و 

(،در این میان نباید نقش ملی گرایی و ناسیونالیسم را در 18-19: 13390هم شده است)روحی دهنبه، کشمکش

عدم شکل گیری هنجارهای مشترک بی تاثیر دانست.در طول تاریخ،اعراب و ایرانیان و ترک ها  همیشه 

نیزهمواره در کنار ناسیونالیسم ایرانی و ترکی و عربی در مقابل هم قرار داشته اند و رقابت های مذهبی 

اختالفات قومی باعث عدم شکل گیری هنجارهای مشترک که باعث شکل گیری هویت جمعی می شوند شده 

است.ایران و عربستان همواره برای رهبری جهان اسالم سر ستیز با یکدیگر داشته اند و به اعتقاد بسیاری از 

ن و اعراب،پایه های ایدئولوژیک دارند که محققین و صاحب نظران،ربیشه های درگیری و کشمکش بین ایرا

 سنی را تشدید می کنند.-تفاوت های قومی نیز این اختالفات ایدئولوژیک شیعی

ای نجارهبنابراین،می توانیم بگوییم تفاوت های قومی و مذهبی،اگرچه فی نفسه باعث عدم شکل گیری ه

سنی را برای -سنی و ترک-فارسی و عرب-شیعهمشترک)سرمایه اجتماعی( نمی شوند،اما چنانچه رقابت های 

زم و نه رط الشرهبری منطقه و جهان اسالم را به این تفاوت ها اضافه کنیم،خواهیم دید که این تفاوت ها 

 کافی برای عدم شکل گیری هنجارهای مشترک در منطقه است.

 ب:علل خارجی 

 مداخالت فرامنطقه ای-

،ژئواستراتژیک و ژئوکالچرال در سطح کره خاکی موقعیت ممتازی دارد خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپولوتیک

و قدرت های بزرگ و مخصوصا قدرت هژمون باید برای اثبات برتری و یا حفظ موقعیت خود به این منطقه 

تسلط داشته باشند.بنابراین به ناچار آمریکا به عنوان قدرت هژمون پس از فروپاشی شوروی و یا حداقل به 

درت بزرگی که دست باال را در میان قدرت های بزرگ دیگر دارد،نفوذ خود را در خاورمیانه تعمیق عنوان ق

بخشد.این امر در صورتی امکان پذیر است که هنجارهای مشترکی در میان کشورهای خاورمیانه ظهور و بروز 

اینکه تک تک به دنبال نکند،زیرا اگر هنجارهای مشترک در خاورمیانه ظهور و بروز نماید،کشورها در عین 

تعریف  "ما"منافع ملی خود هستند اما خود را به عنوان عضوی از اعضای کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         

 

 

 

می کند و به صورت جمعی دنبال اهداف ملی خود هستند،به عبارت دیگر،پیگیری اهداف ملی با هنجارهای 

ده آمریکا همواره کشور یا کشورهایی مثل ایران و مشترک تعریف شده تضادی ندارد.بنابراین ایاالت متح

کسینجر و بعد از انقالب با -عربستان قبل از انقالب اسالمی به عنوان دو ستون اقتصادی و سیاسی نیکسون

معرفی کردن ایران به عنوان تهدیدی برای منطقه،شکل گیری هنجارهای مشترک را به صورت تمام عیار و 

د و بر فرض مثال شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای عربی که درای کامل به وقوع نمی پیوندان

اشتراکات زبانی،فرهنگی،تاریخی و مذهبی هستند،برای مقابله با ایران با همکاری ایاالت متحده شکل می گیرد 

ه و منطقه هنجارهای عامی را تجربه نمی کند.به طور کلی در طول تاریخ روابط غرب با کشورهای منطق

خاورمیانه،قدرت های بزرگ همواره با استفاد از شکاف های قومی و مذهبی،سیاست هایی را در چهار حوزه 

اقتصادی،سیاسی و نظامی و فرهنگی به صورت خودآگاه و ناخودآگاه اجرا نمودند که نتیجه آن کاهش 

حوزه مذکور می محسوس سرمایه اجتماعی بود.حال در ادامه به سیاست های قدرت های بزرگ در چهار 

 پردازیم.

 الف:سیاست های اقتصادی:

ل می ی مادی قدرت را تشکینظامی محورها-قدرت ملی سه محور اساسی دارد:ثروت اقتصادی و قوای امنیتی

ه محور ه صورت محور معنوی آن نقش ایفا می کند.بی تردید،میان این سایدئولوژیک ب-دهند و نفوذ سیاسی

د،جریان ده انشدارد و از آنجا که این محورها از مولفه های متعددی تشکیل  تاثیرگذاری های متقابل وجود

صادی در ی اقتروابط و قوام دهی متقابل آنها بسیار پیچیده و چند وجهی است.با این حال،نقش پتانسیل ها

ی که مللین البقوام یابی قدرت ملی کشورها تعیین کننده تر به نظر می رسد.جز در شرایط حاد و پر تهدید 

ر د(.1389:58،احتمال بروز جنگ،شدید می شود،دولت ها غالبا بر سر ثروت اقتصادی رقابت می کنند.)قنبرلو

ها به  دولت این بین دسترسی به منابع انرژی الزم،یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی قدرت و هژمونی

ی رابطه انرژی و سطح قدرت نوع(.به این ترتیب،بین دو متغیر سطح دسترسی به 59حساب می آید)همان: 

 (.216قوام دهی متقابل مشاهده می کنیم)همان: 

با توجه به رابطه اقتصاد و منابع انرژی و تاثیرگذاری آن بر قدرت یابی هژمونی،مناطقی که از این امتیاز 

 برخوردار بودند،مسلم بود که عرصه کشمکش بین قدرت های بزرگ یا بین هژمونی و قدرت های بزرگ و

خود قرار خواهند گرفت.بعد از انقالب صنعتی انگلستان در قرن هیجدهم و سپس آمریکا،به دلیل جایگزینی 

زغال سنگ با نفت در اوایل قرن بیستم و کشف نفت در اوایل قرن بیستم در خاورمیانه،این منطقه با امپریالیسم 

امپریالیسم اقتصادی که به عنوان روش "د.اقتصادی بعد از فروپاشی عثمانی بعد از جنگ جهانی اول روبه رو ش

عقالیی کسب قدرت شناخته می شود،سیاست های داخلی و خارجی کشورهای ضعیف اقتصادی را از طریق 

سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی کنترل می کنند.برتری و تفوق بریتانیا در جهان عرب در نتیجه سیاست 

(.اگرچه بعد 245: 1391)ابراهیمی فر،"نفت به آن اطالق می شود های اقتصادی آن بود که اصطالحا دیپلماسی

اما "از جنگ جهانی دوم با شروع موج استقالل خواهی،امپریالیسم نظامی جای خود را به استعمار اقتصادی داد،

مداخله گرایی آمریکا به خصوص بعد از فروپاشی شوروی،شکل بی سابقه ای به خود گرفت.مثال در 
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له گرایی آمریکا در عراق که باعث سرنگونی آن شد و در مورد ایران از حد فشارهای تبلیغاتی خاورمیانه،مداخ

و تحریم فراتر نرفته است.تردیدی نیست که انگیزه های دولت آمریکا در کلیه مداخالت همسان نبوده است.اما 

: 1389)قنبرلو،"ه استهژمونی جویی اقتصادی غالب ترین انگیزه جهت دهنده به مداخله گرایی آمریکا بود

(. بنابراین با توجه به این که رابطه مستقیمی بین قدرت و منابع انرژی وجود دارد،حرکت هایی چون 56-57

محدود سازی دسترسی کشورهای صنعتی و بویژه هژمون به منابع انرژی با تالش برای کنترل انحصاری آنها و 

ه امنیت ملی کشورهای صنعتی و یا هژمون محسوب می استفاده از انرژی به صورت سالح،تهدیدی بزرگ علی

شود. به طور کلی استعمار به عنوان عادات یا خصلت هژمونی اقتصادی بریتانیا در نیمه دوم قرن نوزدهم و بعد 

هژمونی جویی اقتصادی آمریکا به خصوص بعد از فروپاشی شوروی بوسیله تجارت آزاد،باعث بوجود آمدن 

آن ها شده است تا در میدان جامعه جهانی عمل کنند.در همین راستا میدان منطقه سرمایه اقتصادی برای 

 خاورمیانه را نیز به منظوردست یابی به اهداف اقتصادی تغییر دادند.

بنابراین،عدم کنترل و برنامه ریزی بر روی منابع اصلی درآمدزایی)نفت( توسط دولت های منطقه برای دست 

،باعث تثبیت جایگاه طبقاتی غرب و منطقه خاورمیانه به عنوان طبقه پایین و پیرامونی یابی به برنامه های توسعه

شده است.به طور کلی سیاست های اقتصادی غرب به دو طریق مانع از شکل گیری شبکه های روابط گروهی 

پیگیر کسب سرمایه اقتصادی در منطقه و بدین طریق باعث کاهش سرمایه اجتماعی شده است:نخست از 

طریق تاثیر بر سطح درآمد سرانه،آموزش های عمومی و سالمت فکری افراد خاورمیانه و دوم،از طریق توزیع 

درآمدها.آموزش های عمومی و سالمت فکری افراد با سطح معینی از درآمد سرانه و توزیع مناسب 

هم چنین  درآمدها،امکان شکل گیری و گسترش شبکه های گروهی پایبند نظام اخالقی و اجتماعی و

همبستگی بین افراد را فراهم می آورد.اما سیاست های اقتصادی غرب در منطقه،باعث سرمایه گذاری اندک بر 

آموزش های عمومی،سالمت روان و توزیع نابرابر و هدررفتن منابع ملی با سرمایه گذاری بر اموری که با 

-2010سی که موسسه گالوپ در دوره زمانی تغییر میدان منطقه مهم شمرده شده اند، شد. برای مثال در برر

در مورد شادی و سالمت روان،براساس شش متغیر، میزان تولید ناخالص ملی، میزان امید به زندگی  2012

سالم در بدو تولد، داشتن فردی در زندگی که بتوان روی او حساب کرد، آزادی برای داشتن و گرفتن انتخاب 

یزان سخاوت مردمان و هم چنین براساس نتایج مطالعه جدیدی که توسط در زندگی، نبود فساد در کشور و م

محققان دانشگاه کویینزلند استرالیا منتشر شده، مردم ساکن در منطقه خاور میانه از کم ترین شادی و بیشترین 

 های مولد زندگی مردم اینبرند و این مساله به قیمت از دست رفتن سالمیزان افسردگی در دنیا رنج می

توسط بانک توسعه صورت گرفت،نشان می دهد  2010شود.از طرفی در مقاله ای که در سال تمام می سرزمین

که میزان نابرابری های اجتماعی موجود میان افراد فقیر و غنی با میزان باالی افسردگی در ارتباط است.این 

د که نمی توانند یا نخواستند در موارد نیز به نوبه خود باعث عدم شکل گیری شبکه روابط گروهی می شون

راستای کسب سرمایه اقتصادی گام بردارند،زیرا الزمه این امر را در وهله اول تغییر میدان منطقه)از بین بردن 

 استعمار با تمام مشتقات آن از جمله دولت های ملی( می دانستند.

 ب:سیاست گذاری های سیاسی:
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 ه کار میریش بحت فشار بود و محاصره های ناموفقی برای فتح اتزمانی که اروپا توسط امپراتوری عثمانی ت

یک مرکزی، و همزمان با بازگشت پیروزمندانه شاه عباس کبیر از جنگ با ازبک های آسیای 1598در "بست،

 .پردامنهسیدندرهیئت اروپایی به سرپرستی دو برادر انگلیسی به نام سر آنتونی و رابرت شرلی به حضور وی 

شرلی و  ادرانرات اروپایی ها تجدید ساختار و تجهیزات نیروهای مسلح ایران بود که به کمک برترین تاثی

،ایران و 1627ا ت 1616و بار دیگر بین سالهای  1612تا  1602دیگر اروپایی ها انجام شد. در فاصله سالهای 

ه این بوجه ترک ها با تعثمانی به جنگ برخاستند،که طی آن ایرانی ها به پیروزی های چندی دست یافتند.

ن اولین نفوذهای (.بنابرای25: 1384)لوئیس،"با اتریشی ها پیمان صلح ببندند 1606شکست ها ناگزیر شدند در 

ر صنعتی د نقالبااروپا به خاورمیانه،حداقلی و صرف دور نگه داشتن عثمانی از اروپا بود.اما بعد از وقوع 

ف ترین هد ی مهمو تغییر میدان منطقه با توجه به نیازهای صنعت انگلستان و سپس آمریکا اهداف به حداکثری

رد تقسیم در سن رمو تصمیماتی توسط بریتانیا و فرانسه در مو1920شمرده شد.که بر این اساس در سال 

 ه دلخواهبه را خاورمیانه گرفته شد. بریتانیا و فرانسه طی ده سال پس از تصمیمات سن رمو مردم خاورمیان

یدان ییر مکردند.مرزهای ساختگی نوینی کشیدند و سدهای اجتماعی عظیمی ایجاد کردند.با تغ خود تقسیم

ظت و د حفامنطقه و شکل گیری دولت های متنوع و جدید،عاملی نیاز بود تا از این میدان تغییر داده ش

وپاشی ا فربه حراست کند و آن ناسیونالیسم بود.مهم ترین عامل تاثیرگذار بعد از مذهب در این منطقه ک

 ود که بهسیم بامپراتوری عثمانی بین دولت ها به عامل تاثیرگذاری کمرنگی تبدیل شد،شکل گیری ناسیونالی

 سلطه که جدید طور غیر مستقیم توسط دولت های امپریالیستی قرن بیستم ترویج می شد.ناسیونالیسم به شیوه

 نسبت به حضور مستقیم بسیار کم هزینه تر بود انجامید.

( به تجزیه و تحلیل راهی می پردازد که طی آن به طور،ناآگاهانه 1936بندیکت اندرسون)"در این زمینه

ای،دولت مستعمراتی قرن نوزدهم )وسیاست هایی که از ماهیت آن تراوش می کرد(،به طور منطقی،موجب 

: 1393)اندرسون،"خیزدبوجود آمدن قواعد حرکت ملیت خواهی می شود که نهایتا در برابر آن به جنگ بر می 

(.در همین زمینه که ریشه ساخت قدرت سیاسی را در منطقه خاورمیانه نیز نشان می دهد می توانیم ادعا 22

کنیم که غرب در راستای سیاست های نامناسب خود در خاورمیانه که تا حدی به طور ناخودآگاه نیز 

مجبور به عقب نشینی نیز شد.اما ساخت  1962تا 1945بود،باعث رشد ملی گرایی شد که در بین سالهای 

قدرتی که در منطقه شکل داده بود به قوت خود باقی ماند.ساخت قدرتی که هیچ توجهی به تفاوت های 

ساخت قدرت از طریق بحث حکمرانی ) شکل "نژادی،زبانی و مذهبی موجود در منطقه نداشت.این نوع 

تراضی و نقاد حاکمیت،وجود قوانینی که حقوق مدنی و گیری سازمان های غیردولتی موثر،وجود صداهای اع

)دینی ترکمانی، "شهروندی افراد را به رسمیت بشناسد و تضمین بکند،ثبات سیاسی و پاسخگویی دولت(

( و در دو بعد داخلی و خارجی بر کاهش سرمایه جتماعی تاثیر گذارده است.در بعد داخلی وجود 5: 1385

ل صباع،آل خلیفه،آل ثانی،آل نهیان،آل بوسعید( در بیشتر کشورهای منطقه حکومت های خاندانی)آل سعود،آ

که با تغییر میدان و وابستگی های مفرط به قدرت های بزرگ مسند قدرت را اشغال کردند،مانع از شکل گیری 

ر جامعه مدنی قوی می شوند.زیرا شکل گیری جامعه مدنی قوی،جایگاه طبقاتی آن ها را به خطر می اندازد.د

بعد خارجی نیز،مرزهای ساختگی باعث جلوگیری از زیاد شدن حجم سرمایه اجتماعی در منطقه می 
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شوند،زیرا عالوه بر شکاف های متراکم و متقاطع که دولت ها در داخل با آن دست و پنجه نرم می کنند،در 

شکاف زبانی،مذهبی و  خارج نیز،به دلیل عدم وابستگی متقابل و نامکمل بودن تولیدات اقتصادی و هم چنین

نژادی که همه از مرزهای ساختگی و عامل تشدید کننده آن یعنی ناسیونالیسم ناشی می شوند،بوجود می 

آیند.به عبارت دیگر،تشدید شکاف های زبانی،نژادی و مذهبی و حکمرانی ضعیف و ناکارآمد،باعث عدم شکل 

کشورهای منطقه می شوند که بتوانند در  گیری شبکه های روابط گروه های داخلی و خارجی و حتی بین

راستای کسب سرمایه اقتصادی گام بردارند و گروه های موجود هم،چون براساس اهداف ایدئولوژیک پا می 

گیرند و کسب سرمایه اقتصادی برای آن ها در مراحل بعدی الویت قرار دارند،در میان مجموع فرایندهای 

 سرمایه اجتماعی جایی ندارند.

 ت های نظامی:ج:سیاس

سیاست های نظامی غرب و به خصوص آمریکا در منطقه،با سیاست های اقتصادی و سیاسی گره خورده 

است.به عبارت دیگر غرب با امنیتی کردن منطقه خاورمیانه دو هدف را دنبال می کند،که این اهداف باعث 

رمایه اجتماعی در منطقه شده کاهش شکل گیری شبکه های روابط گروهی پیگیر سرمایه اقتصادی و کاهش س

است.نخست،حفظ میدان منطقه که بعد از جنگ جهانی اول با کشیدن مرزهای ساختگی بدون توجه به تفاوت 

های نژادی،زبانی و مذهبی صورت گرفت که همان طور که گفته شد باعث درگیری هایی بین دولت و 

ی منطقه شده است.دوم، دست یابی به اهداف نیروهای داخلی و از طرف دیگر باعث تنش هایی بین دولت ها

اقتصادی که مهم ترین هدف در پس تمامی سیاست گذاری های غرب و هژمون ها به خصوص آمریکا می 

باشد.در این راستا و برای دست یابی به اهداف مذکور، غرب با ایجاد جهان الکی)رقابتی( در دو سوی 

وق داد و در این شرایط،بهترین گزینه برای تامین امنیت از میان آتالنتیک،خاورمیانه را به سمت جهان هابزی س

الگوهای امنیتی موجود)الگوهای امنیتی هژمونی،وابستگی متقابل،صلح دموکرتیک و موازنه قوا(از نقطه نظر 

تصمیم گیرندگان،با توجه به وجود شکافهای متراکم داخلی و خارجی شکل گرفته بوسیله سیاست گذاری 

و سیاسی غرب،توازن قواست که مسابقه تسلیحاتی یکی از وجوه آن است. این الگو وسعت  های اقتصادی

عمل فراوانی را نیز برای کشورهای مطرح جهانی بوجود می آورد.زیرا،در این حالت کشورهایی که در جرگه 

را دوستان قدرت هژمون جهانی هستند،از طریق توازن خارجی یعنی نزدیکی به هژمون ضعف پیش آمده 

جبران می کنند و کسانی که در جرگه دوستان هژمون نیستند،چون قادر به ائتالف با قدرت های بزرگ نیستند 

(. به همین جهت میزان هزینه 57-52: 1387)دهشیار،"بر میزان سرمایه گذاری بر هزینه های نظامی می افزایند

افزایش هزینه ها در "فزوده می شود.برای مثال،های نظامی در این منطقه بسیار باالست و هر ساله بر میزان آن ا

میلیارد دالر رسیده است.عربستان با  150مواجه بوده و به رقم  2013منطقه با رشد چهار درصدی در سال 

درصد کل  8/3میلیارد دالر صرف هزینه های نظامی کرده است.این کشور با  67در صدی حدود  14رشد 

درصد تولید  3/9ور پرهزینه نظامی را به خود اختصاص داد که این مبلغ هزینه های نظامی،رتبه چهارمین کش

ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود.بودجه نظامی اختصاص یافته به هزینه های نظامی نیز در این 

 94سال اخیر بیش از دوبرابر رشد داشته است.مقایسه بودجه پیشنهادی دفاعی ایران نیز در سال  10کشور در 
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بیشترین هزینه ها را  2014کشوری که در سال  15درصد افزایش را به نمایش می گذارد.از بین  5/32، 93و 

در امور نظامی صرف کرده اند،سه کشور عربستان،امارات و ترکیه نیز به چشم می خورد،در عین 

(. این تحوالت 76: 1394حال،ایران،عراق،بحرین و قطر نیز بر میزان هزینه های نظامی خود افزوده اند )نعیمی،

باعث حفظ میدان آشفته و بحرانی منطقه شده و از طرف دیگر،شرکت های تسلیحاتی و چندملیتی که در 

بحث های مارکسیستی امپریالیسم،یکی از عوامل اصلی امپریالیسم و تحریک و الزام دولت ها برای تهیه منابع 

دا کنند،می شود.این مهم از آن جایی حائز اهمیت طبیعی و مهمتر از همه بازاری برای فروش محصوالت پی

درصد ذخایر نفتی و گاز،توانایی زیادی برای پرداخت و هزینه  15است که منطقه خاورمیانه به دلیل دارا بودن 

 در این امور دارند.

 د:سیاست های فرهنگی:

وشنفکرانه ،غذا ،اسباب و فرهنگ عبارت است از نماد ها ،معانی ،کاالهای فرهنگی نظیر موسیقی و ادبیات ر

وسایل منزل.فرهنگ همواره مهر طبقه اجتماعی را برروی پیشانی دارد.فرهنگ سلطه طبقه اجتماعی را تا جایی 

باز تولید می کند که طبقات مسلط بتوانند ارزش های فرهنگی ،معیارها ،ذائقه های خود را بر کل جامعه 

به منزله معیار برترین ،بهترین و مشروع ترین سبک زندگی  تحمیل کند یا دست کم ترجیحات فرهنگی شان را

(. به بیان دیگر،نرم ترین و مسالمت آمیزترین روش حفظ موقعیت 199: 1،1386در فرهنگ تثبیت کند)سیدمن

طبقاتی،استراتژی های بلندمدت فرهنگی برای حفظ میدان تغییر داده شده بوسیله سیاست گذاری های 

 ورمیانه است.اقتصادی و سیاسی در خا

ه ر بودسیاست های فرهنگی غرب نیز از دو طریق بر فرایند کاهش سرمایه اجتماعی در خاورمیانه موث

ز شتر ااست:نخست،ترویج ترجیحات فرهنگی شان به منزله برترین،بهترین و مشروع ترین سبک زندگی بی

عادات ندگی.امناسب ترین سبک زطریق رسانه،دوم،نشان دادن ارزش های فرهنگ بومی خاورمیانه به عنوان ن

ا میدان به ها واره های اسالمی با میدان شکل گرفته سنخیت ندارند و غرب برای سنخیت و تطابق عادات وار

حفظ  استایفعلی منطقه،سعی در جایگزینی آن ها بوسیله عادات واره های غربی دارد تا میزان کنش در ر

انده می به جا ره هاری از رسانه ها،سعی در تغییر تمامی عادات واساختار فعلی باشد.در این راستا با بهره گی

 ید فرهنگازتولدارند،از شیوه و نوع مصرف تا جایگزینی ارزش های سامان دهنده به جامعه،منابع تولید و ب

 مسلط مثل دین و حتی مهم ترین نماد فرهنگ یعنی زبان.

سوال بردن تمامی ابعاد و زوایای فرهنگ فعلی از طرفی دیگر،ترویج ترجیحات فرهنگی شان مستلزم زیر 

دین را که یکی از مهم ترین منابع تولید فرهنگ،حتی در دنیای مدرن "منطقه است.در این راستا 

(.به چالش می کشند.از آنجایی که دین اسالم مهم ترین وجه مشخصه منطقه بوده 67: 1390)فیرحی،"است

ترین رکن امپراتوری عثمانی را شکل می داد که جهت دهنده است و ارزش ها و عادات واره های آن مهم 

تمامی فتوحات و پشتوانه اصلی آن محسوب می شده،به ناچار باید با آن به عنوان اصلی ترین نمود فرهنگ 

منطقه مبارزه کنند.و به دلیل این که اسالم به برادری مسلمانان اعتقاد دارد،وجود مرزهای مصنوعی که برادران 

                                                                                                                                                               
1 Seidman 
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م جدا می کند،نامشروع تلقی می کند و با یکی از ارکان اصلی حفظ میدان منطقه یعنی ملت گرایی سر را از ه

سازش ندارد.نتیجه ای که این سیاست غرب به بار آورده،شکل گیری و گسترش گروه های بنیادگرای اسالمی 

ر شده است.به اجتماعی سکوالر از سوی دیگ-از یک سو و شکل گیری و گسترش طرفداران نظام سیاسی

عبارت دیگر،گروهی تحت تاثیر فرهنگ و عادات واره های غربی و گروهی نیز پایبند ارزش ها و عادات واره 

 های بومی مانده اند.

هی ط گروبنابراین،سیاست های فرهنگی غربی در منطقه اگر چه باعث شکل گیری و گسترش شبکه های رواب

ی ز آن جایند و اسرمایه اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی نیستشده اند،اما چون این شبکه ها پیگیر کسب 

ه در منطق عی آنکه اهداف ایدئولویژکی را بر اهداف اقتصادی مقدم می دانند،سرمایه اجتماعی به معنای واق

 کاهش پیدا کرده است.

جهانی  عمل یدانبنابراین در یک جمع بندی سیاست های چهارگانه غرب در منطقه خاورمیانه می توان گفت:م

شکل  جود در آنار انواع سرمایه موعثمانی در کن-در خاورمیانه تا فروپاشی عثمانی بوسیله عادات واره اسالمی

ه کتارهایی ه ساخمی گرفت.اما با شروع زوال مرد بیمار اروپا در قرن هیجده،میدان عمل در خاورمیانه بوسیل

گری و روشن انقالب صنعتی،سرمایه فرهنگی ناشی از عصر عادت واره غربی و سرمایه های اقتصادی ناشی از

 کرد. ریزی سرمایه اجتماعی حاصل از موازنه قدرت بعد از کنگره وین بود،فرایندهای خاورمیانه را طرح

 نتیجه گیری:

 منطقه خاورمیانه با دارا بودن بیشترین درصد سوخت مورد نیاز فعلی دنیا،از بعدهای مختلف

ن ه در جهاایی کجسی و اقتصادی ... نسبت به دیگر مناطق دنیا عقب مانده تر است.از آن فرهنگی،اجتماعی،سیا

ی توسعه تمام سرمایه داری تنها یک چیز جهانشمول وجود دارد و آن هم بازار است،توسعه اقتصادی زیربنای

سعه ه توبه ها در حوزه های دیگر علی الخصوص توسعه سیاسی است.با این وجود کشورهای منطقه خاورمیان

 اقتصادی دست نیافتند و این امر منجر به عدم توسعه سیاسی منطقه نیز شده است.

رمایه ل یعنی سین علعلل مختلفی می توان برای عدم توسعه اقتصادی این منطقه ذکر کرد اما ما به دنبال ریشه ا

سعه م تودر نهایت عد اجتماعی بودیم.کاهش سرمایه اجتماعی در این منطقه باعث عدم توسعه اقتصادی و

های  شبکه وسیاسی شده است.کاهش سرمایه اجتماعی در این منطقه با بررسی نمودن میزان اعتماد،مشارکت 

 گروهی و اینکه میزان فساد اداری و...در این منطقه باالست مشخص شد.

ومی و ای قهاوت در ادامه به علل داخلی و خارجی کاهش سرمایه اجتماعی پرداختیم و عنوان نمودیم که تف

عث وانند باتنمی  مذهبی به عنوان ریشه تمامی اختالفات در خاورمیانه هستند اما این تفاوت ها به خودی خود

امل عنوان عکاهش سرمایه اجتماعی شوند و از مداخله قدرت های بزرگ به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به 

بارت عتوسعه اقتصادی و سیاسی یاد شد.به  شتابزا در کاهش سرمایه اجتماعی منطقه و درنهایت عدم

نگی ی،فرهدیگر،قدرت های بزرگ در طول تاریخ با دخالت های خود در منطقه در حوزه های سیاسی،اقتصاد

 و نظامی و در اکثر موارد به صورت ناخودآگاه باعث کاهش سرمایه اجتماعی منطقه شدند.

 منابع:
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 41-60،صص 52-53(،الگوهای امنیتی منطقه خاورمیانه،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،شماره 1387هشیار،حسین)د-

ت ری(،سرمایه اجتماعی،سرمایه سالمت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه،فصلنامه مدی1392یدری،حسن و همکاران)ح-

 57-74)تابستان(،صص 11،شماره 3اقتصاد و حسابداری،دوره 

 (،پایان نظم،ترجمه:غالمعباس توسلی،تهران:جامعه ایرانیان1379فوکویاما،فرانسیس)-

 66-87،صص 2له دین و رسانه،شماره (،دین و رسانه،مج1390فیرحی،داوود)-

 ی،تهران: کویر: غالمرضا غفاری،حسن رمضان(،سرمایه اجتماعی،ترجمه1386فیلد،جان)-

 (،اقتصاد سیاسی مداخله گرایی در سیاست خارجی آمریکا،تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی1389نبرلو،عبداا...)ق-

 ان(،مشکل از کجا آغاز شد؟)تاثیر غرب و واکنش خاورمیانه(،ترجمه:شهریار خواجیان،تهران:اختر1384وئیس،برنارد)ل-

،شماره سالمی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال هشتماملی:مطالعه موردی جمهوری (، جامعه شناسی امنیت 1384نصری،قدیر)-

 311-335دوم)تابستان(،صص 
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 پیوندهای فرهنگی تا سیاسی هایرقابتاز  -روابط دوجانبه ایران و عراق

 
 حجت مهکویی، استادیار جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی،نجف آباد ، ایران

 ، ایراندانشجوی دوره دکترای جغرافیای سیاسی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی،نجف آباد  1حسن باویر

 
 چکیده

 وص سیاسی تردید کشور عراق به دلیل دارا بودن ویژگیهای خامنطقه خلیج فارس بیاز میان همسایگان عرب در 

ه یکی از هموار فرهنگی، برای منافع ملی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. چگونگی تنظیم روابط با کشور عراق

یران و دوجانبه ا های جدیدی در روابطهای اصلی سیاست خارجی ایران بوده است. سقوط رژیم بعث چالشچالش

ورد که رهنگی برختوان به نوعی پیوستگی فای دوکشور میهای منطقهعراق به همراه آورده است. علیرغم وجود رقابت

ید عراق جد ایران وهای دوجانبه ایران وعراق گردد. ساز گسترش همکاریدرنهایت، این مشترکات به نوعی زمینه

رده و به سوی کاعتمادی و تهدید خارج مرار تعارضات و تفکرات مبتنی بر بیتوانند روابط خود را از مرحلۀ استمی

  رقابت سازنده و همکاری در چارچوب منافع مشترک هدایت کنند.

ای نتایج این پژوهش نشان می دهد کهدو کشور اگرچه در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیونده

این  وشوند یمزیربنای سیاسی، اقتصادی و نظامی دو کشور رقیب محسوب استراتژیکی دارند، اما به لحاظ مالحظات 

 های مختلف گردیده استرقابت همواره مانع از پیوندهای مستحکم در عرصه

 ایران، عراق، رقابتهای استراتژیک، پیوندهای فرهنگی،تشیع، ژئوپلیتیککلیدواژه ها: 

 مقدمه -1

ه جانبه همکاری با کشورهای منطقه بران، گسترش همهناپذیر جمهوری اسالمی ایسیاست اصولی و خدشه

لماسی ای در سیاست خارجی و دیپویژه کشورهای همسایه است و در این میان عراق از جایگاه خاص و ویژه

 فرصت را ، ایندفاعی ایران برخوردار است. عراق جدید که با ایجاد دولتی مردمی و قانونی شکل گرفته است

های بلندتری از همکاری، حسن همجواری و روابط عراق فراهم کرده که افق برای دو ملت ایران و

  د. آمیز را رقم بزننمسالمت

مهم و  کشور پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و عراق از یک سو و اشتراکات مذهبی از سوی دیگر این دو

ا روابط اریخی بفرهنگی، مذهبی و تچنانچه این پیوندهای عمیق . استراتژیک منطقه را به هم پیوند زده است

یوندهای سیاسی های اساسی، پسیاسی پشتیبانی شوند و مسئوالن دو کشور بتوانند با تدبیر بر روی این پایه

رای دو ملت به تواند منافع بزرگی را بی روابط بین دو کشور میتوسعه. مستحکم و پایداری ایجاد نمایند

 ارمغان آورد.

 است:  پرسش این به دادنپاسخ دنبالبه مقاله این ادشده،ی مطالب به توجه با

                                                                                                                                                               

1bavi rhasan@gmai l .com 

 

http://bavirhasan.blogfa.com/post-371.aspx
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ن و عراق رسد علیرغم وجود بسترهای اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی مناسب روابط ایرابه نظر می

اتژیک در قالب اند روابط دوجانبه را به صورت استرحالت استراتژیک پیدا نکرده و این دو کشور نتوانسته

 علت این مسئله چیست؟. مدت اقتصادی، سیاسی و نظامی تنظیم کنندهای درازپیمان

سطوح  دو کشور اگرچه در: که است اساس این بر پژوهش این اصلی در پاسخ به سؤال مطرح شده فرضیه

اسی، ای سیمختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیوندهای استراتژیکی دارند، اما به لحاظ مالحظات زیربن

حکم در شوند و این رقابت همواره مانع از پیوندهای مستدو کشور رقیب محسوب میاقتصادی و نظامی 

 نابعم اساس بر و بوده تحلیلی توصیفی نوشتار این در تحقیق روش های مختلف گردیده است، وعرصه

 باشد.می ایروزنامه و اینترنتی و ایکتابخانه

 

 چارچوب نظری: رئالیسم و سیاست خارجی -2

های جدی و قابل توجه برخوردار است و ضمن پاسخگویی به بسیاری های نظری و مفروضهبنیانرئالیسم از 

الملل تداوم حیات یافت است. بر های برجسته و اصلی روابط بیناز انتقادات همچنان به عنوان یکی از نظریه

ها تبیین و تحلیل پدیده این اساس رئالیسم با توجه به غنای نظری به عنوان چارچوبی مفهومی و تئوریک برای

های هایی که نظریهالملل و سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مقولهو تحوالت روابط بین

-دهند، بررسی و تبیین سیاست خارجی دولتهای متفاوتی در خصوص آن ارائه میرئالیستی مختلف تبیین

 . 1هاست

ها و مبانی های رئالیستی مختلف، مفروضهرئالیسم و پیدایش نظریهبا وجود تکامل و تنوع جدی مکتب نظری 

توان به دهد. در این خصوص میها را با هم پیوند مینظری مشترکی در میان آنها وجود دارد که این نظریه

مبانی هستی شناختی، روش شناختی و مفاهیم مختلف مشترک مورد تأکید اشاره دارد. ویلیلم ولفرز معتقد 

، 2گراییه مکتب فکری رئالیسم بر اساس سه مفروض اصلی در مورد کارکرد جهان قرار دارد: گروهاست ک

ترین منبع ها هستند و مهمملت -های انسانی دولتترین گروه. امروزه مهم4و قدرت محوری 3خودپرستی

سیاسی را منافع انسجام درون گروهی ناسیونالیسم است. خودپرستی نیز بدین معناست که در نهایت رفتار 

برد و ریشه خودپرستی نیز در ماهیت انسان است. قدرت نیز مشخصه بنیادین و اصلی فردی به پیش می

 . 5شودسیاست محسوب می

ها یا های رئالیستی هر یک از اندیشمندان یا پژوهشگران براساس دیدگاهبندی نظریهبا توجه به اینکه در طبقه

کنند؛ در کند، عمل میارائه مطالب و موضوعات مورد نظر به آنها کمک می مسائل خاص مورد نظر خود که در

                                                                                                                                                               
( رئالیسم و رویکردهای رقیب به سیاست خارجی، فصلنامه راهبرد، 1389اسدی، علی اکبر. ) - 1

 224، ص 56سال نوزدهم، شماره 
2 - Groupism 
3 - Egoism 
4 - Power-centrism 
5 - Wohlforth, William C. (2008) Realism and foreign policy, in foreign policy: Theories actors, cases, edited by steve 

smith, Amelia hadfield and Tim Dunne, Oxford University Press, p.32. 
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های رئالیسم توان به نظریههای رئالیستی برای با توجه به موضوع سیاست خارجی میبندی نظریهطبقه

 اشاره کرد. 3و رئالیسم نئوکالسیک 2، رئالیسم ساختارگرا1کالسیک

اساس ها برلترود، سیاست خارجی دوشمار میترین نماینده آن بهدر رئالیسم کالسیک که مورگنتا برجسته

-می ل تبیینالملهای دولت و بدون توجه اولیه و جدی به ساختار نظام بینطلب بشر و ویژگیماهیت قدرت

رد و گیار میهای استقرایی قرشناختی رئالیسم کالسیک در زمره نظریهشناختی و روششود. از منظر هستی

های یلو تحل هاطلب دارد. این نظریه بر دادهسفی به ماهیت بشر به عنوان موجودی شرور و قدرتنگاهی فل

-ین مآفلسفی برای  -شناسی تاریخیتاریخی به خصوص مشتق شده از تاریخ اروپا تکیه دارد و نوعی روش

 ولب بشر طقدرتکننده سیاست خارجی در این نظریه شامل ماهیت توان  قائل شد. متغیرهای مسقل تعیین

الملل نهای متفاوت است و متغیرهای سطح نظام بیهای دولتسازان و مختصات و ویژگیازجمله تصمیم

 دهی به سیاست خارجی دارند. اهمیت کمی در شکل

هایی عمدتاً قیاسی است که در های تدافعی و تهاجمی است، شامل تئوریرئالیسم ساختارگرا که شامل شاخه

الملل( توجه دارد د بر عوامل سطح سیستمی )ازجمله آنارشی و توزیع کالن قدرت در نظام بینهای خوتحلیل

داند. از این منظر الملل و سیاست خارجی میترین متغیرها در تبیین سیاست بینهای سیستمی را مهمو مولفه

اهد تشابه کارکرد واحدهای سیاسی تمایز و تفاوت چندانی غیر از تفاوت سطح قدرت با هم ندارند و ش

ها تاثیر چندانی های داخلی دولتالمللی هستیم. براین اساس عوامل سطح ملی و ویژگیها در سطح بیندولت

-ها ندارند. در رئالیسم ساختارگرای تدافعی عمدتاً بر رفتارهای امنیتدهی به سیاست خارجی دولتدر شکل

ها در طلبانه و تهاجمی دولتتهاجمی بر رفتارهای قدرت کارانه و در رئالیسم ساختارگرایجویانه و محافظه

های سیستمی بر سیاست شود. رئالیسم ساختارگرا عمدتاً به تاثیر مولفهعرصه سیاست خارجی تمرکز می

شرایط خاص خود را دارد و وی درپی ارائه نظریه  4ها توجه دارد، هرچند که نظریه والتزخارجی دولت

 . 5سیاست خارجی نیست

تر برای تبیین سیاست الیسم نئوکالسیک به عنوان سنتزی ناشی از دو نظریه قبلی برای ارائه چارچوبی جامعرئ

خارجی ظهور کرده است. رئالیسم نئوکالسیک همزمان به علل سطح سیستمی و علل سطح واحد به صورت 

های کالن سیاست تراتژیسازان یک کشور در طراحی اسکند. براین اساس رهبران و تصمیمهمزمان اشاره می

خارجی در یک بازی دو سطحی درگیر هستند: از یک سو آنها باید به محیط خارجی واکنش نشان دهند و 

ازسوی دیگر آنها باید منابعی را از جامعه داخلی استخراج و بسیج کنند، از طریق نهادهای داخلی موجود کار 

هایی که نتوانند به صورت دائمی واکنش روست که رژیمهای اصلی را کسب کنند. از اینکنند و حمایت گروه

 . 6دهندهای خود را در معرض خطر قرار میمناسبی در قبال عوامل سیستمی داشته باشند، بقای دولت

                                                                                                                                                               
1 - Classical Realism 
2 - Structural Realism  
3 - Neoclassical Realism  
4 - Waltz 
5 - Mearsheimer, john, J., (2006) Conversation in international relations: interview with John J. Mearsheimer (part1), 

International Ralations, Vol 20 (1), p.110. 
6 - Lobel, Steven E., Norrin M. Ripsman and Jeffrey W. Taliaferro(ed), (2009) Neoclassical Realism, The State, and 

Foreign Policy, Cambridge University Press, pp. 5-7. 
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های تاثیرگذار درونی رئالیسم نئوکالسیک به دلیل توجه همزمان به متغیرهای سطح سیستمی ازیک سو و مولفه

خارجی ازسوی دیگر در مقایسه با رئالیسم کالسیک و رئالیسم ساختارگرا از قدرت تبیین ها بر سیاست دولت

 ها برخوردار است. تری در تبیین سیاست خارجی دولتبیشتر و جامع

مول برحسب مع. در قالب و سیطره مفهوم رئالیسم قابل بررسی استایران نیز  چارچوب سیاست خارجی

پنج  رسد ایننظر میتاثیرپذیری سیاست خارجی وجود دارد. در مورد ایران نیز بتقریباً پنج دسته از عوامل در 

 ست؛سبه اعامل در سیاست خارجی تاثیر گذارد بوده و هریک از این عوامل متغیرهایی است که قابل محا

و  ، ترس،مانند قاطعیتدسته اول، منابع فردی، برخی ذاتی است، یعنی ویژگیهای افراد تصمیم گیرنده است؛

-گیر مید تصمیمافرا بر پذیری، مذهب، ارزشها، اعتقادات که تاثیرگذارغیره، برخی اکتسابی است مثل جامعه

 باشد.

ت. در ردی اسفها( است؛ تاثیر نقش درمقابل تاثیر منابع دسته دوم، منابع مربوط به نقش )جایگاه شخصیت

 سیاست خارجی نقشها تعریف شده است. 

ها یوکراسراتیک و حکومتی است، بسیاری معتقدند که سیاست خارجی محل تعامل بردسته سوم، منابع بروک

 است. 

 ینطور ازنگی و همملی است، کلیه ویژگیهائی که ایران از نظر اجتماعی و فره -دسته چهارم، منابع اجتماعی

در  ار سیاسیساخت و گیرد. پیشینه تاریخی و فرهنگ سیاسینظر جغرافیائی دارد، تحت تاثیر این رابطه قرار می

 اینجا مطرح است. در سیاست خارجی ایران بحث تاثیرگذاری عوامل فرهنگی یک بحث جدی است. 

 ای،نطقهظام مالمللی، نیک است، همانگونه که توضیح داده شد نوع نظام بیناتدسته پنجم، متغیرهای سیستم

 ارد.گذیر میبر سیاست خارجی ایران تاثای و ماهیت دولتهای منطقه ها و ائتالفهای منطقهشکل اتحادیه

 های سیاسی نگاهی به گذشته روابط با توجه به رقابت -3

 ه، آسیایورمیانمناطق خلیج فارس، خا از همپوشی هایدر درون حلقه ایران استراتژیک ج. ا. و محیط امنیتی

طقه من دو از عنوان عضوینیز به  عراق واقع شده است. در این میان، کشور جنوب آسیا و مرکزی، قفقاز

 ای قدرت دردهنده ما با معادالت منطقه یک طرف، پیوند از خاورمیانه(، و فارسنخست )خلیج

 این از فارس است.رقبای همیشگی ما درخلیج از ازسوی دیگر، یکی و خاورمیانه

شورمان ک سیاسی و امنیتیالمللی، بر محیط بین و ایدر سطوح ملی، منطقه عراق امنیتی و سیاسی وضعیت رو،

 خواهد بود. و تأثیرگذار بوده

عراق، با نگاهی به روند  با ایران مذهبی ج. ا. و فرهنگی تاریخی، برخالف اشتراکات

ده ر تنش بوغلب پکشور، ا دو رسیم که مناسبات بینکنون، به این نتیجه می تا گذشته از دوجانبه روابط تطور

طوری فروپاشی امپرا از ناشی پیآمدهای و وقت بزرگ هایری قدرتاستعما هایدخالت و است. اهداف

فکنده ر سایه اکشو دو بالکانیزه شدن منطقه، منشأ تحوالتی بوده که آثار آن همچنان بر مناسبات این و عثمانی

 است.



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         

 

 

 

تاریخی مرزی،  سوی طرفین، اختالفات از نقض پی در پی قراردادها و خصومت پرنوسان، انعقاد و تنش»

-بحران قومیت و علماء، کردستان و علمیه، مقوله مرجعیت هایایرانی، حوزه زوار و مسئله عتبات عالیات

دخالت در امور داخلی یکدیگر، کیفیت پیگیری  هایتوسعه یا تحدید ادواری عرصه فعالیت و گیریشکل و ها

ـ  سیاسی ، اختالفاتبه طور خالصه و ( شورای امنیت سازمان ملل متحد598اجرای مفاد قطعنامه )

کشور سایه افکنده، در آینده نیز  دو روابط اخیر، بر هایجمله مسائلی هستند که طی دهه از «و... ایدئولوژیک

ای به شرح مزبور، بر ای که پیشینهخواهد بود؛ به گونه جانبه دو کننده در مناسباتتعیین متغیرهای از کمابیش

 .1کندکشور، سنگینی می دو هر نخبگان و تاریخی مردم حافظه متراکم

 کشور آن دولتمردان سوی از متخذه سیاستهای ایران، غرب در دولت گیریشکل و عثمانی فروپاشی زمان از

 ایران با دوستانه روابطی ندرت به کشور این و آمده شمار به ایران ملی امنیت علیه تهدید عنوان به همواره

 مسائل و عراق شیعیان علیه تبعیض همچون مذهبی مسائل همراه به مرزی و ارضی اختالفات. است داشته

 خوی همراه به عراق و ایران مرزهای سوی دو در کردها حضور عجم، و عرب مناقشه همانند نژادی و قومی

-می محسوب اخیر قرن نیم در کشور دو میان منازعه یا تنش اصلی عوامل جمله از بغداد حاکمان طلبیتوسعه

 عراق و ایران روابط تاریخ در و داشته قرار نامطلوب سطحی در همیشه کشور دو روابط حال این با. گردند

 در کشور آن استقالل از پس و( 1920) عراق بر انگلیس قیومت زمان از. شودمی یافت نیز اتکایی قابل نقاط

 حکومت وجود و منطقه در انگلستان نفوذ دلیل به 1958 سال در پادشاهی حکومت عمر پایان تا و 1932 سال

 با مقابله منظور به که بغداد پیمان چه و سعدآباد پیمان رقابت در چه دولت دو روابط کشور دو هر در پادشاهی

 و 1308 فروردین به کشور دو مابین روابط آغاز ینقطه .است بوده دوستانه بودند گرفته شکل کمونیسم تهدید

 با سیاسی روابط برقراری جهت هیئت این تقاضای و ایران به عراق پادشاه سوی از نیت حسن هیئت اعزام

 از نخست داشت، قرار انگلستان حمایت تحت زمان این در که عراق دولت حال این با. گرددمی باز ایران

 متهم را دریایی نیروی و گمرگ ایران، ماموران دولت به اعتراض یادداشت چندین ارسال با 1310 سال اواسط

 سپس و نموده رود اروند آبهای در عراق حاکمیت حق به تجاوز و بصره بندر سازمان مقررات گرفتن نادیده به

 از پس برد، شکایت ملل یجامعه به رود اروند بر ایران حاکمیت اعمال از جلوگیری منظور به 1313 سال در

 که قراردادی طی 1316 تیر 13 در سرانجام نمود، دعوت مستقیم یمذاکره به را ظرفیت ملل یجامعه آنکه

 تا آبادان آبهای از کیلومتری 5 استثنای به رود اروند سراسر در را کشتیرانی حق گردید منعقد کشور دو میان

 عربیسم پان یافتن قوت و قاسم کودتا با کشور دو نامطلوب . روابط2گردید واگذار عراق دولت به تالوگ خط

 یافت افزایش کشور دو مرزی اختالفات دوره این در. شد آغاز عراق سیاسی نظام در عربی افراطی گرایشات و

 کردها، یمسأله و خوزستان بخش آزادی یجبهه تشکیل خوزستان بر عراق حاکمیت ادعای بر عالوه و

 در قاسم عبدالکریم گرایچپ رژیم که زمانی تا و انداخت سایه کشور دو روابط بر نیز ایدئولوژیک اختالف

 تنش از حدی تا عارف عبدالرحمان و عارف عبدالسالم حکومت در ماند، تیره کشور دو روابط بود عراق

                                                                                                                                                               
ایران،  استراتژیک هایبایسته و نوین (، عراق1385، ) سیروس ، برنابلداجی -1

 23 ، ص193 ، شماره حوزه پگاه
 پهلوی، ی دوره در ایران خارجی سیاست عبدالرضا، مهدوی، هوشنگ - 2

 40 و 39 ص پیکان، نشر تهران،
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 روابط تیرگی از دیگری یدوره عراق در بعث رژیم شدن حاکم با اما شد کاسته کشور دو روابط در موجود

 مطلق حاکمیت مورد در عراق رژیم رئیس الکبر حسن سخنان با کشور دو روابط. گردید آغاز کشور دو میان

 1348 اردیبهشت در نیز ایران دولت عراقی مقامات اعمال اظهارات این بدنبال. شد بحرانی رود اروند بر عراق

-میانجی با. کرد اعالم تالوگ خط بر مبتنی قراردادی انعقاد به را خود تمایل و ملغی را 1937 مرزی یعهدنامه

 به بخشیدن پایان جهت توافقاتی به کشور دو الجزایر، در اوپک اجالس جریان در بومدین هواری گری

 ایران و شد شناخته کشور دو مرزی خط عنوان به تالوگ خط توافق این اساس بر. یافتند دست خود اختالفات

 اختالفات پایان ظاهراً 1975 قرارداد انعقاد. داد پس داشت خود تصرف در که را عراق اراضی از مقداری

 یافت.  پایان ایران انقالب با نسبی آرامش این اما شد بهتر نسبتاً روابطی و مرزی

 پاره تلویزیونی هایدوربین جلوی در را 1975 قرارداد صدام و شمرده مغتنم را فرصت عراق رهبران رو این از

 این با. کرد آغاز ایران علیه را ساله 8 تحمیلی جنگ و کرد حمله ایران خاک به 1359 شهریور 31 در و کرد

 . 1پذیرفت صلح برای را ایران شرایط تمام ایران جمهوری رئیس به اینامه ارسال با 69 مرداد در صدام وصف

 عراق و ایران برادرانه و دوستانه روابط برای را روشنی بسیار و آرمانی شرایط عراق در صدام رژیم فروپاشی

 متعدد سفرهای شاهد( 82 تابستان در حکومتی شورای تشکیل زمان از) عراق انتقالی دوران در. آورد فراهم

 کشور، دو وزرای عراق، جمهوری رئیس حکومتی، شورای ایدوره رؤسای سفر جمله از کشور دو مقامات

 تشکیل بودند( جعفری دکتر) عراق انتقالی دولت وزیر نخست و( خرازی) ایران و عراق یخارجه وزیر

 عراق و ایران روابط برای مستحکمی هایستون سیاسی، روند گام به گام پیشرفت و عراق در مدنی نهادهای

 یک دیگر طرف در و گرفتمی قرار شیعی و قومی مردمی ثبات، با ایران یک طرف، یک در که چرا .نهاد بنا

 . 2شدمی خاورمیانه در حکومت و سیاست عرصه وارد دولت و اسالمی گرایش دارای گراکثرت جدید عراق

 جمهوری دوستانه میان روابط تحکیم و توسعه چارچوب در صدام سقوط از پس کشور دو روابط اوج نقطه 

 نژاد مدیاح محمود عراق، جمهور رئیس طالبانی جالل دعوت به پاسخ در و عراق جمهوری و ایران اسالمی

 از رسماً 86 هما اسفند 13 و 12 هایتاریخ در روز دو مدت به رتبه عالی هیأتی رأس در ایران جمهور رئیس

 مالکی نوری عراق، جمهور رئیس طالبانی جالل با جمهوری رئیس سفر این در. کرد دیدار عراق جمهوری

 . کرد مالقات عراق اسالمی اعالی مجلس رئیس حکیم عبدالعزیز و وزیر نخست

 آمدن بوجود بر یمبن عراقی دولتمردان انداختن شک آمریکا در به راهبرد زمان از ایبرهه در رسدمی نظر به

 همین و داد ابعراق جو یعرصه در میدانی اقدامات با ایرانی یرتبه عالی مسئوالن اظهارات میان ناهمگنی

 . بپوشاند را بغداد تهران روابط آسمان تیره، ابرهای مرور به که بود شده باعث امر

 بلند هیأتی رأس در و گرفت آن لغو به تصمیم ایران، با تنش دوره یک از نخست وزیر عراق پس اما مالکی

 با و گرفت قرار جمهوری رئیس اول معاون داوودی پرویز استقبال مورد ورود محض به و شد تهران وارد پایه

 در مالکی. کرد دیدار کشورمان خارجه امور وزیر متکی منوچهر و ایران جمهوری رئیس نژاد احمدی محمود

                                                                                                                                                               
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران، ترجمه، علیرضا طیب، تهران،  (،1383هللا. )روح رمضاني، - 1

 .86نشر ني، ص 
 تهران، ایران، روابط بر آن تأثیرات و عراق ملی دولت طالیی، عصر رضا، علی آیتی، - 2

  34 ص سوم، شماره ،85 خرداد نیمه دیپلماتیک همشهری
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. شود همسایگانش و ایران امنیت به رسانی آسیب برای جایگاهی عراق داد نخواهیم اجازه کرد تأکید دیدار این

 این در تهران و بغداد میان جاری هایرایزنی: )) گفت عراق فعلی حساس شرایط تشریح با همچنین وی

 و گروهها تمام و است حکمت و مشترک مصالح یپایه بر کشور دو مناسبات و پیوندها نشانگر شرایط

 دارند((.  تأکید ایران با جانبه همه مناسبات یهمه تحکیم بر کردی و سنی شیعی، تشکالت

جایگاه  و افزایش نقش و سیاسی در یک مالحظه کلی، با توجه به مسایل پیشین، در شرایط کنونی، تغییر نظام

عراق موجب شده  با ایران مناسبات خاصی را در هنجارهای و جدید، ساختارها عراق سیاسی شیعیان در نظام

  .1سازی در این زمینه را افزایش داده استحساسیت تصمیم و در مجموع، اهمیت است که

 های پیشین به جهان عربنگرشروابط ایران و عراق با توجه به  -4

بل تجزیه و تری از تعریف ایرانیان نسبت به جهان عرب قاهای عراق برای ایران، در مجموعۀ گستردهچالش

 باشد:نگرش ایرانیان به جهان عرب قابل بررسی میدو تحلیل است. از این لحاظ 

 نفی هرگونه همکاری با جهان عرب؛ :اولنگرش 

 همکاری با جهان عرب: دومنگرش 

 باشند:، دو دیدگاه قابل تفکیک میاول در طرز نگرش

 دیدگاه افراطی –الف 

های مختلف فرهنگی، سیاسی، این دیدگاه با تکیه بر واقعیات و سوابق تاریخی، منافع ایرانیان را از جنبه

گیرد. چنین نگرشی قبل از هر چیز در تفکر منفی ایرانیان اقتصادی وامنیتی در تضاد با جهان عرب در نظر می

در حملۀ اعراب به ایران و نابود کردن تمدن ایرانی ریشه دارد و معتقد است که اعراب همواره نوعی حسادت 

بر این اساس همواره در لحظات سخت و حساس تاریخی سعی  نسبت به تمدن و فرهنگ ایرانی دارند و

لذا همواره باید با اعراب از موضع قدرت برخورد کرد، چرا  .2اند تا به منافع ملی ایران ضربه وارد سازندکرده

توان با آنها کنار آمد. از این لحاظ نوعی تضاد منافع بین ایران که در حالت ضعف و از موضع پایین دست نمی

جهان عرب وجود دارد و عراق نیز به عنوان یک کشور عربی و با سابقۀ حمله به ایران از این امر مستثنی و 

های ایرانی، روشنفکران و نخبگان نیست. به عنوان یک واقعیت پایدار، چنین نگرشی در میان ناسیونالیست

ایران، طرفداران زیادی دارد. این دیدگاه سیاسی، مهاجرین ایرانی در خارج از کشور و به طور کلی مردم عادی 

 خود را در قضیه تقاضای عضویت ایران در اتحادیه عرب و مخالفت با آن، نشان داده است.

 گرایانهدیدگاه واقع –ب 

از این دیدگاه، جهان عرب به هر حال یک واقعیت در منطقۀ خاورمیانه است که به دلیل ضروریات 

ی از روابط را با آن حفظ کرد. به دلیل وجود مشترکات سیاسی، مذهبی و امنیتی، ناپذیر باید سطح اندکاجتناب

توان واقعیت حضور جهان عرب در منطقه را نادیده گرفت. اما به دلیل اختالفات ساختاری فرهنگی، نمی

تاریخی و اقتصادی، هرگونه همکاری با این مجموعه در دراز مدت محکوم به شکست است. از این لحاظ، 

                                                                                                                                                               
ایران،  استراتژیک هایبایسته و نوین (، عراق1385، ) سیروس ، برنابلداجی - 1

  23 ، صفحه193 ، شماره حوزه پگاه
انتشارات وزارت تهران: ترجمه عباس مخبر، ژئوپولیتیک ایران،  قبلة عالم (،1373) گراهام فولر، - 2

 .43 – 48ص  چاپ دوم،، امورخارجه
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ای و ای است که سرنوشت رشد و پیشرفت آن عمدتاً در ارتباط با کشورهای فرامنطقهیران یک قدرت منطقها

ای. به همین شود، نه در ائتالف و همکاری بیشتر با جهان عرب ودر سطح منطقهخصوصاً غرب تعریف می

اسی و امنیتی را حفظ کرد و های سیدلیل در ارتباط با مجموعه جهان عرب تنها باید سطح معقولی از همکاری

از نظر این دیدگاه، ایرانیان بهای زیادی به دلیل طرفدارای از  .1به طور کلی از این مجموعه فاصله گرفت

اند که در مقابل به اندازة کافی مورد قدردانی و سپاس مسائل جهان عرب، از جمله مسئله فلسطین، پرداخته

ای و جهانی خود، اولویت تأمین منافع ملی باید در تنظیم روابط منطقه اند و اصوالً ایراناعراب قرار نگرفته

چنین طرز تفکری در میان نخبگان سیاسی و روشنفکران دانشگاهی ایرانی چه در داخل  .2 خود را در نظر گیرد

 و چه در خارج طرفداران زیادی دارد.

 نیز دو دیدگاه قابل شناسایی است: دوم در طرز نگرش

 ه افراطیدیدگا –الف 

ولویت اید ااز این لحاظ، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور اسالمی و در چارچوب جهان اسالم، ب

رین زیر مهمت روابط و منافع خود را در حفظ و گسترش روابط با جهان اسالم و به تبع جهان عرب به عنوان

مچنان د و همی در ایران تقویت گردیمجموعۀ آن تعریف نماید. این دیدگاه همزمان با وقوع انقالب اسال

در  می ایران بایدهای سیاسی ایران دارد. از نظر این دیدگاه جمهوری اسالجایگاه قوی در هیئت حاکمه و گروه

زدیک نر پیوند می دتمامی مسائل جهان اسالم، به طور مستقیم و فعال نقش داشته باشد واصوالً منافع نظام اسال

که به  داشتند دارد. طرفداران این دیدگاه در طی جنگ اول خلیج فارس، حتی اعتقاد های منطقه قراربا ملت

 شد.عنوان وظیفۀ یک کشور اسالمی، ایران باید به نفع عراق و علیه آمریکا وارد جنگ می

 گرایانواقع –ب 

گیرد در نظر میالمللی و در مجموعۀ جهان اسالم این دیدگاه جهان عرب را یک واقعیت پایدار در جامعۀ بین

که باید با آن همکاری همه جانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی داشت. بر طبق قانون اساسی جمهوری 

ها در اولویت و به نفع منافع ملی ایران است. در طول دهۀ گذشته، محور اسالمی ایران، گسترش این همکاری

اوم یافته است. پیگیری و هدایت سیاست اصلی سیاست خارجی ایران بر این اساس شکل گرفته و تد

، نمود بارز چنین 1990در منطقه و خلیج فارس و جهان عرب از اوایل دهۀ “ زداییتشنج”و “ اعتمادسازی”

از این لحاظ، عراق به عنوان یک کشور همسایه و اسالمی، جایگاه مهمی در منطقه و جهان  .3باشدسیاستی می

با آن روابط معقول و مبتنی بر اقدام متقابل و حسن همجواری برقرار  عرب دارد و جمهوری اسالمی باید

  .4نماید

 رویکردهای سیاست خارجی ایران در قبال عراق  -5

                                                                                                                                                               
1  - Mahmood Sariolghalam, “The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: A Theoretical Renewal and a Paradigm for 

Coalition, Discourse: An Iranian Quarterly, Vol.3, No. 3, (Winter 2002), pp. 67-83. 

2 - Ahmad Naghibzadeh, “Rectification of Iran’s Foreign Policy Shortcomings during Khatami’s Presidency”, Discourse: An Iranian 

Quarterly, Vol. 3, No.3, (Winter 2002), pp. 85 – 100. 
3 - Kayhan Barzegar, “Détente in Khatami’s Foreign Policy and its Impact on Improvement of Iran - Saudi 

Relations”, Discourse: An Iranian Quanterly, Vol.2, No.2, (Fall 2000), pp. 155 – 178. 
 هایچالش: جدید عراق و (، ایران1382استراتژیک، ) تحقیقات مرکز پژوهشگران از جمعی - 4

، مرکز  فارس خلیج و خاورمیانه مطالعات گروه خارجی، سیاست پژوهشهای رو، معاونتپیش

 تحقیقات استراتژیک.
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 ترینمهم و خارجی، و داخلی عوامل متقابل کنش نتیجه را خارجی سیاست المللی،بین مسائل کارشناسان

 سیاست طراح وظیفه نخستین معتقدند و دانسته کشور آن ملی منافع تأمین را، کشور هر خارجی سیاست هدف

 نظریه، این تکمیل در. 1است المللیبین صحنه در کشور ملی منافع به رسیدن هایراه کردن مشخص خارجی،

 براساس المللیبین محیط در هادولت رفتار که معتقدند المللیبین سیاست نظران صاحب از دیگر تعدادی

 در تنها ملی منافع بنابراین کند؛می تأمین را آنها ملی منافع وجه، بهترین به که گیردمی شکل سیاستهایی

 و سیاسی نظامی، جغرافیایی، اقتصادی، هایتوانایی و شودمی تبیین و تعریف قدرت موقعیت چارچوب

 سیاست پیشبرد برای کشوری هر شد، گفته که همچنان. شودمی محسوب قدرت عناصر مهمترین از ایدئولوژی

 یا تأمین را اهداف که است متکی المللیبین محیط در ملی منافع دهندهتشکیل عناصر قدرت بر خود، خارجی

 کنند،نمی عمل برنده پیش و مثبت عوامل صورت به الزاماً دهندهتشکیل عناصر بنابراین. کندمی مشکل دچار

 بایدمی کشورها، ملی استراتژی تدوین در المللیبین سیاست طراحان مقدمه. هستند نیز کندکننده برخی بلکه

 المللی،بین محیط در. بگیرند نظر در را جهان کشورهای سایر توجه مورد مثبت و اساسی مهم، عناصر

 باشند داشته خود کشور منابع و واقعی هایتوانایی از تریصحیح درک آنها دولتمردان که ترندموفق کشورهایی

 از ناشی المللیبین سیاست قدرت، هایمؤلفه به توجه با زیرا دهند، قرار المللیبین روابط اولویت در را آنها و

 بسیاری اهمیت حایز «امکانات» و «اهداف» مؤلفه دو کنش این در و است سیاسی واحدهای تعامل جریان

 جایگاه وگاز نفت الملل،بین درمحیط ایران اسالمی جمهوری ملی هایهدف به حصول راستای در .است

 داده اختصاص خود به ایران المللیبین و ملی استراتژی چارچوب در اقتصادی عناصر میان در را ایویژه

 در مثبت عناصر جمله از گاز، و نفت عامل از بعد ایران، ژئوپلیتیک یا جغرافیایی ویژه موقعیت عامل. است

 با ایران همسایگی دلیل به نیز ژئوپلیتیک اهمیت این از بسیاری درصد اگرچه است؛ المللی بین روابط پیشبرد

 به دوباره ،(صنعتی جهان مصرف مورد نفت درصد 60 عبور محل)هرمز  تنگه و خزر دریای و فارس خلیج

 و ماهیت فهم و درک برای ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست رویکردهای. 2گرددبرمی گاز و نفت عامل

 جامعه بر مسلط و رویکرد مختلف با رویکردهای است الزم خارجی سیاست کاربرد و اعمال چگونگی حتی

 سیاست آن درون در که است بستری سیاسی رویکرد. دهیم قرار تحلیل و تجزیه مورد آنرا داشته، آشنایی

 .3کندمی پیدا معنا کشور یک خارجی

 ،4پیمانی هم آمیز، مسالمت همزیستی ارتباطی اشکال از یکی قالب در همسایگانش با کشور هر روابط معموالً

 به هرچیز از قبل وضعیتها و اشکال این از یک هر تحقق و است، بررسی قابل 6منازعه و رقابت ، و5اقماری

  است. مربوط جهانی و ایمنطقه سطح در کشور دو قدرت

  برشمرد: زیر صورت به را هاییدوره توانمی عراق و ایران کشور دو روابط مورد در

                                                                                                                                                               
نشر قومس، چاپ  :ایران، تهران اسالمی جمهوری خارجی (، سیاست1388ازغندی، علیرضا. ) - 1

 .12پنجم، ص
،  نور آوای انتشارات :اسالمی، تهران انقالب از بعد ایران خارجی (، روابط1382). ولدانی،اصغر جعفری - 2

 .34ص
 .45نشر قومس، چاپ پنجم، ص :ایران، تهران اسالمی جمهوری خارجی (، سیاست1388)ازغندی، علیرضا.  - 3

 در یا و چندجانبه جانبه، دو پیمان از اعم ضمنی، اتحاد یا و سیاسی یا نظامی پیمان یک وجود - 4

 جهانی.  بزرگ قدرتهای با پیوند

 دیگری.  به یکی وابستگی - 5

 شدید.  جنگ و منازعه خصومت، تا آشکار و نهفته رقابت از طیفی وجود - 6
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 سپس و ،(1920) عراق بر انگلیس قیمومیت زمان از: نسبی پیمانی هم و زیستی هم بر مبتنی روابط دورة( الف

 در نگلستانا نفوذ خاطر به ،1958 سال در پادشاهی حکومت عمر پایان تا ،1932 سال در کشور آن استقالل

 هدوستان بیشتر آن، از خارج حتی یا و بغداد پیمان چه و سعدآباد پیمان قالب در چه کشور دو روابط منطقه،

 مهمی درگیری دونب معموالً اما داد،می رخ بیگاه و گاه مرزی اختالفات هم دوره این در که هرچند. است بوده

  شد.می حل

 که شد دیج رقابتهای از ایدوره وارد کشور دو روابط ،1958 سال کودتای از پس: جنگ و رقابت دورة( ب

 جنگ و منازعه دورة وارد( 1968-88) بعث حکومت آغاز با سپس و محدودتر رقابت این( 1958-68) ابتدا

 است. شده حاکم صلح نه و جنگ نه وضعیت تاکنون بعد به 1988 سال از و گردید،

 کودتا از پس عراقی دولتهای نزدیک روابط. است بوده مطرح کشور دو روابط در مختلفی مسائل دوره این در

 سیاستهای ایران، دولت نگرانی و فارس خلیج به آنها از حمایت در شوروی ناوگان ورود و شوروی با

 طلبانه گسترش سیاستهای ایران، در جمله از پادشاهی نظامهای با ماهیتی تضاد و منطقه سطح در آنها تندروانه

 نظامی درگیریهای ایجاد ،(خوزستان مورد در ادعاها و اروندرود مسئله طرح) ایران و کویت قبال در سرزمینی

 تحمیلی، جنگ هشت سال و 1359 سال در ایران سرزمین به تجاوز مهمتر همه از و 1352 و 1339 سالهای در

 .1باشدمی مسائل آن شمار در عراق در کردها مسئله باالخره و

 را اقعر موضوع ،(صلح نه و جنگ نه وضعیت) فعلی وضعیت و کشور دو میان درگیری و جنگ تلخ پیشینه

 .دهدمی قرار ایران خارجی سیاست اولویتهای ردیف در

 ساله هشت تحمیلی جنگ و آمدمی حساب به ایران برای ایعمده امنیتی تهدید عنوان به بعث دوره در عراق

 در عراق هایروهگ تمامی مشارکت و بعث رژیم فروپاشی با. شودمی تلقی تهدیدی چنین عینی نمونه عنوان به

 مرحله ردوا نیز کشور این قبال در ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست رویکرد کشور، این سیاسی عرصه

 درویکر اصلی محورهای. است جانبه دو دوستانه روابط تعمیق و گسترش پی در که است شده جدیدی

 کرد:  خالصه زیر موارد در توانمی را جدید دوره در ایران خارجی سیاست

 عراق در سازیدموکراسی از حمایت .1

 و شیعیان و ودندب مسلط عراق سیاسی ساختار بر هابعثی ویژه به و سنی اعراب اقلیت گذشته، هایدهه در

 جدید سازیدولت در دموکراتیک روندهای بر تأکید با. نداشتند مرکزی حکومت در چندانی مشارکت کردها

 جمهوری و ددارن مشارکت کشور این سیاسی ساختار در عراق ایفرقه ـ قومی هایگروه تمام درعراق،

 کشور این در سازیدموکراسی روند از امنیتی، تهدیدات کاهش و ثبات ایجاد جهت در نیز ایران اسالمی

 و فراگیر ولتید و کرد حمایت عراق جدید دولت از شدت به ابتدا از ایران راستا این در. کندمی حمایت

 منطقه برای عراق، منیتیا تهدیدات و کاهش سازیثبات جهت در را ایفرقه ـ قومی هایگروه تمام از متشکل

 دانست. مهم

 عراق عمومی افکار در ایران تصویر بهبود .2

                                                                                                                                                               
( سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، تهران: 1388ازغندی ، علیرضا. ) - 1
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 در منفی هایدیدگاه گسترش نتیجه در و آن ایرانی ضد تبلیغات و عراق بر بعث حزب حاکمیت به توجه با

 ایران تصویر ات است کرده تالش گذشته سال چند طی ایران اسالمی جمهوری گذشته، هایدهه در ایران قبال

 انجام حال در دیمتعد حمایتی و تبلیغی هایفعالیت راستا این در و بخشد بهبود را عراق عمومی افکار در

 است. 

 شیعی هایگروه از حمایت .3

 اما کند،می حمایت دموکراتیک قواعد اساس بر قدرت ساختار در عراقی هایگروه تمام مشارکت از ایران

 از جهانی و ایمنطقه هایحمایت فقدان و ایران مردم با فرهنگی و مذهبی روابط به توجه با شیعی هایگروه

 سیاسی حقوق به دستیابی در هاآن از تا دارد سعی ایران اسالمی جمهوری و هستند بیشتری اهمیت حائز ها،آن

 آورد.  عمل به بیشتری حمایت خود اجتماعی و

 استراتژیک رابطه برقراری برای تالش .4

 بر خصومت جانبه دو طرواب در و اندبوده پایدار و دوستانه روابطی فاقد گذشته هایدهه طی عراق و ایران

 است. داشته غلبه دوستی

 هایحوزه و ابعاد در عراق با تعامالت خود گسترش با تا دارد سعی ایران اسالمی جمهوری جدید، دوره در

 هاظرفیت از ستفادها با بتوانند کشور دو تا دهد ارتقاء استراتژیک سطح را به کشور این با خود روابط مختلف،

 دست یابند.  توسعه و قدرت از باالتری سطح به یکدیگر هایتوانمندی و

 عراق بازسازی به کمک .5

 جمهوری کشور، این مردم وسیع اقتصادی هاینیازمندی و عراق اقتصادی هایزیرساخت تخریب به توجه با

 خود، تجاری تعامالت افزایش به عراق مردم اقتصادی شرایط بهبود به کمک راستای در ایران اسالمی

 .1است کرده تالش حوزه این در دیگر هایفعالیت انوع و رسانیسوخت بازسازی، در مشارکت رسانی،برق

 های فرهنگی و رقابتی با توجه به عامل همگرایی در روابط ایران و عراق -6

 فدرالیستی رویکرد اتخاذ مشابه، کشور دو بین روابط یا کشورها بین روابط در همگرایی هرگونه ایجاد مبنای

 و همگرایی نوعی تا است انتظار مورد ساز اعتماد اقدامات از ایگونه مبنا، این بر است؛ کشور یک درون در

 رسیدن و توقعات، و انتظارات کاهش طریق از عملی گامی وفاق، یا توافق اجماع، همگرایی،. گیرد شکل توافق

 آسیب دارای که یافت دست وفاق نوعی به مشترک، نقاط بر اتکا با بتوان تا است مشترکات عمومی و نقاط به

 . 2باشد برخوردار پذیریآسیب ازحداقل یا نباشد پذیری

ی واملز عامتأثر  نظر از حضور هر نوع حکومت با هر گرایشی در بغداد، روابط دو کشور ایران وعراقصرف

 باشد که عبارتنداز :می

 عامل فرهنگی و ژئوپولیتیک عراق -1

                                                                                                                                                               
 کشورهاي با آشنایي ( درسنامه1389) استراتژیک، تحقیقات مرکز پژوهشگران از جمعی - 1

 98-80اسالمي، جلد اول، تهران، نشر مشعر، ص
ایران، مجله پگاه  استراتژیک های بایسته و نوین (، عراق1385، ) برنابلداجی سیروس - 2

 .23 ، صفحه193شماره  حوزه، 
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های مستقل و جدا، مسئله به دلیل ماهیت سه گانه هویت جمعیت عراق و حضور شهروندان در بخش

ژئوپولیتیک عراق و چگونگی برخورد با آن، یک معضل و چالش اساسی در حوزة تفکر سیاستمداران ایرانی 

های کامالً مستقل کرد، سنی و شیعه های پس از استقالل عراق، حضور هویتهد بود. در طول سالبوده و خوا

در مناطق شمالی، میانی و جنوبی این کشور و چگونگی حفظ تعادل میان آنها همواره منجر به تنش در سطوح 

له با رژیم بعثی، یعنی در جهت مقاب 1های مدیریت جهانی، سیاست1990ای بوده است. از دهۀ داخلی و منطقه

درجه در شمال و جنوب عراق، عمالً این کشور را به سه ایالت مختلف تقسیم  32و  36با تعیین دو محور 

های مختلف هویتی و آثار منفی آن بر امنیت ملی کرد. با توجه به این ویژگی، نگرانی از تجزیه عراق به گروه

یل عراق در حوزة سیاست خارجی ایران بوده است. به همین ایران، همواره محور اصلی تجزیه و تحلیل مسا

های مختلف قومی و و برقراری تعادل بین هویت ظای سخت را برای حفدلیل، سیاست خارجی ایران مبارزه

 .2مذهبی پیگیری کرده است

 . است اوتمتف ایران نقش به عراق نسبت جمعیتی مختلف هایگروه و اقوام نگاه ماهیت حاضر، حال در

 تهگرف نظر در شیعیان اعتبار و یطبیع نفوذ مظهر بنابراین و دوست تنها عنوان به ایران ها،سنی دیدگاه از - الف

 . شودمی

و  نقش آنان، برای ایران شچال بزرگترین. فرصت هم و باشد چالش تواندمی هم ایران کردها، دیدگاه از - ب

. است استقالل هایتاً ن و کامل خودمختاری یعنی آنها، نهایی هدف به کردها دستیابی عدم در ایران بازدارندة نفوذ

 خواهیتمامیت از خروج جهت در مرکزی قدرت صحنه در کردها از حمایت طریق از تواندمی ایران مقابل، در

 کردها زنیچانه قدرت ایران با نزدیک روابط برقراری اینکه ضمن. آید حساب به بزرگی فرصت ها،سنی سنتی

 . دهدمی افزایش زنیچانه کارت یک عنوان به را آمریکا برابر در

 تنها شیعیان واقع در. ستا عراق قدرت صحنۀ در آنها اعتبار و نفوذ افزایش مظهر ایران شیعیان، دیدگاه از - ج

 نفوذ و نقش هگا دلیل، همین به. ندارند ایران استثنای به طبیعی دوست و خارجی پشتیبان که هستند گروهی

 عبارت به. است دهش تعبیر عراق داخلی امور در ایران مداخله عنوان به اشتباهاً عراق شیعیان در ایران زیاد

. باشندمی شده کرذ دلیل به ایران با نزدیک روابط برقراری خواستار که هستند عراق شیعیان این بیشتر دیگر،

 لحاظ به فرصت. شچال هم و باشند فرصت توانندمی هم عراق شیعیان ایران، نگاه از که است این واقعیت

 سرایت حاظل به چالش. عراق آینده حکومت گیریشکل در طریق این از و شیعیان در ایران نفوذ گسترش

 باید عراق شیعیان هب ایران نگاه. ایران خارجی سیاست حوزة به شیعیان میان موجود هایدودستگی و اختالفات

 در شیعی فرهنگی اهیتم -2 هستند؛ عرب عراق، شیعیان -1: باشد پایدار اصل دو گرفتن نظر در براساس

 . است متفاوت ایرانی شیعی فرهنگ با عراق

                                                                                                                                                               
1 - Global Governance 

 رو، معاونتپیش هایچالش: جدید عراق و (، ایران1382استراتژیک، ) تحقیقات مرکز پژوهشگران از جمعی - 2

 ، مرکز تحقیقات استراتژیک.  فارس خلیج و خاورمیانه مطالعات گروه خارجی، سیاست پژوهشهای
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 میان تعادل ایجاد جهت در باید ایران خارجی سیاست فوق، هایپیچیدگی و هابندیدسته به توجه با لذا

 قدرت صحنه در اقوام میان تعادل عدم هرگونه واقع، در. شود ریزیبرنامه عراق قومی مختلف هایگروه

 . 1شودمی کشور این در ناامنی نهایت در و ثباتیبی به منجر عراق مرکزی

 عامل رقابت بالقوه ایران و عراق -2

ای دو کشور است. ایران پایدار دیگر در تجزیه و تحلیل روابط ایران با عراق جدید، مسئله رقابت منطقه املع

های فراوان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آیند که از پتانسیلمهم منطقه به حساب میو عراق دو کشور 

های مختلف اقتصادی )از ها به هر حال روابط دو کشور را در حوزهباشند. وجود این پتانسیلبرخوردار می

یبات جمله در چارچوب اوپک و کسب بازارهای مصرفی منطقه(، سیاسی و امنیتی )از جمله رقابت در ترت

خلیج فارس و ائتالف با سایر کشورهای منطقه و جهان( و فرهنگی )از جمله رقابت در معرفی امنیتی حوزة

علمیه و ارائه الگوی شیعیان در جهان اسالم( به رقابت به یکدیگر کشانده و خواهد کشاند. در واقع، حوزة 

با ماجراجویی حکومت افراطی بعث  های مختلف بود کهها و احساس تهدید از جنبهوجود همین پتانسیل

ترکیب گردید و منجر به تهاجم عراق به ایران و تحمیل یک جنگ تمام عیار شد. در حال حاضر و با توجه به 

توان با واقعیات موجود برخورد منطقی داشت تحوالت پدید آمده در عراق، مسئله مهم این است که چگونه می

 .2بط دو کشور و طبعاً از منطقه دور کردهای تنش را از رواو در نهایت ریشه

 راهبردهای گسترش همکاری دوجانبه ایران و عراق -7

ن ه عنوابکشور عراق از یک طرف . عراق در سیاست خارجی ایران از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است

 وت و ملت دول اهمسایه ایران است و از طرف دیگر ایران دارای بیشترین اشتراکات تاریخی، دینی و مذهبی ب

ت موضوعا از. اینکه زمینه گسترش همه جانبه روابط ایران و عراق وجود دارد وجودبا . مردم عراق است

ای، مذهبی و گسترش تروریسم بود ای، قبیلههای طائفهها، جنگبحث فتنه دریگمیدیگری که مورد بحث قرار 

 .اندکه دشمنان اسالم در داخل منطقه به راه انداخته

 باشد داشته همسایگانش و پیرامون محیط بر نیز منفی تأثیرات تواندمی عراق در اوضاع پیچیدگی کلی، طوربه

 میزان، همان به باشد، سیاسی هایبندیدسته و هاجناح تنش دستخوش عراق داخلی سیاسی فضای اندازه هر و

 فراهم کننده،ناامن عامالن سازیفرصت یا امنیتی اوضاع خوردن برهم برای فرصت و کم سیاسی، ثبات

 کشور این در آمدهپیش مسائل با ارتباط در سویهیک هایبندیجناح و هاخواهیسهم بنابراین خواهدشد؛

 .3کند ترپیچیده یا و ملتهب را اوضاع تواندمی

 انتظار کشور بعد از سقوط رژیم بعث و اشغال عراق توسط اشغالگران و روی کار آمدن دولت شیعی در این

تواند بهترین متحد طبیعی ایران در رود که دو ملت بسوی روابط استراتژیک خود متمرکز شوند. عراق میمی

دهد اما سطح روابط اقتصادی ایران و عراق روند رو به رشدی را در گذشته نشان می غرب کشور باشد.

                                                                                                                                                               
(، الزام سیاست خارجی ایران در برخورد با عراق جدید، معاونت پژوهشهای سیاست 1383برزگر، کیهان. ) - 1

 خارجی، گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس، مرکز تحقیقات استراتژیک.
 رو، معاونتپیش هایچالش: جدید عراق و (، ایران1382، )استراتژیک تحقیقات مرکز پژوهشگران از جمعی - 2

 ، مرکز تحقیقات استراتژیک.  فارس خلیج و خاورمیانه مطالعات گروه خارجی، سیاست پژوهشهای

 دهم، سال اسالم، جهان راهبردی مطالعات فصلنامه ،«عراق در ترکیه راهبرد» فالح، هللارحمت - 3

 123-105صص ،39 شماره
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های ه از موقعیت همسایگی و شباهتهای نشأت گرفتهای اقتصادی دو کشور و ظرفیتمتناسب با ظرفیت

فرهنگی کشور طبعًا سطح روابط دوجانبه در آن میزان نیست و برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور باید 

   را برای همکاری دوجانبه در نظر گرفت:زیر های توان پتانسیللذا می. تالش مضاعفی صورت بگیرد

ز نفوذ فرهنگی، اهای مشترک برای جلوگیری ی: استراتژیهای فرهنگحفظ ارزش های فرهنگی وهمکاری -1

ین دو وحدت ب النهرین یکی از عواملهای همکاری دو جانبه را بسیار زیاد کرده است. در واقع بینزمینه

ر وجوه اش نقش بسیار مهمی دآید. جلگه بین النهرین با وحدت تاریخی و طبیعیسرزمین به حساب می

عامل  ه اینن در گذشته داشته است و با همه تحوالتی که در طول ادوار پیش آمدمشترک فرهنگی دو سرزمی

م، ا روی کار آمدن اسالمذهبی نیز ب -وحدت به شکلی خود را با آن هماهنگ کرده است. تحوالت سیاسی

 به هم ن عاملدار از لحاظ جهانی به این تشابهات فرهنگی، به عنواتوانست به عنوان عامل معنوی و ریشه

  پیوستن اجزاء کوچکتر، کمک شایانی بنماید.

واند در ته امروزی میهای سیاسی، امنیتی دو کشور ایران و عراق، توانمندی در فضای بوجود آمدهمکاری -2

 های خرد تا کالن نظامی و انتظامی جهت نیازهای مشترک آغاز شود. سطح همکاری

اق در ت ایران و عرک خلیج فارس: با توجه به اشتراکاهمکاری علیه مداخله خارجی در منطقه استراتژی -3

ی و امنطقه های مثبتی را در جهت اعتمادسازیتوانند گامخصوص عدم حضور نیروهای بیگانه، دو کشور می

 ارند. ه برددر نتیجه انعقاد پیمان امنیتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای حفظ و ثبات منطق

تواند در جهت پاسخگویی به نیازها بویژه در جهت تحکیم مبانی آموزشی دو کشور میهای همکاری -4

هایی که بتوانند در راستای توسعه اقتصادی و انسانی باشد. گسترش امکانات زیربنایی برای رسیدن به پژوهش

-توانند با راهها باشد، بهترین شرایط را برای همکاری فراهم کرده است. دو کشور میبرطرف کردن نارسایی

ای برای صلح و امنیت ای فراهم کنند که به عنوان شالودهاندازی دانشگاه نفت در یک منطقه مشترک زمینه

های کوتاه مدت و بلندمدت توانند در زمینهای، نقش اساسی خواهد داشت. همچنین دو کشور میمنطقه

ها، داشته باشند. فارغ التحصیالن این دانشگاههای خود همکاری آموزشی از جمله تبادل دانشجو، بین دانشگاه

  .1سفیران متخصص فرهنگی خواهند شد

ورهاست. این اعتمادسازی و همکاری و عدم انجام تبلیغات منفی شرط اساسی توسعه روابط بین کش -5

-تابار کانتش تبلیغات ممکن است به صورت مصاحبه رهبران و مسئولین و ارتباط رسانه ای و مطبوعاتی و یا

 های درسی باشد.ها، به ویژه کتاب

گذارد. شرایط جغرافیایی عراق از های اقتصادی دو کشور بیشترین امکان مانور را در اختیار میهمکاری -6

تنوعی کامل برخوردار است و این کشور آب، خاک و اقلیمی مناسب دارد و منابعش دست نخورده است و از 

دهد. ایران ، که خود به خود این کشور را به منابع مالی مطمئن اتصال میهمه مهمتر دسترسی به منابع انرژی

شوند و به شکل مکمل عمل هایی برخوردار است. این عوامل طبیعی بهتر به هم نزدیک مینیز از چنین ویژگی

نبه های دوجادرباره زمینه توسعه همکاری اند.کنند و همه امکانات طبیعی را یک جا در خود جمع کردهمی

                                                                                                                                                               
، افق های جدید در 1383نیا، محمدرضا و مراد کاویانی، حافظ  - 1

   جغرافیای سیاسی، سمت، تهران، اول.
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تواند زمینه ساز نشست مشترک تجار و بازرگانان ایران و های اقتصادی، میایران و عراق به ویژه در زمینه

ایران  .بخش خصوصی ایران ظرفیت بسیار باالیی برای نقش آفرینی اقتصادی در داخل عراق دارد. عراق باشد

باید از طریق صنعتگران و بازرگانان و از طریق اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن مذاکراتی را بخش 

 خصوصی در داخل عراق داشته باشد و این نکته بسیار مهمی است که بخش خصوصی دو کشور بتواند به یک

انات همدیگر برای رشد و توسعه دو فصل مشترکی جهت بهره برداری از امکانات دیگر برسند و بتوانند از امک

 .کشور استفاده کنند

های دو جانبه ایران و عراق وجود دارد، موضوع توریسم است که ای که برای گسترش همکارینقطه -7

هایی بین توان رفت و آمدآید که به هر حال میصنعتی مقدس بین جمهوری اسالمی ایران و عراق به شمار می

( به حج )ع عراق صورت بگیرد چراکه شیعیان عراقی مایلند برای زیارت حضرت ثامناماکن مذهبی ایران و 

ر خوبی دهی شود و از سویی این سفرها پتانسیل بسیاایران مشرف شوند که این مورد باید به خوبی سامان

 .برای گسترش و تحکیم روابط دو کشور است

است که دارای منابع عظیم انرژی هستند. توسعه  های دو کشورهمکاری منابع نفت و گاز از دیگر ویژگی -8

های نفت و گاز به صورت مشترک از رقابت بین این کشورها برای یافتن بازار مناسب برداری از حوزهو بهره

های نفتی و کشورهای غربی آن است که از نماید. یکی از اهداف عمده شرکتتا حدود زیادی جلوگیری می

ی نفتی خلیج فارس جلوگیری به عمل آورند. یکی دیگر از مشکالت دو کشور همکاری و همگرایی کشورها

گونه فرایند صنعتی بر روی آن است. لذا برای گریز از اثرات نامطلوب این صدور نفت خام بدون انجام هیچ

وجه به های مختلف و مشترک به این نقیصه پایان دهند. با تتوانند با ایجاد پاالیشگاهاستراتژی، دو کشور می

اینکه ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در خاورمیانه و خلیج فارس است و مصرف سرانه سوخت 

توانند در مورد توسعه خطوط لوله گاز برای مصرف داخلی عراق و ترانزیت درعراق نیز باالست، دو کشور می

دو کشور سودآور خواهد بود کشورهای آن از طریق عراق همکاری کنند. این امر عالوه بر این که برای هر 

های مربوط مشارکت داشته باشند. طبیعی است چنین مصرف کننده گاز را هم ناچار می سازد در امنیت لوله

تفکراتی برای هر دو کشور توسعه واقعی و نوعی امنیت متقابل و ثبات سیاسی ناشی از امکانات منطقه را به 

  .1وجود خواهد آورد

رد و ی قرار گیبردارورد بهرهتواند به عنوان زیربنایی برای اقتصاد مرزنشینان مهای مرزی میرچهایجاد بازا -9

اگرا یروهای ونزایش مرزنشینان نیز با اعتماد بیشتری به زندگی آرام خود ادامه دهند. زیرا سرمنشاء و محل اف

 حلیلی ازهیم تادی دارد. اگر بخواچه برای ایران و چه برای عراق در اطراف نوار مرزی است و منشاء اقتص

 واهیم شدوجه خدیدگاه دفع بحران بر محور انسانی و نوع سنخیت آن در مناطق مرزی دو کشور انجام دهیم مت

-ی سرمایهمن برااتوانند در محیطی که نرخ بیکاری در هر دو کشور در این مناطق بسیار باالست. دو کشور می

ن ال از ایسیار بابعنوان یک ابزار استراتژیکی با هزینه بسیار اندک و کاربری های کوچک و کارآمد به گذاری

 نیروهای پراکنده و بی هدف حداکثر بهره را ببرند.

                                                                                                                                                               
، تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عراق. وزارت امور 1381عزتی، عزت هللا،  - 1

   خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی تهران، اول.
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وجه به تشور، با کهمکاری در زمینه آبزیان و محیط زیست: با عنایت به اینکه جمعیت روبه رشد هر دو  -10

 بزیان درو غنی آ توانند با استفاده از منابع عظیمدو کشور میسازد، هر لزوم تامین پروتئین را ضروری می

ورد مت در منطقه خلیج فارس و سرمایه گذاری مشترک در خصوص ماهیگیری و صنایع تبدیلی، تبادل اطالعا

اد و ایج های تحقیقاتی مربوط به شیالت، پرورش نیروهای متخصص و تحصیل کرده در زمینه شیالتپروژه

  بوط به آبزیان فعالیت نمایند.موسسه مشترک مر

صادی های اقتان شریانتواند به عنوهای مشترک مرزی دارند که میدر زمینه آب هر دو کشور رودخانه -11

ر د کیلومتصه طول بای گیری از یک سیستم آبیاری مشترک در منطقهمنطقه مورد استفاده قرار گیرد. امکان بهره

 نماید.یشکل دیگری از همکاری را فراهم م

ترین محور منطقه، محوری ترین و قدیمیهای همکاری شبکه ارتباطات زمینی است، بزرگاز دیگر زمینه -12

های ارتباطی در کنار شود. ایجادو گسترش شاهراهاست که از خانقین به خسروی و به همدان ایران وصل می

باز کردن فضای سیاسی و یا تنفسی عراق که تواند در مرزها و اتصال آن به شاهراه های داخلی دو کشور می

در خلیج فارس تنها محدود به دهانه فاو است. بسیار موثر باشد. با فراهم شدن این شرایط، عراق هم تا 

کند. در واقع این اقدام بر روی اهداف حدودی بر مشکل ژئواستراتژیکی خود در خلیج فارس غلبه پیدا می

ای و با توجه به تحوالت منطقه خواهد گذاشت و به نفع دو کشور خواهد بود. استراتژیکی عراق و ایران تاثیر

آهن در حکم شریانی جهانی هرگونه امکان خروج از انزوای جغرافیایی باید مورد توجه قرار گیرد. شبکه راه

ربرخواهد های بیشتری را دربرگیرد، پیامدهای اقتصادی، سیاسی بیشتری را دحیاتی است که هر اندازه سرزمین

 .1داشت

یست، اق متکی به آب نهای ارتباطی عرهای آبی نیز وجود دارد، هر چند شبکهامکان همکاری در شبکه -13

-هند با بهرتوانیترین وسیله حمل و نقل است، هر دو کشور مولی از آنجایی که امروز، حمل و نقل آبی ارزان

ر دی کنند و گذاریهایران بنیادهای حمل و نقل آبی را پا ای و تاسیسات بندری درهای رودخانهگیری از آبراه

 .این راه به اقداماتی از جمله ایجاد باراندازها و انبارها با مشارکت دو کشور دست بزنند

های امروز عراق برای سازندگی را تامین تواند بخشی از نیازمندیهای خوبی که دارد میایران با ظرفیت -14

های مربوط به فوالد و سایر مواردی که به کار رشد و های سیمان و در بخشر بخشکند به عنوان مثال د

 . 2های خوبی را به اجرا بگذاردتواند همکاریخورد ایران میسازندگی و ساخت و ساز کشور عراق می

 

 گیرینتیجه -8

رهنگی، سیاسی و های پایدار قومی، فبه عنوان یک واقعیت، باید پذیرفت که کشور عراق با مجموعۀ ویژگی

های سیاسی اقتصادی آن، تعریف مشخصی در منافع ملی ایران داشته و خواهد داشت. اشتراکات و واقعیت

                                                                                                                                                               
و همسایگان )منابع تنش ، مقدمه ای بر ایران 1380کریمی پور، یدهللا،  - 1

   وتهدید(، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، تهران.
 . آذر 29(، عالیق ایران و عراق ، کیهان، 1386آقاپور، جلیل، ) - 2
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ای، سازد و سرنوشت دو کشور را در تأمین امنیت منطقهناپذیر میموجود، گسترش روابط دو کشور را اجتناب

 زند.به خصوص در منطقه خلیج فارس، به یکدیگر گره می

ی توازن رقرارببرخالف تفکرات سنتی، ایران و عراق دشمن همیشگی و استراتژیک یکدیگر نیستند که تنها با 

 باشند.ای تأمین گردد. مشکالت ایران وعراق قابل حل و رفع میقوا بین آنها، امنیت منطقه

هبی و اقتصادی و مذهای مختلف سیاسی، فرهنگی،به دلیل مبانی و ساختار قدرت ایران و عراق از جنبه

واهد شد. خای از رقابت بالقوه بین دو کشور حفظ همچنین ماهیت متحول مسائل منطقه و جهان عرب، درجه

اعتمادی و بی توانند روابط خود را از مرحلۀ استمرار تعارضات و تفکرات مبتنی برایران و عراق جدید می

 چارچوب منافع مشترک هدایت کنند. تهدید خارج کرده و به سوی رقابت سازنده و همکاری در 

 در اقعر گروههای تمامی مشارکت بر مبتنی و دمکراتیک سیاسی نظام گیریشکل و صدام رژیم فروپاشی

 و ایران برای قعرا امنیتی تهدیدات یافتن پایان به تواندمی که کرده ایجاد را جدیدی شرایط قدرت ساختار

 .شود منجر ایران سیاسی و اقتصادی شریک به کشور این تبدیل حتی

 عراق یک. دارد قعرا در ثبات با مرکزی دولت یک با کردن کار به نیاز ایران مشترک، منافع به دستیابی برای

 به ایران به جنگ، زمان از کشور دو مانده جا به مشکالت حل تسریع ضمن متعامل، و متعادل ثبات، با امن،

 و ایطقهمن زنیچانه قدرت نهایت در و نگردمی منطقه جدید امنیتی ترتیبات در همکار و دوست عنوان

 .دهدمی افزایش را ایران المللیبین

 خالصه زیر موارد در توانمی را عراق قبال در جدید دوره در ایران خارجی سیاست رویکرد اصلی محورهای

 کرد: 

 شیعی، هایگروه از حمایت عراق، عمومی افکار در ایران تصویر بهبود عراق، در سازیدموکراسی از حمایت

 عراق.  بازسازی به کمک استراتژیک، رابطه برقراری برای تالش

ای هکاریساز گسترش همتواند زمینهبطور کلی؛ ایران و عراق دارای اشتراکات زیادی هستند و این می

یسم، عت تورنی، صنآموزشی، اقتصادی، بازرگا ،فرهنگی :یهادوجانبه باشد به طور مثال همکاری در زمینه

طقه جی در منامنیتی دو کشور علیه مداخله خار و سیاسیو آبی، شبکه ارتباطات زمینی منافع نفت و گاز، 

 باشد. های امروز عراق برای سازندگی بخشی از نیازمندیس و همینطور استراتژیک خلیج فار

 
 منابع:  

 شماره ،85 خرداد نیمه دیپلماتیک همشهری تهران، ایران، روابط بر آن تأثیرات و عراق ملی دولت طالیی، عصر رضا، علی آیتی، -

 سوم. 

 . آذر 29راق ، کیهان، (، عالیق ایران و ع1386آقاپور، جلیل، ) -

 شر قومس، چاپ پنجم.ن :ایران، تهران اسالمی جمهوری خارجی (، سیاست1388ازغندی، علیرضا. ) -

 . 56رجی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره رویکردهای رقیب به سیاست خا( رئالیسم و 1389اسدی، علی اکبر. ) -

روه (، الزام سیاست خارجی ایران در برخورد با عراق جدید، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، گ1383رزگر، کیهان. )ب -

 مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس، مرکز تحقیقات استراتژیک.
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چرایی و چگونگی دفاع مشروع فلسطینی ها علیه اشغالگری رژیم نظریه مقاومت و 

 غاصب صهیونیستی

 

 معاون پژوهشی موسسه آینده پژوهی جهان اسالم -دکتری، 1سید رسول موسوی

 دانشگاه تهران -دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای سیدمهدی نبوی،

 کارشناسی ارشد جواد آذرنیا،

 

 چکیده

توان تا آثار میسرون در قرن اول پـیش از میالدپیگیـری کرد.نظریـاتوی توسـط جنگ عادالنه در غرب را می سابقه آموزه

رایط ترییافت. شمتکلمین )الهیون( مسیحی که سنت آگوسین در آغاز قرن پنجم میالدیپیشرو آنها بود، توسعه و تکامل بیش

سنت »سپس  ودر قرن سیزدهمتدوین شد « ریموند پنافورته»یسایی توسط جنگ عادالنه براینخستین بار براساس قوانینکل

های عادالنـه و دیگران به همین کار همت گماشتند. تعلیماتاینعلمایمسیحی در خصوص تفکیکبینجنگ« توماس آکویناس

 اتخاذ شد  الملل مانند آلبریکوجنتیلی و هوگو گروسیوسو غیرعادالنه در نهایت توسط نویسندگانکالسیک حقوق بین

نی تـازه جـا 1919پس از جنگ جهانی اول مجدداً مفهوم جنگ عادالنه و غیرعادالنه در میثاق ملـل متحـد در سـال 

تـوان گفـت جنـگ دفاع مشروع در منشور ملل متحد گنجانـده شـد. بـه طـور کلیمی 1945گرفت و در نهایت در سال 

مشـروع خسارت و مجازات اعمال غلط یـا جبـران اعمـال غیرعادالنه، آن نوع جنگ است که برای دفاع مشروع، تالفی 

الملل از مـواردی اسـت کـه چنین دفاع مشروع در حقوق بینپیشین که توسط طرف دیگر رخ داده است، انجام شود. هم

 تواند به عنوان عمل خالف تلقی شود.الملل نمیهاست؛یعنی رفتار تابع حقوق بینالملل دولترافع مسئولیتبین

شغال ، سم ، امقاومت ، دفاع مشروع، تروریسم ، مبارزه مسلحانه ، حق دفاع ، فلسطین ، صهیونی ن کلید ی:واژگا

 اشغالگری.

 الملل:مقدمه (مبانی فرانظری اسالم در روابط بین

ری بـر مبـانی فرانظـ 3گراو جریانانتقادی فرااثبـات 2گراالملل اعم از جریاناصلی اثباتهای روابط بینتمامی نظریه

رو، پـردازش یکنظریهاسـالمی روابـط شناسـی( اسـتوارند؛ ازایـنشناسی و روششناسی، معرفتخاص )هستی

المللی )نظریه مقاومت و برخـورد بـا سـلطه( نیـز مسـتلزم تعیـین و تبیینرهیـافتفرانظری آن در چـارچوب بین

 گیرد:میبینی اسالمی است که در ذیل در سه بخش مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار جهان

 شناختی:و انسان 4شناسانهالف( مبانی هستی

دهنده آن الملل و اجزا و عناصـر تشـکیلشناسی بررسی سرشت واقعیتاجتماعی روابط بینموضوع اصلی هستی

گرایی مادی و متعارف، هستی و وجـود )واقعیـت( مسـاوی مـاده و بینی اسالمی، برخالف واقعاست. در جهان
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بلکه متافیزیکنیزواقعیت و حقیقت دارد. اگرچـه دو بخـش و بعـد فیزیکـی و متـافیزیکی جهان فیزیکی نیست، 

گیرد؛ قلمرو و گستره متافیزیک، بسیار فراتر از جهان فیزیکی است که جهان هستی مورد توجه و تأکید قرار می

 . (1388:14الهدی، علمرود )صورتی از آن به شمار می

شناسی اسالمی برخوردار اسـت. اگرچـه انسـان در هستی ه و اهمیتی ویژهشناسی از جایگادر اینمیان انسان

وجـودات نیزجزئی از جهان هستی است، ولی دارای منزلت و مرتبت منحصر به فردی است که او را از سایر م

یافته است کـه شناسی، انسان از جسم مادی و نفس مجردی قوامکند. در چارچوب انسانو مخلوقات متمایز می

شناسـی اسـالمی، فطـرت بـه عنـوان عنصـر ناپـذیر اسـت. در انساندهند که تفکیکقتواحدی را تشکیلمیحقی

هـای رغم تفاوتها بـهشود؛ به طوری کـه انسـانهاتعریف و تعیینمیبخش انسان و حقیقت مشترک انسانقوام

نـوع  حـاکی از وحـدتجنسی، قومی، نژادی، زبانی و ملی، از طبیعت، ذات و فطرت مشترکی برخوردارند که 

 (. 204ـ 206: 1378بشر است )جوادی آملی، 

 1شناسانهب( مبانی معرفت

شناسـی، فلسـفه به معنای دانش و معرفت مشتق شده اسـت. معرفت« اپیستمه»شناسی از واژه یونانی اصطالح معرفت

شناسی اسالمی مباحـث و عرفتپردازد. در ممعرفت و دانش است که به توضیح امکان و چگونگی شناخت انسان می

شناسـی انتقـادی اسـالمی بـر شناسـی تقـدم و اولویـت دارد؛ بـه طـوری کـه معرفتشناسی بر معرفتمسائل هستی

شناسـی گرا، جوهرگرا و توحیدی اسالم مبتنـی و اسـتوار اسـت کـه آن را از رویکردهـای معرفتشناسی واقعهستی

 . (37: 1387محمدزاده، سازد )متعارف متمایزمیگرایی انگار و واقعگرا، تفسیرگرا، سازهاثبات

گرایـانهغربی، یعنـی تأکیـد بـر شناسـی تقلیلشناسـی اسـالمی، بـرخالف معرفتبا وجود ایـن، در معرفت

شود، بلکـه هـر گرایی، شناخت به یکی از دو معرفت عقلی یاتجربی محدود و منحصر نمیخردگرایی و تجربه

ر و اسـت. عـالوه بـراین دو، معرفـت شـهودی و وحیـانی نیـز از اعتبـا دو نوع شناخت عقلی و تجربی معتبـر

گرایی را برای کشف حقیقـت الزم، شناسی خردگرایی و تجربهاهمیتبسیاری برخوردار است؛ به تعبیری، معرفت

شناسی اسالمی مبتنی بر اصل توحید و وحـدت سـاختاری انسـان، جهـان و داند؛ زیرا در معرفتاما کافی نمی

ناپذیرند که درک اصل حقیقت آنها از طریق عقـل یـا حـس )تجربـه( بـه ناپذیر و تفکیکقایقی تجزیهانسان ح

پرداز یا فاعـل شناسـا، از عالیـق، سـالیق، پردازی و شناخت نظریهپذیرنیست. فراتر از این، نظریهتنهایی امکان

چنین محیط طبیعی و اجتماعی فاعل . همگیردهای او تأثیر میها، مفروضات و تجربهدانستهنیازها، باورها، پیش

 (. 31ـ 4: 1368دهد )مطهری، پرداز، شناخت و نظریهوی را تحت تأثیر قرار میشناسا و نظریه

ــناخت در معرفت ــع ش ــوان دو منب ــه عن ــی ب ــل و وح ــی عق ــب مرجعیتمعرفت ــالمی، موج ــی اس شناس

الملل رویکرد و ماهیتی انتقادی یابد؛ چون عقل، خود به دو نوع نظری و عملی شودنظریهاسالمی روابط بینمی

ت و تعیـین شود. عقل نظری عبارت از ادراک مفاهیم یا تصـورات و تنظـیم و تدوینقضـایا یاتصـدیقاتقسیممی

هـای ها و واقعیتشـود کـه انسـان از هسـتصدق و کذب آنها یاداوری است. عقل نظری شامل ادراکـاتی می

پردازد؛ اما ایـن ادراک، شـناخت و کند. عقل عملی نیز به ادراک شناخت و داوری میالملل کسب میروابط بین
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ای که ی و ارادی فاعل انسانی است؛ به گونهداوری مربوط و معطوف به بایدها و نبایدها و عمل و کنش اختیار

آینـد بـه قضـاوت و داوری هایی که با اراده و اختیار فاعل انسانی پدیدمیها و کنشعقل عملی در مورد پدیده

اسـت کـه  1الملـل یکفراروایـت(؛ بنابرایننظریهاسـالمی روابـط بین84ـ 3: 1389پردازد )دهقانی فیروزآبادی، می

الملل از یـک سـو و سـپس ، تبیین و تفسیر قواعد و قوانین حاکم بر روابط و نظام بیندرصدد کشف، توصیف

المللیآرمانی و مطلوب از سوی دیگر است؛ لذا بـا توجـه بـه نقـش و تدوین، توجیه و تجویز قواعد و نظم بین

حول در شیوه تفکـر و تأثیرمقتضیات زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام از منابع اسالمی، امکان تغییر و ت

پردازی در شرایط متحول زمانی و مکانی وجود دارد. اینتأثیر و تحول به ویژه در روش اجتهاد و اسـتنباط نظریه

 دهد. الفراغ )نظریهشهیدسیدمحمدباقر صدر( رخ میهای منطقهاحکام در حوزه

 

 2شناسانهج( مبانی روش

پـردازد، امـا مـاهیتعملی و ناخت و معرفـت انسـانی میشناسی بـه چگـونگی شـشناسی نیز مانند معرفتروش

تواندبرای شناخت جهـان، اعـم از ها و سازوکارهایی که انسان میها، شیوهشناسی بر روشکاربردی دارد. روش

شناسـی و کنـد. از ایـن رو، معرفتالملل، استفاده کند، تأکید و تمرکز میطبیعی و اجتماعی از جمله روابط بین

شناسی به حیثیت و بُعد فلسفی چگونگی شـناخت شوند؛ زیرا معرفتدر نهایت، به هم مرتبط میشناسی روش

پردازد که ابعاد و وجوه امری واحـد شناسی، به جنبه کاربردی و عملی چگونگی شناخت آن میهستی و روش

شوار است. به کن نباشد، بسیار سخت و دشناسی اگر غیرممشناسی از روشهستند؛ لذا تفکیک مباحث معرفت

 (. 1392شوند )قادری کنگاوری، همیندلیل، معموالً این دو مبحث با هم طرح و بررسی می

های مختلـف علـوم هـا و شـاخهبا توجه به اعتبار هر یک از سه منبع معرفتی حس، عقل و وحی در حوزه

هـا اسـتفاده شـود. ینروشانسانی مانند فقه، فلسفه، کالم، اخالق، عرفان و تفسیر ممکن اسـت از هـر یـک از ا

ـ گرایی یاظـاهرگرایی، اخبـارگری، روش شـهودی، روش کالمـی دینی شـامل نقـلهای درونرو، روشایناز

مبنای رویکرداجتهادی و استنباطی بـه اند. اگر برگرایی، روش تفکیکی و روش ترکیبی شکل گرفتهفلسفی، عقل

گیـرد؛ الملل در چارچوب فقه سیاسی قرار میحوزه روابط بینالملل اسالمی نگاه شود، علم و نظریه روابط بین

زیرا فقه سیاسی متولی تنظیم و تدوین معامالت و تعامالت جامعه اسالمی با جوامع غیرمسلمان و به طور کلی 

شناسی فقه سیاسـی تلقـی کـرد توان علم روشرو، اصول فقه را میازاین 3الملل است؛سیاستجهانی و روابط بین

الملل از منـابع چهارگانـه کتـاب، ای برای استنباط احکام فقهی در حوزه روابط بینشدههای تعریفروش که از

شناختی فقـه سیاسـی موجـود عبارتنـداز: نـص و های روشترینویژگیگیرد. مهمسنت، اجماع و عقل بهره می

الملـل در کـه یکنظریـه روابـط بین ؛ اما از آنجا(53ـ 47: 1386علیخانی، گرایی )گرایی و عقلگرایی، سنتنقل

تـوان شـود، میشناسی اسالمی، لزوماً و انحصاراً در قالب فقه سیاسی و با رویکرداجتهادی پردازش نمیمعرفت

های رو، بایـدکلیهروشازایـنهای علوم اسالمی اسـتفاده کـرد. های متداول در تمام حوزهشناسی و روشاز روش
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2. Methodological 

 (.1388آملي، ؛ جوادی1387؛ علوی،1385الملل ر. ک:)شريعتمداری و جزائری، . برای كسب اطالعات بيشتر در خصوص فقه روابط بين3
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الملل کمـک کنـد، مـورد توجـه و اسـتفاده قـرار داد؛ اند به ارائه یکنظریهاسالمی روابط بینتودینی را که میبرون و درون

شناسـی اسـالمی قـرار دارد شناسی و معرفتهایی است که در چارچوب مبانی هستیالبته باید توجه کرد که منظور روش

گرای شناسـی وحـدتشناسـی و معرفتهستی(؛ بنـابراین، در چـارچوب همانجـاو با آنها ناسازگاری و تعارض نـدارد )

تشکیکی، که در حکمت متعالیهصدرایی تکامل یافته است و با توجه به اعتبار و مرجعیت منـابع چهارگانـه حـس، عقـل، 

ـ های تجربی )استقرایی(، عقلـی )قیاسـی(، تفسـیری، نقلـی، شـهودی، فلسفیدل و وحی، امکان به کارگیری همه روش

گرای شناسـی وحـدتالملل وجود دارد؛ به طوری که در روشپردازش یکنظریهاسالمی روابط بینکالمی و فلسفی برای 

گرایی، بـر اسـتفاده انحصـاری از یـک روش تأکیـد و گرا، مانند اثبـاتهای وحدتشناسیتشکیکی، برخالف سایر روش

های مختلـف علـوم و شـاخه هـاهـای رایـج در حوزهشناسـی بـا تلفیقمنطقـی روششود، بلکه در این روشتمرکز نمی

الملـل اسـتفاده های آنها بـه طـور مـنظم و سیسـتماتیکبرای پـردازش نظریهاسـالمی روابـط بیناسالمی از معارف و یافته

دینی ماننـد روش تفسـیری یـاهرمنوتیکنیز وجـود دارد )دهقـانی های برونشود. فراتر از این، امکان به کارگیری روشمی

 (.89ـ  8:1389فیروزآبادی، 

ـ ترکیبی حاکم بر مطالعـات اسـالمی را روش جـامع، توان روش تحقیقاسالمی و روش تلفیقیرو، میازاین

ز االملـل نیـز متکثر و مشکک، متشکل از تجربه، عرفان، برهان و قرآن قلمداد کرد که نظریهاسالمی روابـط بین

 شود. طریق آن ساخته و پرداخته می

 

 د. نظریه مقاومت

انقالبـی بـا »م( که میشل فوکو از آن به تعابیرمختلفی چون  1979) 1357بهمن  22پیروزی انقالب اسالمی در 

مدرن یـاد ( و به عنوان نخستین انقالب پسـت1379)فوکو، « روحایران، روح یک جهان بی»و « های تهیدست

تمـام مکاتـب  ل شـد، بلکـه اعتبـارالملکرده است، نه تنها موجب بروز تحوالت عظیمی در سیستم و نظام بین

هـا، و همچنینتوضـیح تحـوالت در پردازان در زمینـه بـروز انقالبویژهنظریـهای در غـرب، بهفکری و اندیشه

الملل را کـاهش شناسی پوزیتویستی در سیاستبینالملل را به چالش کشاند و کارامدی روشسیاست و نظام بین

سـم و ستی، لیبرالیسـتی، رفتارگرایـان، مدرنی، اعم از رئالیستی، مارکسییک از مکاتب فکری قرن بیستمداد. هیچ

ی بینی و تحلیالتفاقاتی که موجب پیروزی، تداوم و گسترش انقـالب اسـالمحتی ما بعد مدرنیسم، قادر به پیش

 (. 1392 و همچنین اقتدار روزافزون جمهوری اسالمی به عنوان مولود انقالب بود نشدند )قادری کنگاوری،

« انقـالب بـه نـام خـدا»میشل فوکو در تعبیـری دیگـر، تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی ایـران را در قالـب 

الملل وقوفی نسبت به نقـش سیاسـی، هنجـاری و ارزشـی پردازان روابط بینیک از نظریهکه هیچدرحالی1نامید؛

رسـد کـه طبیعـی بـه نظـر می المللی نداشتند. در چنینشـرایطی،ای و بینانقالب ایران در فضای سیاسی منطقه

الملـل ظهـور کنـد. انقـالب ایـرانبیش از هـر تحـول هایی از بحران در فضای تحلیلی نظریات روابط بینجلوه

تـوان در تأثیرگـذاری بـر های آن را میالملل تأثیر گذاشته است. نشـانهسیاسی و اجتماعی دیگری بر سیاستبین

                                                                                                                                                               
ده است، زيرا زندده نگهداشدتن محدرم در امتداد پارادايم كربال و عاشورا بو)ع(نويسنده اين مقاله معتقد است كه انقالب اسالمي انقالبي به نام حسين .1

 های الهي است. زنده نگهداشتن ثارهلل و ارزش
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الملـل، تأثیرگـذاری بـر تـوازن قـدرت گرا در روابط بینهای هویتالملل، ظهور رهیافتهای روابط بیناندیشه

الملل دانسـت. هـر یـک از های اجتماعی به عنوان نیروهای تأثیرگذار بر سیاسـتبینسازی گروهای و فعالمنطقه

تواند بر معادله قدرت و کـنش بـازیگران در شود که میهای یادشده به عنوان مؤلفه جدیدی محسوب میمؤلفه

دهد. ایـن الملل تأثیرگذار باشد. محور اصلی گفتمان جدید را زبان سیاست مقاومت اسالمی تشکیلمیاستبینسی

چی المللی مورد توجه قرار نگرفت)پوسـتینای و بینهای سیاست منطقهگاهدر رهیافتهیچ 1980مؤلفه تا دهه

 (. 107ـ 106: 1390و متقی، 

الملـل، از جملـه الملل در عرصه عمل و دانـش و علـم روابـط بینینتردید اسالم دیدگاهخاصی به روابط ببی

الملل دارد که شایسته بحث و بررسی نظری است. افزون بـر ایـن، اسـالم و مسـلمین نقـش های روابط بیننظریه

اش، ـ اجتمـاعی اند: نخست، اسالم به فراخـور ماهیتسیاسـیالملالیفا کردهگیری روابط بینای در شکلکنندهتعیین

ها و دارای قواعد و مقررات مشخص و معینـی در مـورد چگـونگی تعامـل و رابطـه امـت اسـالمی بـا سـایرامت

الملـل بـوده ترین ابعـادروابط بینهاست. دوم، رابطه اسالم و مسیحیت در طول تاریخ تا به امروز یکی از مهمملت

روزی انقـالب اسـالمی ایـران، اسـالم را بـه است. سوم، احیای اسالم سیاسی در دوران معاصر به ویژه پس از پیـ

 1(.1392قادری کنگاوری، الملل درآورده است )صورت یکنیروی سیاسیتأثیرگذار در روابط بین

گرایی یـا تمایز قائل اسـت. اثبـات3بخش(و شناخت آزادسازنده )رهایی 2کننده مسائلکاکس بین شناخت حل

ـ که بـر پایهنـابرابری قـدرت اسـت و بسـیاری از المللی بین کننده مسائل، در برابر شرایط موجودشناخت حل

اسـت؛ یعنـی  4کارکننده مسـائل اساسـاً محافظـهفرض است. شناخت حلبر پیشـ مبتنیگیرد افراد را نادیدهمی

تواند به سوی شناخت ترقـی بشـری و حاضر موجود است بشناسد و نمیدرپی آن است که آنچه را که درحال

 ,Coxپردازان انتقـادی بـه دنبـال آن هسـتند، رهنمـون شـود)همان شـناختی اسـت کـه نظریـهآزادسازی که 

های بر این اعتقادند که هدف شناخت، آزادسـازی بشـریت از سـاختار 5پردازان انتقادی(. نظریه126:1981 - 55

آمریکا کنتـرل داری های هژمونیک به ویژهسرمایهظالمانه جهان سیاست و دنیای اقتصاد است که توسط قدرت

خواهند از چهره سلطه دنیای شمال ثروتمند بر جنوب فقیر پرده بردارند. لذا به دنبال سرنگونی شود. آنها میمی

المللـی بـه سیستماقتصادی و اجتماعی موجود هستند. اگر کاکس در مورد تناقضات درونـی نظـم موجـود بین

هایی کارامـد علیـه آن اسـتفاده ناقضات برای پیشبردچالشتوانند از این تهای اجتماعی اشاره دارد که میجنبش

های اسالمی در قالب بسـیججهانی اسـالم تر دست یابند، دولت اسالمی به جنبشکنند و به نظم جهانی عادالنه

 (. 91: 1384کنند)صدقی، المللی را تحمل نمیو نظام ظالمانه بین 6کند، زیرا آنها نیروی ضدهژمونیکیتوجه می

بـر قـدرت بخش در قالـب پـارادایم برخـورد بـا سـلطه و مبتنیبـه عنـوان یکنظریهرهـایی 7مقاومتنظریه 

                                                                                                                                                               
 .1392مجله علمي و پژوهشي سياست دفاعي، سه ماهه اول، سال « المللنظريه مقاومت در روابط بين». برای كسب اطالعات بيشتر ر.ک: 1

2. Problem-solving Knowledge  
3. Emancipatory Knowledge 
4. Conservative 
5. Oppressive 
6. Counter-hegemonic Force 
7. Resistance Theory 
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بـدون شـک چنـین مقاومـت پویـای الملل اسـت. و نظام بین )ص(انقالب اسالمی از اسالم ناب محمدی1روایت

توانتأکیـد اسـت. می ()صاهلل، برگرفته از متن قرآن و سنت رسولبرخاسته از انقالب اسالمی و نه مقاومتمنفعالنه

کـل »با هدف دفاع از کرامت و عزت آدمـی و « هیهات من الذله»بر دو پایه 2«پارادایم کربال»گیری کرد که شکل

با هدف تداوم ابدی فرهنگ عاشورا در اقصی نقاط جهان توانسته است گفتمان « یوم عاشورا و کل ارض کربال

 رئالیستی غربی قرار دهد. 5را در برابر سیاست قدرت 4و بلکه سیاست مقاومت 3قدرت مقاومت

گرایی و سـلطه ترینپیامد انقالب اسالمی ایران را بتوان همـین چـالش در برابرهژمونیـکازاین رو شایدمهم

های نظام سلطه را باید در عقالنیتابزاری جهـان غـرب بـه همـراه جهان غرب بر مناطق پیرامونی دانست. ریشه

ب برای غلبه بر منابع اصلی قدرت دانست. بنابر چنیننگرشی، مناطق گوناگون جغرافیایی کـه انگیزهراهبردی غر

افزاری جهـان غـرب قـرار ای تدریجی در کنترل سـختبه بعد به گونه 16دارای منابع اقتصادی بودند، از قرن 

بر استعمار از درون جهـان نیرو و فرایند کنش مبتبه بعد، الگوی نظام سلطه با تغییراتی روبه 19گرفتند. از قرن 

داری غـرب شـکل رو شد. در ایـن دوران، سازوکارهایاقتصـادی جدیـدی در نظـام سـرمایهغرب با انتقاد روبه

گرایی ایـاالت گیری چنینوضـعیتی، بیـانگر آن اسـت کـه هژمونیـکجایی در قدرتشکلگرفت. مقاومت و جابه

هـای جغرافیـایی ثبـاتی ژئوپـولیتیکی را در حوزهملـه بیتواندنتایجی از جمتحده و خشونت در نظام سلطه می

هـای همانند راست جدیـد در امریکـا، صهیونیسممسـیحی، گروه« های التقاطیایدئولوژی»ایجاد کند. برخی از 

های گوناگون جغرافیایی، عامل اصلی خشـونت های سلفی تکفیری در حوزهگرا در اسرائیل و حتی گروهراست

مـورد اسـتفاده « الملـلسـازی روابـط بینثباتکـارگزار بی»هایی عمدتاً بـه عنـوان چنینگروهروند. به شمار می

گیرند. در برابر فرایندمقاومتی که برای مقابله با نظـام سـلطه های امنیتی و راهبردی نظام سلطه قرار میمجموعه

کننــد. ایفــای نقــش میشــکل گرفتــه، بــازیگرانی در حاشــیه بــه عنــوان کــارگزار عملیــاتی و اجرایــی آمریکا

گونهبـازیگران در شـرایط الحـاق بـه هـای گونـاگون جغرافیـایی حضـور دارنـد. اینچنینکارگزارانی در حوزه

اند. آمریکـا از اینبـازیگران بـه عنـوان ژئوپولیتیک سلطه قرار دارند. آنان از برتری ابزاری ایاالت متحده ترسیده

های کنـد. بـه اینترتیـب، بسـیاری از خشـونتاسـتفاده می« ابتیجنـگ نیـ»لشکر و کارگزار عملیاتی در  سیاهی

رسد. محور اصلی منازعه کارگزاران جنگ نیابتی آمریکا در ای توسط کارگزاران نیابتی آمریکا به انجام میمنطقه

 مقابلـه بـا هـالل»های گفتمانی علیهایرانسازماندهی خواهد شد. چنینرویکردی بر پایهقالب6ژئوپولیتیک مقاومت

کننـد از گیرد. کارگزاران جنگ نیابتی علیهایران )بـه عنـوان محـور جبهـه مقاومـت( تـالش میشکل می« شیعه

از « پادگفتمـان مقاومـت»های گفتمانی و ابزارهای امنیتی متنوعی استفاده کنند. به عبارت دیگر، بخشی از قالب

ایهاجتماعی شـهادت بـوده وبنـابراین، از گیرد. جبهه مقاومت نیزدارای سرمشکل می« جغرافیای مقاومت»درون 

                                                                                                                                                               
1. Narrative Power 
2. Karbala Paradigm 
3. Resistance Power 
4. Resistance Politics 
5. Power Politics 

است كه معتقد است قدرت از رأس ) GeopoliticsCritical(بخشي از ژئوپوليتيک انتقادی)Geopolitics of Resistance(ژئوپوليتيک مقاومت. 6

 هرم بايد به بدنه هرم و قاعده آن بيايد.
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انگیزه الزم برای مقاومت در برابر تهدیدهای دشمن و حفاظت ازفضـای فرهنگـی و هـویتی خـود برخـوردار 

ای اسـت بندی نیروهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی در نظام سلطه و جبهه مقاومـت بـه گونـهخواهد بود. شکل

مدت با دهد. طبیعی است کهچنینروندی در طوالنیای را بازتاب مییههایی از جنگ سرد و منازعه حاشکهنشانه

 15732insight. com/node/ -http://www. Us (.1(روخواهد شد:هایی از تصاعد بحران و جنگ روبهجلوه

 فاسـتقم کمـا امـرت و مـن تـاب معـک و)»حق دفـاع و مقاومـت در آیـات متعـدد قـرآن کـریم با اینکه به 

مختلـف  ( اشاره شده، اما این حق بدون تردید جزء مستقالت عقلی اسـت. احکـام از جهـات112هود/ «)التطغوا

اند کـه اند که یکی از انواع آن احکام عقلی و شرعی است. احکام عقلی آن دسته از احکامبندی و تقسیم شدهدسته

 . (1390:127 ؛ قرائتی،4ـ  5: 1390محقق داماد، کند )عقل بدون توجه به شرع به آنها حکم می

رسـد؛ بنـابراین بر این اساس مستقالت عقلی عبارتنداز: اموری که عقل بدون حکم شرع، خود بـه آنهـا می

بـه  مقاومت که هم هدف است و هم ابزار رسیدن به هدف، جزء مستقالت عقلی است؛ یعنی عقل بـدون نیـاز

کند و بنابراین حکـم صـادر از کم میرع به این موضوع حشکند،زیرا عقل، صرف نظر از شرع آن را تصدیقمی

د بحـث سوی شرع، ارشاد به حکم عقل است؛ لذا در حقوق اسالمی امامیهعنوانی به نام مسـتقالت عقلـی مـور

دهـد، ها در مـورد آن یکسـان نظـر میقرار گرفته که به لحاظ بدیهی بودن، عقل متعادل و متعارف همه انسـان

داننـد. آنچـه را کـه عقـل سـالم ع فقه را عقـل میمین علت یکی از منابآنکه نیازی به حکم شرع باشد. به هبی

کند و به بیانعلمای شیعه، حکم عقل کاشف از آن است کـه داند، شرع هم آن را تأییدمیپسندد و صحیحمیمی

این اند. در کند. رد امانت، ادای دین، احترام به آزادی و حقوق دیگران از آن جملهگونه حکم میشرع هم همان

دهـد؛ گوید: در این گونه امور خداونـد از طریـق عقـل بـه مـا دسـتور میارتباط فقیه مشهور، محقق قمی، می

کننده بعضی احکام است. کسی کند؛ عقل هم بیانطور که به وسیلهپیامبران اوامر و نواهی خود را ابالغ میهمان

ای کـه بـا بنـده د که بنده قدرتمند و بلندمرتبهیابکنداین را نیز در میکه عقلش به وجود صانع حکیم حکم می

 . (51 :1390مدنی، گیرد )کند پاداش نیکی مینیازمند او مهربانی می

های مختلف به دست داده اسـت. ملت« متفاوت بودن آستانه و سطح مقاومت»شواهد زیادی در تأیید  2لباک

سـازد. وجود دارد که چگونگی مقاومت در برابر تهدیدهای بیرونی را مشـخص می 3از دید وی، یک منش ملی

است. او همچنین از مفهوم « پذیریتسلیم»و منش برخی دیگر « ورزیمقاومت»ها، به باور او، منش برخی ملت

کند که تأکیدمی گیرد وها در برابر تهدیدها بهره میشناختی ملتهای منشداروینبرای تبیینتفاوت« ستیز و گریز»

جویند و برخی دیگر در مبارزه، مقاومت ها راز تداوم بقای خویش را در تسلیم و سازش و گریزمیبرخی ملت

و  5مورد تأیید قرار گرفته است. برای مثـال، بیـتس 4شناسان فرهنگیو ستیز با دشمن. ادعای لباک از سوی انسان

                                                                                                                                                               
بندی هندسه ژئوپوليتيک جديد/هژموني آمريكا و واكنش فراگير جبهه شكل». برای كسب اطالعات بيشتر در اين خصوص ر.ک: ابراهيم متقي، 1

 «.مقاومت
2. Labuc, 1991 
3. National Character 
4. Cultural Anthropologists 
5. Bates 
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ای دارنـد، از کننـد و پیشـینهتاریخی ویـژهایی مختلفی زندگی میانداقوامی که در مناطق جغرافینشان داده1پالگ

ای در برابـر فشـارها و ها برخوردارند و در نتیجه، هر یـک بـه گونـه ویـژهمنشی متفاوت با سایر اقوام و ملت

شوند، شوند و تن به تن کشته میدهند: برخی با دشمنان خویش وارد نبرد میتهدیدها از خود واکنش نشان می

تابنـد و در برابـر آورند. برخی دیگر از آنان، هیچ فشار و تهدیدی را بر نمیا در برابر او سر تسلیم فرود نمیام

 (. 29: 1387سازند )الیاسی، زنند و اراده خود را مغلوب او میدشمن، زانو بر زمینمی

نقـالب از آثـار مهـم ا المللینظیر مقاومت در برابر اسـتبداد داخلـی و اسـتعمار و صهیونیسـمبینپدیدهکم

هـای عـرب نفـوذ داد، های انقالبی و اسالمی را بـه عمـق جـان ملتاسالمی است. این جریانپیشروی کهآرمان

شـه صحاب اندیاامروز به خیزشعظیم مردم تونس، مصر، الجزایر، اردن، لیبی، یمن و بحرین و... انجامیده است. 

یکـی  و پایانتـاریخاالصل تبعه آمریکا و نویسنده کتاب معروف ینگارژاپنبا فرانسیسفوکویاما، پژوهشگر و تاریخ

« هبازشناسی هویتشیع»در سخنرانی با عنوان  1367کاری، آشنا هستند. وی در سال از متفکرین عرصه نومحافظه

ای است که افق پروازش خیلـی بـاالتر از تیرهـای شیعهپرنده»گوید:که بخشی از آن در ایران هم منتشر شد، می

خواهی و ای که دو بال دارد: یک بال سبز و یک بال سرخ. بال سبز این پرنده مهـدویت و عـدالتست. پرندهما

امـا فوکوی« طلبی است که ریشه در کربال دارد. این دو بال شیعه را فناناپـذیر کـرده اسـت.بال سرخ او، شهادت

ش پذیری به تن دارد که با آن زره قـدرتامااین پرنده زرهی به نام والیت»گوید:زند و میحرف مهمتری هم می

شـود. در میـان مـذاهب اسـالمی، شـیعه تنهـا مـذهبی اسـت کـه بـه والیتفقیـه نظـر دارد؛ یعنـی دوچندان می

فوکویامــا در ادامــه « توانــدوالیت داشــته باشــد. ایــن نگــاه، برتــر از نظریــه نخبگــان افالطــون اســت.فقیهمی

زدگی و دنیـاطلبی را هنـگ شـهادت و ایثـار، رفـاهیی آن باید به جای فرکندبرای مقابله با شیعه و پویاتأکیدمی

های دنیـوی را جـایگزین کـرد. وی تأکیـد دارد ترویجکرد و به جای فرهنگ انتظار، امـور روزمـره و خوشـی

فقیه و نقش آن در اتحاد و هدایت جامعـه تهـی سـاخت کهپیش از این اقدامات باید جامعه را نسبت به والیت

طلبی و انتظـار موعـود توان بر دو بال فرهنگ شـیعه یعنـی شـهادتزمانی کهوالیتفقیه حضور دارد نمی زیرا تا

 (. 81ـ  80: 1390خللی وارد کرد )غفوری، 

ای در در مقالـه 2012نـوامبر  23، در همچنین خانم کاندولیزارایس، وزیر امورخارجه دولت دوم بوش پسر

دربـاره (. (Rice, 2012« رکزی بـرای بـا هـم بـودن در خاورمیانـه اسـتسوریهم»با عنوان  واشنگتنروزنامه 

کارل مارکس همه کارگران جهان را به اتحاد فراخواند و اعـالم کـرد کـه »نویسد:جایگاهایران در غرب آسیامی

اسـتثمار نقاط مشترک آنها با یکدیگربیش از اشتراکات آنها با طبقه حاکمی است که آنها را به اسـم ناسیونالیسـم

هویتملی را دور بیندازند. در حال حاضـر ایـران همـان کـارل 2کنند. مارکس آنها را ترغیب کرد که آگاهی کاذبمی

مارکس است. ایران گسترش نفوذ خود را بینشیعیان مد نظر قرار داده و درصدد است با متحـد کـردن آنهـا تحـت 

این مهم بیـانگر « اق و لبنان را به نابودی بکشاند.حکومت مذهبی تهران، یکپارچگی بحرین، عربستان سعودی، عر

قدرت نقش و نفوذ ایراناسالمی در اقصی نقاط جهان بـا تأکیـد بـر گفتمـان مقاومـت و نفـی سـلطه و از طرفـی 

                                                                                                                                                               
1. Plog 
2. False Consciousness 
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 (.همانجاغرب و آمریکاعلیهاین کشور اسالمی است ) 1ناکارامدی سیاست مهار

گیـری از تـوان بهرهک کـنش جامعـه ایرانـی را میـ ایـدئولوژی های فرهنگـیبه اینترتیب یکی از شاخص

های سازمانی به منظـور انجـام اقـدامات نظـامی در ـ ارزشی را با قالبنیروهایی دانست که مفاهیمایدئولوژیک

 2مقاومـت نامتقـارن»هایی از دفاع از حوزه سرزمینی، ایدئولوژیک و انقالبی پیوند دادند. ایننیروها توانستند جلوه

گیری الگـوی المللـی بـه وجـود آورنـد. شـکلای و بینیند دفاع در برابر نیروهای تهدیدکننده منطقـهرا در فرا

 (. 120: 1390توان انعکاس رفتار راهبردی ایران دانست )پوستینچی و متقی، مقاومت نامتقارن را می

جنگ مقاومت، جنگ تدافعی است که برای دفاع از خاک وطـن و اسـتقالل و بـا هـدف آنچه مسلم است، 

گیرد. دفاع از خود علیه تجاوز یااشـغالگری بیگانـه های دیگران صورت میگیری حق و نه تملک داراییبازپس

د کـرده توانتروریسمتلقی کرد، بلکه این کار حق مشروعی است که منشور سـازمان ملـل نیـز آن را تأییـرا نمی

ـ سیاسی برای به بازنشاندن گفتمانی است که به حاشـیه رفتـه و مقاومت، کنشی اجتماعی بر این اساس است. 

های قـومی، ملـی، به عبارتی، کشاندن گفتمان مغلوب به متن است. اصطالحات کنونی مقاومت مرتبط با اقلیت

و  آن، آنها سرکوب و به حاشیه رانده شده شود. بدتر ازکنندصداهایشانشنیدهنمییامذهبی است که احساس می

ــز فــانون تحقیرشــده ــر فرانت ــه تعبی ــان )نفرین»اند. ایــن مــردم ب  ,Fanon« )انــدشــدگان( روی زمیندوزخی

های سیاسی استحاله یافتـه اسـت بخش درپی احیای هویتی هستند که براثر کنشهای آزادی(.نهضت1963:117

 (. 1392)قادری کنگاوری، 

گری حق مشروع و قانونی و مربوط به دفاع از خود و حفظ یب مقاومت در برابر اشغالگریو سلطهبه هر ترت

حاکمیت هر دولتی است که مورد تجاوز بیگانه قرار گیرد. با این حال، چه در عصر استعمار و چـه در روزگـار 

راسـتای های گونـاگون در گیرند و بـه بهانـهها را نادیدهمیکنونی، کسانی هستند که حق تعیین سرنوشت ملت

هیچابهـامی المللـی بیهای بینداننـد قطعنامـهکنند با آنکه میها تالش میسلب این حق و سرکوبی خواست ملت

هـا انکـار حـق مشـروع ملت»هاتأکید کرده و و استقالل و تعیین سرنوشت برای همه ملت 3پیوسته بر حق مقاومت

المللی بـه صـورتی واضـح بـه قـوانینبین«. اندتروریسـتی شـمردهدر تعیین سرنوشت و کسب اسـتقالل را عملـی 

دهد که برای دستیابی بـه آزادی و اسـتقالل و برپـایی دولـت هایی که تحت سلطه بیگانه قرار دارند، حق میملت

 (.452ـ 451: 1386و دیگران، عبداللهدارای حاکمیت، به مبارزه مسلحانه متوسل شوند )

 شود:های زیر روشن میمایزمیان مقاومت و تروریسم از خالل تفاوتشایان ذکر است تفکیک و ت

. جنبش مقاومـت دارای اهـداف مشـروع و حـق عادالنـه اسـت و جـز بـرای دفـاع از سـرزمینخویش و 1

ها کشتن شهروندان غیرنظامی که هدف تروریسم و تروریستیازد؛ درحالیآزادسازی آن به خشونت دست نمی

 . و مرعوب کردن مردم است

توانـدعملیات های عملی و خطرآمیز بـودن آن )اشـغال یـا تجـاوز نظـامی( می. طبیعت اوضاع و واقعیت2

مقاومت و اعمال مقاومت کنندگان را توجیه کند. ناگفته نماند پس از تجاوز رژیمصهیونیستی به لبنـان در سـال 

                                                                                                                                                               
1. Containment Policy 
2. Asymmetrical Resistance 
3. Right to Resistance 
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روعیت مبارزه مسـلحانه و دو طـرف میانطرفین، لبنان به تنهایی مش« تفاهم غیررسمی آوریل»، به موجب 1996

هایی است. در حالـت چنینمیان حالت اشغال و رویارویی نظامی تفاوتمشروعیت دفاع از خود را پذیرفتند. هم

هایی کـه ها در داخل اراضی اشغالی رویاروی نیروهای مسلح اشغالگر قرار دارند و مشروعیتقیامملتاول، ملت

مده، مستند به اصل نامشروع بودن اشغال جنگی بـر حسـب مقـررات حقـوق سرزمین آنها به اشغال بیگانه درآ

 المللی است.بین

ای اساسـی برایـابالغ ها، مرحلـه و وسـیله. کشتار غیرنظامیان یاآسیب رساندن به آنها از دیدگاهتروریست3

نوان آخرین چاره عهای مقاومت به شان و ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی است؛ در حالی که جنبشپیام

کنـد؟ از جویند؛ اما آیااین به معنای آن است که هدف، وسـیله را توجیهمیای توسل میو دستاویز به چنینشیوه

شـود کـه  نظر اصولی و برای آنکه بتوان مقاومت را مشروع دانست، ضرورت دارد که از هرگونه عملی اجتناب

شـود و جنـبش مقاومـت بایـد مـرز مشـروعیت و حقـوق میبه قتل غیرنظامیان یاآسیب رساندن به آنها منجر 

 (.462 :همانالمللی را رعایت کند و بر آن متکی باشد )بین

های تروریسم با هـر برداشـت و ادراکـی دارای سـه مشخصـه اصـلی اسـت کـه آن را از نهضـترو ازاین

یجـاد رعـب و وحشـت پراکنی و ارفاً وحشـتصـسازد: الف( هدف تروریسم تمایزمیبخش متفاوت و مآزادی

ست. ج( واسطه( ااست. ب( هدفتروریسمتأثیرگذاشتن بر ذهن مخاطبینی فراتر از فرد یا افراد قربانی اولیه )یابال

های چهارگانـه های تروریستی بدون توجه به حقوق مخاصمات مسـلحانه و کنوانسـیونشیوهمبارزاتی سازمان

قـادری بخـش موظـف بـه اجـرای آنهـا هسـتند )زادیهای آژنو و دو پروتکل مربوط است؛ حال آنکه نهضـت

های ظـالم طلبانه قـدرتیابی و پیدایش مقاومت در جهـان اسـالم بـه اقـدامات سـلطهبنابراینریشه؛ (89: 1390کنگاوری، 

 (.269ـ 270: 1390طالمانه آنهاست. )اکبری،  ها و رفتارهایگردد که مقاومت معلول سیاستبرمی

هرجا که سلطه است مقاومت در برابر سلطه هـم هسـت. هرجـا بـا تحمیـل معنـا »گوید:میمانوئل کاستلز 

« گیردمی جا را دربرهایی از معنای بدیل هم داریم و قلمرو این مقاومت خودساالری همهرو هستیم، پروژهروبه

 . (225: 1390شور، )

بـر آن اسـت کـه « تاری سیستمیکهژمونیکگرایی ساخواقع»نکته آخر اینکه رابرت گیلپین به عنوان نماینده 

که به معنای دگرگـونی عمـده 1«تغییر نظام»الملل مورد توجه قرار داد:یکی، توان سه نوع تغییر را در نظام بینمی

دهنده نظـام الملل است و دلیل آن دگرگونی در سرشت کنشگران یاواحدهای تشـکیلدر ماهیت خود نظام بین

الملـل شـاهد تغییراتـی و... باشند. در طول تاریخ، نظام بین 4امپراتوری3دولت ملی، 2،شهرتوانند دولتاست که می

یادگرگونی درون نظاماست که به شکل تغییـر در توزیـع « تغییرسیستمیک»از این دست بوده است. دومین نوع 

ن نظـام ـ فرهنگـی دروقدرت است. سومین نوع تغییرنیز در سرشت تعامالت سیاسی، اقتصـادی و اجتمـاعی 

است. جمهوری اسالمی ایران براساس رویکرد اسالم انتقادی، خواهان کاربست رویکرد مقاومت و برخورد بـا 

                                                                                                                                                               
1. System Change 
2. City-state 
3. Nation-state 
4. Empire 
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الملـل و مناسـبات خواهـد سـقف نظـام بینسلطه و به دنبال تغییر در هر سه سطح مد نظر گیلپین اسـت و می

 1(.1392قدرت را بشکافد و طرحی نو دراندازد)قادری کنگاوری، 

سـتیزان در شودایراناسالمی با بسیجنیروهای ضدهژمونیک، رهبـری اردوگـاه جدیـدی از سلطهل میاستدال

رود که آینده روابـط ای در جهان را برعهده گرفته است و میهای مختلف مثل تشکیل طبقه متوسط هستهحوزه

های جدیـدی بـر دهد و پایه شکل« ورد با سلطهبرخ»محور و پارادایم الملل را در تقابل با نظام سلطه غرببین

الملـل وابـط بیناین روابط بریزد که چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی با ادبیاتکنونی علوم سیاسی و ر

القـری و قبلـه مقاومـت، امرایج قرابت و شباهتی نخواهد داشت. همواره جمهوری اسـالمی ایـران بـه عنـوان 

ر ایـن اعتقـاد اسـت کـه در شـرایطفعلی ه از نوع شرقی آن بوده و بگرایی، چه از نوع غربی و چمخالف سلطه

گران و ـ میـان سـلطهـ متقارن و نامتقارنگراییالملل اگر براساس نمادهایی از موازنهساختار قدرت در نظام بین

موجـب یابد و المللیافزایشمیهای صلح و ثبات سیاسی و بینستیزان شکل گیرد و سازماندهی شود، زمینهسلطه

المللیپایـدار و ای و بینگیری صلح و امنیتپایدار خواهد شد. از این رو، ایجاد و حفظ صلح و امنیت منطقهشکل

نظام  است؛ عزت، حکمت و مصلحت« پارادایم برخورد با سلطه»و «گفتمان مقاومت»حقیقی منوط به کاربست 

یابـد. هـدف آن دفـاع از مرزهـای معنـا میگری اسالمی در پرتو مقاومت هوشمند، نفی سلطه و هرگونه سلطه

افزاری و نهضت تولیـد ـ هویتی این مرز و بوم و درراستای جنبش نرماعتقادی، ایمانی، اخالقی و بلکه فرهنگی

جایزه سـاالنه »الملل است؛ زداییاست؛ لذا روایتدیگری از متن سیاست و روابط بینزدگیعلم و به تعبیری غرب

الملل در جمهوری اسـالمی ـ اسالمی روابط بیناولیننظریه کامالً بومی با رویکردایرانی در قالب « صلح مقاومت

 کند.ایران را اعالم می

 

 د(  نتیجه گیری :

 «جنگ عادالنه». موجودیت دفاع مشروع، دفاع مشروع و تئوری 1

ــــــوری  ــــــه»تئ ــــــگ عادالن ــــــا اینکــــــه سوابقیبســــــیارکهن در تمدن« جن هایپیشــــــیندارد. در ب

نباید به جنگ متوسل شد مگـر اینکـه از طریـق »شود مانند این عبارت کههایهندیمواردییافتمیتریننوشتهقدیمی

 (.1378:67هریسون، )«.دآمیز به نتیجه نرسنهای مسالمتراه

 المللیسنتی. مفهوم دفاع مشروع وحقوق بین2

را پشت سر گذاشت  مراحل تئوریکمتعددیالمللی قبل از تشکیل جامعه ملل، مسئله دفاع مشروع در روابط بین

دانـان از ایـن مفهـوم بـه عنـوان نظران و حقوقهای موسـع و مضـیقی بـه وسـیله صـاحبو تفسیر و توصیف

ا بـالملل از مجموع اینتوصیف و تعاریف اصطالحیکلی را یکتحلیلحقوقیشد تا اینکه باالخره دکترین حقوق بین

 (.97: همان)پذیرفت.« خود محافظت»عنوان 

                                                                                                                                                               
الملدل و شدده براسداس حقدوق بينزمينه روابدط اسدالمي و نفدي مرزهدای ساخته. ناگفته نماند انقالب اسالمي به رغم نظر متفاوت و خاص خود در 1

هدای الملل موجود را به عنوان يک واقعيت انكارناپذير پذيرفته و درچارچوب نظام دولت د ملت و تعامل با سداير دولتعهدنامه وستفاليا، نظام بين

 .های فرامرزی خود را تنظيم كرده استجهان، برنامه
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 . مفهوم دفاع مشروع در سیستمحقوقی جامعه ملل3

امعـه بـه میثاق جامعه ملل هر نوع تجاوز خارجی را علیهتمامیتارضییا استقالل سیاسـی اعضـای ج 10ماده 

بـال آن طور مطلق ممنوع کرده است. مسلم است که با اینقیدصریحدربارهممنوعیت مطلق تجاوز خارجی، در ق

کندکه عمل به فرقینمی رتشود و در این صومسئله دفاع مشروع مطرح و مشروعیت آن به رسمیت شناخته می

 صورت دفاعییاتهاجمی تحقق پذیرد. 

 (1928. مفهوم دفاع مشروع و معاهده پاریس)4

ــه  23در یادداشــت  ــاراگراف  1928ژوئی ــه ســایر امضــاکنندگان عهدنامــه، پ دولــت وقــت آمریکــا خطــاب ب

ریکاعلیـه جنـگ ابتداییادداشت اختصاص به دفاع مشـروع دارد ودر آن چنـین آمـده اسـت: در طـرح تنظیمیآم

ای وجود ندارد که به هر تقدیر موجب محدودیت حق دفاع مشروع شود. این حق کامالً بـه حاکمیـت هیچنکته

 (.1382:88)شریفی، هاست. تمام دول مربوط است  جزءمحتوایضمنیتمامعهدنامه

 . دفاع مشروع و منشور ملل متحد5

المللـی ین، دول را مکلف به حل و فصل اختالفات ب33و ماده  2ماده  3منشور ملل متحد به موجب پاراگراف 

کند و توسل به تهدیدیا به زور علیهتمامیتارضـییا اسـتقالل سیاسـی هـر دولتـی را آمیزمیخود به شیوه مسالمت

 51استکه موضـوع مـاده « حق طبیعتی دفاع مشروع»کند. از جمله استثنائاتیکهاینممنوعیت قائل است ممنوع می

 منشور است. 

 مرز میان دفاع مشروع و تروریسم. 6

داندکــه تحــت هــدایت دولــت المللی را بخشــی از معضــالت متنــوع جهــان امروزیمیوالتــر تروریســمبین

پیوندد و غالبـاً بـه حمـالت بـه اتبـاع های مختلف به وقوع میهایی ضد کشورهایدیگر، با همکاریگروهیادولت

ه و شـتنعامدانر اشاره دارد. تعریفدیگری با صراحت بیشتریکخارجییا اموال آنان در سرزمینکشور خود یاجایدیگ

نامد و سـه معیاربرایتمایزتروریسـت از مبـارزه برایـآزادی را مندبیگانگان با اهداف سیاسی را تروریسـممینظام

ها با ستیزد؛ تروریستکند: الف( تفاوت در روش جنگی؛ ب( مبارز راه آزادی با حاکمیت ظالمانه میمطرح می

 پیمان هستند.های مستبد همرژیم

 الملل. مقاومت مسلحانه در حقوق بین7

ای وجود نـدارد کـه بـه صـراحت و در مقررات حقوق بشردوستانه اعم از حقوق الهه، ژنو و نیویورک، مقرره

بینی کرده باشد، با این حال، هایاشغالی در برابر دولت اشغالگر را پیشتفصیل، مقاومت مسلحانه سکنه سرزمین

لمللـی مسـتتر اسـت کـه در ایـن اهای مسلحانه بینوجود این حق در برخی مقررات آن در خصوص درگیری

 خصوص کنوانسیون سوم و پروتکل اول الحاقی قابل توجه هستند. 

سـلح ارائـه مدر مورد رفتار با اسرایجنگینیز بدون آنکه تعریفیـدقیق از نیروهـای  1949در کنوانسیون سوم 

ف( همـان مـاده نیـز بـه )الـ 6بینیشده است. عالوه بر این بنـد، در بنـد پیش 4)الف( ماده  2شود، مقررات بند 

 های مقاومت مسلحانه اشاره شده است. نوعیدیگر از گروه

 المللهای مسلحانه در حقوق بینشناسی مقاومت. گونه8
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توان مقاومت مسلحانه را به اتخاذ تدابیر مسـلحانه توسـط سـکنه ژنو،می 1949های چهارگانه بر اساس کنوانسیون

این مقاومت ممکن است بـه صـورت های متخاصم اطالق کرد. زه با دولتهای در حال اشغال برای مبارسرزمین

ها در هـر یـک از ایـن چنین قبل یا بعد از اشغال صورت گیرد.وضعیتحقوقیاینمقاومتیافتهیانیافته و همسازمان

 حاالت، متفاوت خواهد بود. 

 یافته. مقاومت مسلحانه سازمان9

های اول و دوم ک در کنوانسیونمشتر 14ماده  2مان است که در بند یافتهیا متشکل، همقاومت مسلحانه سازمان

هـا بینـی شـده اسـت. از آنجـا کـه اینمقاومتژنـو پیش 1949کنوانسـیون سـوم  4)الف( مـاده  2و همچنینبند 

انـد. مقاومـت مطرح کرده« های مقاومتنهضت»های مذکور آنها را درقالب و عنوان اند، کنوانسیونیافتهسازمان

گیرد، برای آنکه از منظر حقوق درگیرهـای مسـلحانه شک به صورت مسلحانه صورت میاین مفهوم که بی در

( تعلـق 2( سازمان یافته بـودن؛1هایآن برخوردار شود، باید واجد شش شرط باشد: باشد و از حمایت« مشروع»

.( داشتن یک عالمـت 4ت؛ مکننده اعضای مقاو( وجود یک مسئول به عنوان هدایت3داشتن به دولت متخاصم؛

هـایجنگی در عملیـات .رعـایتقوانین و عرف6( حمـل علنـی سـالح؛ 5مشخصه ثابت و قابل تشخیص از دور؛ 

 مقاومت. 

 . تروریسم و مقاومت10

از اشکال خشـونت سیاسـی اسـت. اگرچـه تروریسـم  اند:تروریسم شکلیپیچیدهگونهتعریفکردهتروریسم را این

ای است برایکسانی که فرهنـگ مـردم گیرد،ولی کورکورانه نیست، بلکه از نظر راهبردیوسیلههدف انجام میبی

ــدن و ارزش ــول ندامتم ــان را قب ــای آن ــانوه ــتفاده غیرق ــدیگر، اس ــه بیان ــد؛ ب ــونت از رن نی از زور و خش

ـ ایـدئولوژیک سویسازمانیانقالبی به قصد تحت فشار دادن دولت و تسلیم کردن آن است که با اهدافیسیاسـی 

گیرد؛زیرا مقاومـت از نیرویـی مشـروع شود. اینتعریف مقاومت اسالمی را دربرنمیضد افراد و اموال اعمال می

فراد یـا اکرد. شایان ذکر است که ترور تنها توسط برخی استفاده می برایآزادسازیسرزمین لبنان از اشغال اسرائیل

هــانیز ممکــن اســت دســت بــه تــرور بزننــد؛ بــه همــین علــت اســناد گیــرد بلکــه دولتهــا انجــام نمیگروه

هایی را برایدولتی که مرتکب جنایاتی ماننـد دسـتگیری و کند و مجازاتالمللیتروریسمدولتی را محکوم میبین

مقاومـت و شـود )سـعد، ها براساس اهمیتو نوع جنایاتتعیینمیگیرد. اینمجازاتذیت شود، در نظر میتهدید و ا
 (.101: المللحقوق بین
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 توسعه سیاسی افغانستان 

 و نقش بازدارنده قومیت گرایی در شکل گیری آن

 

 محمدعلی میرعلی بیداخویدی، دانشیار علوم سیاسی جامعه المصطفی

 ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی جامعه المصطفی1محمد محسنی

 

 چکیده

در افغانستان معاصر اقدامات مختلفی از سوی جریانهای سیاسی مختلف در جهت توسعه سیاسی این  به رغم آنکه

رسد در مسیر توسعه سیاسی موانع کشور انجام شده اما تا کنون کارنامه خوبی در این راستا ارائه نشده است. به نظر می

ها، زبان نژادها، ساختار جامعه افغانستان ترکیبی ازآید. گرائی به شمار میگوناگونی وجود دارد که مهمترین آن قومیت

                                                                                                                                                               
1. Email: nabimoseni115@gmail.com 
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به وجود آورده  راه توسعه این کشور سر ای براین اختالفات مانع عمده مذاهب و خرده فرهنگ های گوناگون است.

توان آن را به فرهنگ های موجود در این کشور، نمی هاست. علی رغم همزیستی طوالنی اقوام، گروه های زبانی و خرد

های گفتمانی عنوان جامعه واحد که دارای هویت اجتماعی مشترک باشد به شمار آورد. این نوشتار  بدنبال واکاوی برنامه

 روی آن با روش اسنادی است. گرائی به عنوان مهمترین چالش پیشتوسعه سیاسی افغانستان و قومیت

 قوم، قومیت، توسعه سیاسی، افغانستان؛ ا:کلیدواژه ه

 

 مقدمه:  

نستان ه افغاقوم و قومیت گرایی آفت بزرگ وحدت و منشأ اختالف و شقاق بر پیکره اجتماعی جامعمسئله 

یاسی ستوسعه  وملی، همگرایی یکی از موانع جدی برقراری وفاق و انسجام  واز دیر باز تا کنون بوده است 

ن تیز میاباعث کشکمش و س« قوم»است. تاریخ گذشته این سرزمین نشان داده که پدیدهدر این کشور شده 

 قبایل بوده و نه تنها جنبه مسالمت آمیز نداشته که اغلب موارد خصمانه بوده است.

ا را کثرگرتافغانستان از جمله کشورهائی است که دارای ساختار ناهمگون و چندقومی است که یک نظام 

اشته در طول تاریخ قدرت سیاسی دراین کشور اغلب تحت سیطره گروه قومی خاص قرار می طلبد، اما د

ت که در توان یافاست. درتاریخ سیاسی افغانستان به دلیل تعصب و قومیت گرایی کمتر مقطعی تاریخی را می

در  و ودهبآن تمام گروه ها ونیروهای اجتماعی موجود دراین کشور از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار 

ر ه ویژه دبستان نظام سیاسی آن مشارکت داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به تحوالتی که در جامعه افغان

لق سی مطسطح آگاهی مردم نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی شان به وجود آمده است، دیگرنظام های سیا

ه همین ب نماید. ایفا ی در جامعه افغانستانگرا نمی تواند کارایی الزم را درجهت استقرار نظم و انسجام اجتماع

 وی سیاسی یروهاندلیل تأمل نظری و ارائه راهکار در جهت ایجاد یک نظام سیاسی توسعه یافته که در آن همه 

ر دژوهش پاجتماعی مشارکت داشته باشد، از ضرورت انکار ناپذیری برخور دار است. بر همین اساس این 

 باشد.  دیده قومیت گرایی در توسعه سیاسی افغانستان میصدد واکاوی نقش بازدارنده پ

 مفهوم شناسی

 قوم و قومیت -1

رد. د ندااغلب مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی تعریف مشخصی که  مورد اتفاق صاحب نظران باشد وجو 

ومیت در قو  وممفهوم قوم و قومیت از جمله مفاهیم مبهم و چند پهلو است. علی رغم اهمیتی که واژه های ق

اوت ی  تفمباحث کشمکش های قومی دارد، هنوز تعریف دقیقی از این مفهوم کلیدی ارائه نشده است. برخ

عوامل  گر برهای نژادی و بیولوژیک را در تمایزگذاری میان گروهای قومی مالک قرار داده اند؛ برخی دی

و به  بی داشتهم مذهاژه قوم و قومیت مفهوفرهنگی در این زمینه تأکید دارند. به لحاظ پیشینه تاریخی ابتدا و

ژادی به هوم نگروه های غیر مسیحی اطالق می شده است. اما به تدریج داللت مذهبی آن منسوخ گردیده و مف

رهنگی فهای  خود گرفته است. از اواسط قرن بیستم به این سو این مفهوم و مشتقات دیگر آن بیشتر داللت

 عریف مفهوم قومیت می نویسد:ت(. کریس بارکر در 30-29: 1378احمدی،  یافته است)
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ترک گی مشقومیت مفهوم فرهنگی است که برداشتن هنجارها، ارزش ها، باورها، نماد ها و اعمال فرهن

اص خمتمرکز است. صورت بندی گروه های قومی بردال های فرهنگی مشترکی تکیه دارد که در شرایط 

 (.446: 1387اند)کریس،  تاریخی، اجتماعی و سیاسی توسعه یافته

ی ر نوعبکوپر قومیت را یک مقوله بنیادی می داند که نقش اساسی در سازماندهی اجتماعی دارد و  

بان ب و زعضویت و تعلق استوار است که بر مبنای احساس برخورداری از ریشه های تاریخی، فرهنگ، مذه

 (kupper, 1999: 260مشترک بنیاد نهاده شده است. )

ه سبت بنقومیت را چگونگی تعلق به یک گروه قومی تعریف می کند. قومیت  که شامل آگاهی  مگ لین 

 ( Lean, 1996: 163 mcریشه های تایخی و سنت مشترک می شود. )

ومیت برای ق «ارائه می دهد«اقتصاد و جامعه»که ماکس وبر در کتاب» ادگاربورگاتا، تعریف کالسیک را 

خی تاری یی داند. وبر معتقد است که اعضای گروه قومی نسبت به پیشینه بهترین و مفید ترین تعریف م

صورت فیزیکی، اداب و رسوم و خاطرات مشترک دارای ذهنیت و عقیده یکسان و مشابهی هستند. 

(Edger,1992: 575- 583) 

، کمشتر با توجه به تعاریف فوق می توان گفت ویژگی های گروه قومی عبارت است از احساس و ادراک

مین رک. هبرخورداری از ریشه های تاریخی، جغرافیایی واحد، زبان، مذهب، آداب و رسوم و خاطرات مشت

 پیشینه و ویژگی ها سبب تمایز گروهی قومی از دیگران می گردد.

 توسعه -2

ی ستردگدر چند دهه اخیر در محافل علمی و درحوزه علوم اجتماعی بحث توسعه دارای اهمیت و از گ

ان مرور زم ما بهقابل مالحظه برخوردار است، البته مفهوم اولیه توسعه ناظر برتوسعه اقتصادی بوده است، ا

ده و شارج لت تک بعدی ختحول عمیق پیدا کرده و در ابعاد مختلف مطرح گردیده است، اکنون توسعه از حا

رک و دتلزم اشکال مختلف به خود گرفته است.  بدون تردید قدم نخست در بهره گیری از ادبیات توسعه مس

 ردد:گوسعه و سیر تاریخی این ادبیات است که در ذیل به آن اشاره می اصطالحی(، ت -فهم مفهوم) لغوی

 توسعه درلغت -1-2

نه ر زمیدوسعت دادن، گسترش یافتن، ترقی و پیش رفت به ویژه  توسعه درلغت به معنای گسترش دادن،

از منظر  . لفاف،است« لفاف»علوم اقتصادی یا زمینه های مدنی دیگر، آمده است. هم چنین به معنای خروج از 

 یۀدید نظر از  ناظر به مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد و صنعتی است. صاحب نظران نوسازی،

و  تحول قدیم، موانع و اجتماعی مذهبی، اقتصادی و نهادهای سنتی فرهنگها و ارزشهای« ینوساز»

)ازکیا؛ غغفاری، شد خارج« لفاف» باید از این شد و بنابراینمی تلقی ماندگیعقب اصلی هایسرچشمه

1386:24 ). 

 توسعه دراصطالح-2-2

به جهت مفهوم آن، و هم به جهت اهداف و ابعادِ گسترده  دانشمندان علوم اجتماعی بـرای تـوسـعـه، هم

 تـعریف های متنوعی ارائه داده اند و هرکس کوشیده از زوایای خاصی به تعریف و تبیین آن بپردازند. امااش 
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توسعه فرایند حرکت جوامع از »نظر دارند که علیرغم اختالف دانشمندان علم توسعه، در این تعریف اتفاق 

 (.77: 1370دنیس گولت،  «.)جود به سمت وضعیت مطلوب، استوضعیت مو

 سیاسی  توسعه -3 -1

 وای جامعه شناختی است که به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته یک واژه «توسعه سیاسی»  

م ک نظاجهان سومی در نظرگرفته شده است. اصطالح  توسعه سیاسی ناظر بر افزایش ظرفیت و کارایی ی

ک یسی در در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسیاسی 

تواند  ای توسعه سیاسی را تحولی می دانند که ریشه در دنیای غرب دارد. بنابراین نمیجامعه است. عده

معه و ی جارط بقاالگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکالت باشد. شماری دیگر توسعه را ش

ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی مطرح دانند؛ برخی نیز توسعه را به دنبال ارزشحفظ استقالل آن می

؛ سجادی، 445: 1379بخشی،؛ افشاری راد دانند. )ت به استقالل جامعه ضروری می کنند و آن را برای خدممی

 (.15: 1379لحلو، ؛ ا183-188: 1380؛ مهدیخانی، 87 - 86: 1380

ست، اردمی مبه نظر ساموئل هانتینگتون، توسعه سیاسی توان ذاتی یک نظام در جهت پاسخگوئی نیازهای 

عه ی توسونیازهای که مبتنی بر مشروعیت نظام و مشارکت بیشتر مردم در امورسیاسی می شود، هم چنین 

ه درون بیاسی ترش دادن آگاهی سسیاسی و نوسازی سیاسی را از هم متمایز می کند. او نوسازی سیاسی را گس

 فرینشگروههای اجتماعی جدید و بسیج این گروهها به درون سیاست می داند. اما توسعه سیاسی را آ

جدید  وههاینهادهای سیاسی دارای ویژگی ها؛ پیچیدگی، استقالل و انسجام برای جذب و تنظیم مشارکت گر

 (.16، همان: ؛ الحلوء110: 1376امین زاده، ی کند. )و ترویج تغییر اجتماعی و اقتصادی در جامعه ذکر م

م چنین ست، هلوسین پای، توسعه سیاسی را، افزایش ظرفیت نظام می داند که پاسخگوی نیاز های مردمی ا

ه ت تودوی، مشارک باعث تنوع در ساختارها و تخصصی شدن آن، و افزایش مشارکت سیاسی می شود)همان(.

 سی را بهار سیاحزبی، رقابت های انتخاباتی، ثبات سیاسی و پرهیز از تنش در ساختای، وجود نظام های چند 

ه سیاسی را به آیزن استارت، توسع (.51عنوان شرایط الزم برای تحقق توسعه سیاسی می شناسد)ازکیا، همان:

معه مرتبط های جاها و حوزهساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده و توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش

وانند سازد، و معتقد است از لحاظ سیاسی جامعه ی تحول یافته و توسعه  یافته است که حکمرانان بتمی

 ( .122: 1379عالقه بند،  حمایت و پشتبانی جمعی را جلب کنند.)

 ی جدیدتبلور شکل گیری قالب فکر در یک جمع بندی از تعاریف یاد شده می توان توسعه سیاسی را 

د که اد می شوی ایجه در آن فرآیندی نهادین از حرکت پیشرونده ولی متعادل، افزاینده و با ثبات سیاسدانست ک

 عاقالنه وهانه در آن یک گروه انسانی سیاسی به سوی مشارکت فعاالنه سیاسی شهروندان خود داوطلبانه، آگا

 دلی و بهبا هم را از لحاظ سیاسیگام بردارد تا برای کلیه مشکالت مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود 

  ( .1375:75سیف زاده، طور غیر خشونت آمیز راهجویی مدبرانه و پایا داشته باشند)
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        پیشینه توسعه سیاسی درافغانستان -2

 ردید. باطرح گماولین دال های گفتمان توسعه سیاسی در سال های آغازین قرن بیستم در جامعه افغانستان 

ه کطلقه را ی و ممن برخی از علما و روشنفکران این فرصت را پیدا کردند که نظام استبدادمرگ امیر عبدالرح

طنت دن سلقرن ها بر مردم افغانستان سیطره داشت به چالش کشیده و سخن از عدالت، قانون و محدود کر

ست گرفت، او که د( زمام امور را در 1901مطلقه و... به میان آورند. امیرحبیب اهلل خان که از مرگ پدرش )

ا اً باز رنسبت دست به اقدامات اصالحی محدودی زد و فضای سیاسی بیش از پدر با اقتضائات زمان آشنا بود،

؛ 26 -21: 1384به وجود آورد که زمینه  ساز مفصل بندی گفتمان توسعه سیاسی در کشور شد.) طنین، 

ان تبعید شده توسط دیکتاتور ، دگر اندیشوی .(145: 1379؛ ناصری، 283: 2. ج1380اخالفی، 

ن سط گفتماوجب بسابق)عبدالرحمن(، را به کشور باز گرداند. با توجه به آشنای این افراد با دنیای جدید م

ز افکار أثیر انمونه بارز این افراد ژورنالیست معروف و چهره برجسته کشور مت ضد سلطه در این دوره شد.

نفوذی که در  و(، 1911بود. وی با انتشار مجدد نشریه سراج االخبار)اصالحی سیدجمال الدین، محمود طرزی 

-2:463، ج1380دربار داشت توانست نقشی مهمی را در باز تولید گفتمان توسعه سیاسی ایفا کند.)فرهنگ، 

د در د محدوخالصه در اثر تحوالت یاد شده، زمنیه های تکثیر دال های گفتمان توسعه سیاسی هر چن (463

ید که ی گرداهم گردید و از این مقطع تاریخی به بعد گفتمان های مختلفی در این باب صورت بندکشور فر

 چند نمونه از آن به اختصار اشاره می گردد: در ذیل به

 (1929 -1906. گفتمان مشروطیت طلبی )1 -3

رة تا سازواسبن نتساهل نسبی حبیب اهلل خان زمینه های نوگرایی سیاسی را فراهم آورد. نخستین پاد گفتما

 ود کهبکه جهت درهم شکستن هژمونی تاریخی گفتمان استبداد، مفصل بندی گردید، گفتارمشروطه طلبی 

قدرت استبداد  ( مشروطه خواهان توانستند1147؛1133: 1375غبار،  کانون آن در مدرسۀ حبیبیه قرار داشت.)

انی ایق گفتمیر دقسا تیک را پی ریزی نمایند.مطلقه را مهار نموده و نظامی سیاسی  مبتنی برارزش های دموکرا

کسب  روطیتاز قبیل استقالل سیاسی، وحدت ملی، قانون، مجلس و...،با توجه به گسترة معنایی مفهوم مش

مد شخصیت های کلیدی جنبش، نظیرمولوی مح ( قابل ذکراست که467هویت می کردند.)فرهنگ، همان: 

المان ، ازعتب هزاره و...، که رهبری نهضت را برعهده داشتندسرورواصف، سید میرقاسم، مالفیض محمد کا

و بوی  د رنگدینی معروف آن زمان بودند. بنابراین اولین گفتمان نواندیشی که در کشور ما مفصل بندی ش

دینی داشت و درپی ساز گار کردن آموزه های دینی با آرمان ها و ارزش های دنیای مدرن 

( هرچند حبیب اهلل خان نسبتاً فضای باز سیاسی را به و .113 -111؛ 50 -49 :1376مسعود)پوهنیار(، بودند)

ون بیله پشتبار قتجود آورده بود. اما واقعیت این است که در زمان وی نیز توزیع قدرت سیاسی فراتر از قوم 

ی کند م أییدتصورت نمی گرفت. یکی از دالیلی که  قومیت گرایی و فامیل گرایی شاه را در ساختار سیاسی 

« هت مشروطجمعیت جان نثاران یا نهض»فیض محمدکاتب هزاره را که از رهبران و مؤسیس این است که شاه 

ام در نظر گرفته در ارکان دولت کدام موقعیت سیاسی برای دیگر اقو (145بود، زندانی نمود.) ناصری، همان: 

 (.295ن: داده شده بود)اخالقی، همانشده بود و تنها مدارایی که از طرف امیر نسبت به دیگر اقوام 
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 گفتمان ملی گرایی -2 -4

دوره دوم، دگر اندیشی با محوریت سراج االخبار منشأ تحوالت اساسی دیگر در افغانستان گردید. رهبران 

حفظ « روشنفکران  سنتی»جنبش در قدم اول، با تغییر استراتژیک نخست جنبش را از گزند شالوده شکنانی 

دوم، با برجسته سازی دال استقالل در جهت هژمونیک نمودن گفتمان نو اندیشی استفاده در قدم  کردند.

کردند. تغییر در استراتژی عالوه بر اینکه از شدت ضدیت جناح سنتی با گفتمان دگر اندیشی کاست. حمایت 

یدن به قدرت قرار گسترده ای مردمی را نیز در راستای استقالل طلبانه مشروطه خواهان، آنان را در آستانه رس

(. دسترسی مشروطه خواهان به قدرت دریچه امید را برای گفتمان 1386:77؛ نظری، 33: 1386داد)اخوان، 

اصالحی در گشود. این بار دگر اندیشان با محوریت امان اهلل خان توانستند اصالحات مهمی را به اجرا در 

(، تغییر 1923ی زد. از آن جمله تدوین قانون اساسی)آورند. امان اهلل خان، در تمام زمینه ها دست به نوآور

سلطنت مطلقه به مشروطه، ممنوعیت تبعیضات قومی و مذهبی، تساوی اقوام و ملیت ها در برابر قانون، به 

رسمیت شناختن حقوقی شهروندی برای همه افغانها، آزادی مطبوعات، لغو امتیازات عشیره ای محمدزایی، و 

 ؛  نظری همان.(332 -331: 1381دولت آبادی صدها اصالحات دیگر.) 

سالهای اولیه حکومت امان اهلل خان، توسعه و اصالحات را در کشور به ارمغان آورد.اما متأسفانه خیلی زود 

(، مظاهر و تمدن غرب کامالً شاه 1927از مسیر اصلی خود خارج و به انحراف کشانده شد. سفر شاه به اروپا )

ود ساخت. همین امر سبب شد که او غرب را آینه تمام نمای تجدد و پیشرفت بی داند، را فریفته و مفتون خ

افراط شاه و اصالحات عریان او سبب شد که گفتمان نو اندیشی دیگرباره با بحران مقبولیت، مواجه 

 .( امان اهلل به زعم خودش199: 13 79؛ ناصری،547 -540: 1380؛ فرهنگ،1279 -1275: 1375شود.)غبار، 

« پان ترکسیم»وحدت(بود که بیشترشباهت صوری با  -وحدت ملی را پایه گذاری کرد ولی در حقیقت )نا

در نهایت حکومت امانی توسط  آتاترک داشت. چون وحدت ملی او از قوم و قبیله خودش فراتر نرفت.

از حکومت  کلکانی، گسست و انقطاع طوالنی در گفتار توسعه به وجود آمد. این بار استعمار انگلیس

سقاو)کلکانی( به عنوان یک دولت گذار وجاده صاف کن بهره گرفت و طرفداران امان اهلل خان را از پا در 

(. استعمار انگلیس از 204 -203آوردند و سر انجام حریف دیگری را به روی کار آورند)ناصری، همان: 

ش کرده بود شخص مورد نظر سالهاپیش برای به قدرت رساندن شخص دلخواه و مورد اطمنان خود تال

(، گفتمان 1973 -1963، تا دهه)1929انگلیس کسی جز نادرخان نبود. با قدرت رسیدن نادرخان دراکتبرسال

نواندیشی به بندکشیده شد و بجای آن قوم گرایی مذهبی و سیاست های قومی از نوگرفته شد. نادرشاه برتری 

ی کشور)دری( را، طرد و بجای آن زبان پشتون را جایگزین  قومی و قومیت گرایی را تکثیر بخشید زبان رسم

نمود. فجیع تر ازهمه مردم هزاره و شیعیان را دوباره از آزادی وحقوقی مدنی محروم نمود.)دولت آبادی، 

سال(، بیش  19(. بعد از مرگ نادر به دلیل اینکه جانشین سمبولیک شاه که)221 -215همان؛ ناصری، همان:

ز تجربه ای اداره مملکت را به دست نیاورده بود اداره مملکت به دست عموهای شاه، افتاد سن نداشت و هنو

که سیاه ترین دوره را به وجود آوردند. تمامیت خواهی و قومیت گرایی متأثر از نازیسم آلمان، گفتمان نژاد 

نظریه مذکور تدوین و برتر در این دوره رونق پیدا کرد و سعی به عمل آمد که تاریخ افغانستان بر اساس 
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شاه جوان هنگامی به پختگی سنی رسید،  .(.75: 1384؛ طنین، 665 -637: 1375تدریس شود.) فرهنگ،

نخست دست به حرکت های دموکراتیک زد و نسبتاً فضای باز سیاسی را به وجود آورد.روشنفکران و 

، و...تأسیس «خلق»، «وطن»، «ویش زلمیان»آزادیخواهان توانستند گروه ها و احزاب سیاسی چون، 

 (.665 -663: 1375کنند)فرهنگ، 

داد، ایه شوم استب، عصر وحشت و استبداد دامن گیر این مرز و بوم شد. بار دیگر س1951اما دوباره در سال 

ن آل خاندا گردش قدرت همچنان در و قومیت گرایی فضای گفتمان نواندیشی را در کشور تیره و تار ساخت.

ژاد پرستی و ن، محمد داود به قدرت رسید . وی اندیشه 1952داشت. با استعفای محمود در سال یحیی ادامه 

ه مردم صوصا بخبود. او همانند سابقین اش باری دیگر به اقلیت های قومی « پشتونیسم»در صدد تسلط گفتمان

امی ی نظشکده هامظلوم هزاره احجاف و ستم روا داشت. از ورود آنان در پست های دولتی، مدارس و دان

 (.427؛ بهسودی، همان: 162-155: 1384جلوگیرمی کرد)طنین، 

حات هه قانونگذاری در تاریخ کشور ما، شهرت یافته است. در این دوره اصال(، به د1973 -1964سالهای)

وین یافت. ، پیش نویس قانون اساسی تد1963نسبتاً مهمی در ساختار نظام سیاسی کشور به وجود آمد. در

قض ا وجود نبامیدهای تازه در بازتولید گفتمان نو اندیشی ایجاد شد. قانون اساسی  1964ن صورت در بدی

بق نین طچهای که داشت گامی بزرگی بود در جهت توسعه سیاسی و بنیاد گذاری نهاد های دموکراتیک هم 

چه سیدعسکر (. چنان1964قانون اساسی جدید سلطنت مطلقه دوباره تبدیل به مشروطه شد. )متن قانون اساسی

 .(127در افغانستان یاد می کند)طنین، همان: « رستاخیزسیاسی»، به عنوان 60موسوی، از دهه 

ناق و ا اختبطوری کلی، حکومت چهل ساله ظاهرشاه فراز و نشیب های فراوان داشت. در برخی از دوره ه

روههای گاد و دیهای چشم گیری به افراستبداد بر فضای سیاسی و فکری کشور حاکم بود و در برخی دیگر آزا

ل واقعیت این است که در حکومت ( به هرحا187-184: 1385سیاسی و اجتماعی داده شد.)بختیاری، 

؛ 701 : 1372حبیبی، ظاهرشاه، تبعیض، قومیت گرایی، بی بند و باری و تعصب به شدت حاکم بود.)  

حق مشارکت  شیعیان نه تنهانمونه روشن تعصب و قومیت گرایی ظاهرشاه این بود که  (427بهسودی، همان: 

یعنی  ودند.بسیاسی را نداشتند که شهروند هم به حساب نمی آمدند و از کمترین حقوق شهروندی برخوردار 

د؛ نبگیر شیعیان بر اساس قانون اساسی کشور حق نداشتند که مقام نخست دولتی یعنی سلطنت را در دست

 هتقانون نانوش زیرا قانون اساسی باصراحت می گفت که پادشاه باید سنی حنفی باشد. عالوه برقانون اساسی،

 بختیاری،ادند)دای وجود داشت که براساس آن شیعیان را در دیگر پست ها و مقامات مهم اداری نیز راه نمی 

 (187همان:

 .گفتمان برابری طلب شرق3 -5

د خان در پست با به قدرت رسیدن سردار داو 50سیسم را می توان در دهه ای ریشه های گفتمان مارک     

 اشیستنخست وزیری، جستجو نمود. وی به شدت تحت تأثیر اندیشه های نژاد پرستی الهام گرفته از ف

 (701هیتلری، بود.)فرهنگ، همان: 
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سید، درت رقزمانی که به داود، به شیوه دموکراتیک اعتقاد نداشت و حکومت مردمی را نمی پذیرفت. او 

رق موجب لوک شباوضاع کشور به شدت آشفته و توأم با حوادث دامنه دار و ناگوار گردید. نزدیکی داود، با 

فراهم  کشور اشاعه ایدئولوژی مارکسیسم به کشور شد و زمینه مطالعات و شکل گیری گفتمان چب را در این

 م پیوستهورت بهتوانستند بص« قانون اساسی»ند. ولی در دههکرد. در ابتداء اعضای چپ فعالیت پراکنده داشت

 راتیک خلق شد.منجر به تأسیس حزب دموک1965ایجاد کنند که در سال « کمیته ای تدارک»کمیته ای را به نام

ت خلق، گفتمان چپ وارد مرحله جدید شد. با کودتای داود خان که با کمک افسران دموکرا1973در سال

چپ  فتمانت های سازمانهای اطالعاتی شوروی، به انجام رسید زمینه را برای بسط گحزب پرچم، و مساعد

نه تملک آستا فراهم کرد. در این دوره، اسالم گرایان و مائوئیستها به شدت سرکوب شدند و گفتمان چپ در

ثبیت قدرت، نوید کمک های کشور های نفت خیز ت( پس از 133 -128همان:قدرت قرار گرفت.)فرهنگ،

 ینه سقوط(. فاصله از مسکو زم39: 3قمار غرب، موجب شد که داود خان از مسکو فاصله بگیرد)همان، جا

 (13: 1368با کودتا سقوط کرد.)هشام، 1978داود را فراهم نمود. سرانجام درسال 

 ا از قوم و تبار پشتون فراتر نرفت که با غیریت سازی(نه تنه1352 -1357در حقیقت جمهوری داود خان )

ی یا به رفتارگفشارهای سیاسی علیه مخالفان را بطورعمومی تشدید کرد؛ رهبران  گروهها و تشکیالت سیاسی 

 ارکردند.ان فرقتل می رسیدند. در این دوره شماری از فعاالن سیاسی و اجتماعی شیعیان به پاکستان و ایر

 (108: 1390)آیتی،

یشه و در اند ووی نسبت به شیعیان بسیار متعصب بود از نشانه های قومیت گرایی داود خان این بود که  

مسئله  اطی وعمل مستبد تمام عیار بوده و به آن مباهات می نمود. وی حکومتش را با طرح قوم خواهی افر

ست خود، فاشی وپشتونستان و نابودی کامل دموکراسی و آزادی آغاز کرد و به یاری جمعی از یاران کمونیست 

 (.282ن:، همای مسلمانان بویژه جوانان، علماو...شیعیان را سیر صعودی بخشید)ناصریآمار زندانیان سیاس

 قومیت گرایی مانع توسعه سیاسی در افغانستان

یل چون ه دالببا وجود اینکه گفتمان توسعه سیاسی در افغانستان از سابقه طوالنی برخوردار است. اما 

 فاشیستی ایی وه ویژه ساختار سیاسی بر محوریت قومیت گراستبداد تاریخی، تبعیض، تعصب قومی قبیله ای، ب

ئله ه  مسکگفتمان توسعه سیاسی را در این کشور به چالش کشانده است. در این نوشتار تأکید شده است 

در  ست کهاقومیت گرا یی در کنار سایر عوامل نقش اساسی در عدم هژمونیک گفتمان توسعه سیاسی داشته 

 آن به اختصار اشاره می گردد:ذیل به چند نمونه از 

 تأسیس دولت بر محور قومیت -1

دولت بر محور قومیت و قبیله گرایی تأسیس گردید و  1747از همان آغاز تشکیل افغانستان جدید در سال 

بنیاد گذاری دولت بر محور قومیت، موجب گردید که نوعی رابطۀ دو سویه میان ساختار قدرت سیاسی و 

دد. از یک طرف دولت به حمایت قبایل برای حفظ سلطه و اقتدارش نیاز داشت. از قدرت قبایلی ایجاد گر

طرف دیگر، قبایل افغانان دولت ها را کارگزار خود تلقی می کردند که موظف بودند در برابر حمایت های 

: 1380، شان، خواسته های را که وارد ساختار نظام سیاسی می کردند، تأمین و از آن ها دفاع نمایند.)سجادی
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( از اینجا بود که قوم پشتون قدرت سیاسی را به مثابۀ ملک طلق خود شان تلقی نمودند و ساختار سیاسی 62

خود را ملزم به دفاع در برابر دست «  ننگ»بر محور قوم و قومیت گرایی را شکل دادند و در چارچوب اصل 

 اندازی های دیگر اقوام نمودند .

ه کا(، بود ایی همرکزی دست نشانده قبایل افغان،) به ویژه درانی ها و غلز به اعتقاد اولیور روی، قدرت

ن آنان ا میاوکالت داشت که فتوحات مشترک آنها را سر پرستی نموده و منافع مادی و معنوی بدست آمده ر

ز اود ندن خی کشاتوزیع نماید. بنابراین قبایل در مرکز و دولت در پیرامون قرار داشت. تالش های دولت برا

تی حشت و پیرامون به مرکز بی ثمر بود و هرگز از آن چه اساس و مبانی مشروعیت دولت بود گریزی ندا

 (.30: 1369ر، آنگاه که به شکل دولت های غربی نزدیک می شود باز هم دولتی است قبیله ای و پشتون)اولیو

، ط خلف ویه توسطا نمود و این رویاحمد شاه ابدالی امتیازات بی حد و حصر را به قوم و قبایل پشتون اع

ومیت قبیله و ق«  عقل سیاسی»اسمترار یافت. همین امر موجب برتری سیاسی و اقتصادی پشتون ها، گردید، و 

(. 21-18و  10-:1384جابری، محور به عنوان قاعده اساسی کنش سیاسی در جامعه افغانستان نهادینه شد)

ی، )سجادعده مبنای تصمیم سازی های سیاسی در این کشور استنزدیک به سه سده است که همواره این قا

یل امپراطوری درانی آغاز شکل گیری و هژمونیک شدن عقل سیاسی قومیت محور (. لذا تشک86-69همان: 

ده فظ کرمحسوب می شود و این  سنت سیاسی هنوز استیالی خود را بر فرهنگ و عقل سیاسی افغانستان ح

ه قومی رایانگی سیاسی در این کشور تنها بر پایه ای ارزش ها و هنجارهای خاص است و فرایند جامعه پذیر

 و قبیله ای استوار گردید. 

اهت، در ساختار سیاسی قومیت محور اقوام بیرون از حوزه قدرت هر گز این حق را ندارند که بد

ل غیر قاب وع ود تابو ممنمشروعیت و مبانی آن را مورد پرسش و چالش قرار دهند. ناسیونالیزم افغان همانن

 (27: 1387بحث است. )موسوی، 

با آغاز قرن بیستم که امیران تجدد طلب تحت تأثیر مدرنیته غربی سعی نمودند جامعه سیاسی بر اساس  

ایجاد نمایند، به دلیل ریشه های عمیق فرهنگ سیاسی تبار محور وقومیت گرا با « ملت -دولت »اندیشه ای 

  ComWWW.Jvidan .و نتوانستند از محدودة فامیل گرایی فراتر روند. ) شکست مواجه گردیدند

SHAHRAN;) 

بیله قدولت « نامیده می شده، چیزی فراتر از« دولت ملی»آنچه تاکنون »...سید عسکر موسوی می نویسد: 

کردن  ی افغانیف نهاینبوده است. نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر حمایت از منافع قبیله ای افغانها با هد« ای

 (40موسوی، همان: «)تمام کشور بوده است.

 ژیک نظیردئولوسیطره عقل سیاسی قومیت محور در افغانستان چنان، فراگیر بود که حتی نیروهای سیاسی ای

نتوانستند  حزب دموکراتیک خلق، احزاب مجاهدین و طالبان که آرمان های جهان وطنی را یدک می کشیدند،

ه و اسی قبیلنطق سیدقیقاً همان مبر تعهدات ایدئولوژیکی شان استوار باقی بمانند و همینکه به قدرت رسیدند 

م انستد نظا نتوقومیت محور را پذیرفتند که در طول تاریخ سیاسی افغانستان مبنای عمل بوده است و نه تنه

 د. ار دادنقر« جنگ همه علیه همه»جدیدی را ایجاد نمایند بلکه جامعه افغانستان را در وضعیت هابزی 

http://www.jvidan/
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 برتری طلبی قومی -2

ی در ن ویژگم پشتون یکی از مهمترین ویژگی این گروه قومی به شمار می رود. ایایدئولوژی برتری قو 

 نع اساسیز مواطول تاریخ افغانستان مانع توزیع عادالنه قدرت و مشارکت سیاسی فراگیر شده است ویکی ا

م که شتونیسبرتری نژادی و ایدئولوژی پتوسعه سیاسی در افغانستان به حساب می آید. به دلیل اینکه 

ون ها ی پشتاباورهای مبنی بر برتری نژادی پشتون ها را منعکس می کند ریشه در فرهنگ قومی و قبیله 

 م مجموعۀشتونیزپناسیونالیسم افغان یا »دارد. برخی ایدئولوژی پشتونیسم را این گونه تعریف کرده اند: 

 گروههای دیگر که شالوده برتری طلبی نژادی پشتونها نسبت به کلیۀ کامل از ایستارها و اعتقاداتی است

مینی زقومی افغانستان را تشکیل می دهد. بر اساس همین دیدگاه، افغانها از حق حاکمیت بر سر 

 ری نژادین برتبرخوردارند که امروزه افغانستان نامیده می شود. به عالوه، چنین توجیه شده است که ای

اعی، برای افغان ها است و در حکم فرمانی جهت ایجاد ساختارهای اجتم« خداوندموهبتی ازسوی »

لقی می تمورد نیاز است، « ملت –دولت »اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری که برای پایه ریزی یک 

ی گذرد، نزدیک به سه سده است که از تاریخ شکل گیری افغانستان نوین م (27: 1387موسوی، «)شود.

خشند و مرار بپشتونی افغان توانسته است سلطه خود را که بر بنیاد قومیت استوار بوده، استدولت های 

نوان عا به هتالش های چشمگیری در جهت تکثیر ایدئولوژی پشتونیسم نمودند تا این ایده را که پشتون 

 (. 59: 1388 قوم برتر و دارای اکثریت از حق انحصاری حاکمیت برخوردارند نهادینه سازند)گریگوریان،

حت دو ت فرهنگ می گوید، این تالش ها به ویژه در دوران صدارت هاشم خان و محمد داود خان که هر

 (.  701، 638 -635: 2، ج1380تأثیر ایدئولوژی نازییسم هیتلری قرار داشتند، به اوج خود رسید)فرهنگ، 

 ابزاری بودن دین و مذهب -3

ی از قبیله تان نینزدیک وجود دارد. دین و مذهب در جامعه افغانسدر افغانستان میان مذهب و قومیت رابطه 

ندارهای ست. پااست. به اعتقاد دای فوالدی، دین جامعه قبیله ای با پندار ها و سنت های مذهبی خلط شده 

 (.1377:86خرافی و سنت های قبیله ای جنبه های اعتقادی دین قبیله ی را تشکیل می دهد)دای فوالدی، 

بویژه  است. در دست صاحبان قدرت جنبۀ ابزاری داشته  پرتنش افغانستان همواره دین و مذهب در جامعه

سرعت گسترده در دهه بعد از فروپاشی حکومت مطلقه شاهی، دامن اختالفات قومی ـ مذهبی در افغانستان به

 ذهبی،لف مال مختتر شد؛ هر رژیمی که بر سریر اقتدار سیاسی کشور تکیه زد، شعله های نفاق را به اشک

الب و غیخ گذشته این کشور نشان می دهد که قوم نگاهی به تارقومی، زبانی و سیاسی بر افروخت.  نژادی،

ر له ای کای وسینخبگان قدرت همواره از مذهب به عنوان ابزار طرد و انکار، سود جسته اند و تحریکات مذهب

مان: حاکمان پشتون تبار بوده است)موسوی، هآمدی برای مشروعیت بخشیدن و تحکیم پایه های قدرت 

113-114.) 

متأسفانه در افغانستان دین قومی و یا قومیت دینی نه تنها با روح اسالم ناب سازگاری ندارد که خرافات 

اجتماعی و سنتها و آداب و رسوم قبیلوی را وارد دین نموده است که دین اشرافیت و قومیت پرور عصر 

می کند. وقتی دین و مذهب قومی شد در استخدام خواست ها و نیاز های قومی در می جاهلی را باز خوانی 
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آید، شمولیت و عمومیت خود را از دست می دهد و ابزاری در دست اربابان یک قوم قرار می گیرد. منظور از 

 قومیت دینی این است که گرایشات و باورهای قوم خاص در پوشش اسالم در می آید و یک نوع قومیت

اسطوره سازی جد مشترک قوم پشتون مؤیید بر ادعای فوق است. دینی و مقدس را به وجود می آورد. چنانچه 

قوم پشتون با اسطوره سازی جد مشترک خودشان را به عنوان یک هویت متمایز و برتر از سایر گروه های 

ساس پشتون ها را به یک اهمیت اسطوره سازی آنجاست که احقومی موجود در افغانستان مطرح می سازند. 

گروه خویشاوند بزرگ تقویت و همواره آن را باز تولید می کند. و همچنین باعث تعیین مرزهای خودی و غیر 

پشتون ها با انتساب سلسلۀ نسب قوم خود به پادشاهان یکتاپرست و مقدس بنی اسرائیل و خودی می شود. 

اعقاب متأخر آن ها نظیر فردی بنام قیس اهداف خاصی را دنبال می کنند و آن هدف مطرح کردن قوم پشتون 

داکاری در راه است. نژادی که از گذشته های دور یکتا پرست بوده اند و افتخار ف« نژاد مقدس»به عنوان یک

تر از همه این که مورد عنایت اسالم و اشاعۀ آن را در سرزمین افغانستان در کارنامه خود دارند. مهم

پیامبر)ص( بوده و همواره مشمول دعای خیر آن جضرت مبنی بر سیادت و فرمانروایی همیشگی پشتون ها 

 بدرقۀ آینده آن ها شده است. 

د. اما اینکه هود هستنیر در برابر : با اینکه افغانها، از نظر نژادی متکبر و متنفنویسدگریگوریان در این باره می

ژادی و نلند سند ا مایچرا مشتاقانه یهود را به عنوان نیاکان خود انتخاب می کنند به این دلیل است که افغان ه

ادعای  فتخارانموده و فرهنگی عمومی بین خود و دیگر قبایل پتان را تدارک ببینند تا اتحاد خود را حفظ 

ش نیای با پذیر توان یکتاپرستی خود را در زمان پیش از اسالم با تکرار به اثبات رسانده باشند. اهدافی که می

انجیلی )مسیحی(و اتصال شجره نامه ی قبیله ای به عرف اسالمی و مسیحی به آنها دست پیدا 

 (.46: 1388کرد)گریگوریان، 

مذهب  د میانداللت اسطوره جد مشترک در میان پشتون ها برقرار کردن پیونبه نظرمی رسد که مهم ترین 

 ، اختالطی دهدو نژاد است. البته در زیست جهان قبیله که تفکر اساطیری به جهان بینی و شناخت ها شکل م

ق ز طریامیان امر مقدس و غیر مقدس از ویژگی های اساسی این سنخ از جوامع است و این گونه جوامع 

 ل اسطورهو جع وره است که به کل جهان مرتبط می شود. ایدة برتری قوم پشتون که در روایات افسانه ایاسط

د، ل شده انمنتق ها بازتاب یافته است، وقتی توسط روشنفکران پشتونی که از زیست جهان قبیله به دنیای شهر

یرند. گت می ان مدرن را به خدمبازسازی و بازنمایی می شود، شکل تازه ای از بیان ها و ابزارهای گفتم

کشور  ر ایندایدئولوژی پشتونیسم که در یک سدة اخیر افغانستان همواره مبنای عمل و کنش نخبگان قدرت 

جود ها و بوده است، همان روایت سکوالریزه شده یا مدرن از ایدة قوم مقدس است که در مفکوره پشتون

 دارد. 

افغانستان حالت شمولیت نداشته و اغلب تحت تأثیرالگو های  به هرحال دین و مذهب در طول تاریخ در

فرهنگی زیست جهان قبیله ای قرار داشته و بیشتر توجیه گر رفتار سیاسی حاکمان قوم حاکم بوده است. نمونه 

روشن آن تصفیه قومی توسط عبدالرحمن است که علمای درباری اهل سنت  به دستور عبدالرحمن فتوا 

( ، که در نهایت 114: 1386ارها دادند و حکم جهاد علیه هزاره ها را صادر نمودند)موسوی، بودن هز« کافر»بر

هزاره ها قتل عام گردیدند. بنا براین در جامعه   ٪60به جنگ خونین ختم شد و در این جنگ نامقدس حدود 
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یاسی خطا ای که سنگ بنایش بر تصفیه ای قومی استوار شده باشد سخن راندن از مشارکت و توسعه س

 -خواهد بود. به دلیل اینکه جامعه ای قبیلوی یک جامعه بسته و محصور است که روابط و مناسبات سیاسی

اجتماعی آن فراتر از قوم و تبار نخواهد بود. از آنجا که جامعه بسته فاقد جهان بینی است، دین و مذهب فاقد 

رنگ و بوی دینی و جنبه ای تقدس پیدا می معنای حقیقی خواهد بود. بلکه خرافات و رسومات جامعه که 

 کند، به شکل تابو در می آید که جنبه ای عقالنی ندارد.

 قومیت و خشونت سیاسی -4

یژه ه به وبطور کلی در هر جامعه ای خشونت در سطوح سیاسی و اجتماعی مانع هرگونه پیشرفت و توسع 

ارکت د. مشبسیار شدید و قوی خواهد بو توسعه ای سیاسی می شود. این امر در مسائل سیاسی قومیت محور

بخش و  سامان مهم ترین اصل« عصبیت»سیاسی و رقابت آزاد را به چالش می کشاند. در جامعه ای که تبار یا

ا جتماعی راناسبات بنیاد همه یا بیشتر م« عصبیت»همبستگی اجتماعی به شمار می رود. یا به گفته ابن خلدون: 

یه س نظراسابرابه بخشی از فرهنگ سیاسی در این جامعه به شمار می رود. . خشونت به مثتشکیل می دهد

ط بر ولت فقابن خلدون، زیست جهان قبیله که در آن عصبیت تباری بسیار نیرومند است، تشکیل د« عصبیت»

ومت اساس پیوند های خونی و خویشاوندی امکان پذیر است. کسانی می توانند بر صاحبان عصبیت حک

ی و قومیت محور اگر ا.  بنابراین در جامعه ای قبیله (249)ابن خلدون، همان: . ز نسب آن ها باشندنمایند که ا

هد رار نخواقذیرش افراد یا گروه های خارج از تبار و قبیله به حکومت برسد، از سوی جامعه قبیله ای مورد پ

ی یله ااشتن روحیه ای قبگرفت. پیشگامی پشتون ها در تشکیل حکومت نا شی از همبستگی و ناشی از د

ری ن بر قرافقدا خشن، انعطاف نا پذیر و نا سازگار با مدنیت آنها بوده است. یکی از ویژگیهای تفکر قبیله

ر ین و چادرا نشارتباط فرا قومی و فرا قبیله ای است. مطابق همین نظریه است که قوم پشتون که مردمان صح

به  وم اقدامرزو به کرده و بدون در نظر گرفتن دیگر ساکنین این منشین بودند از عصبیت بادیه نشینی استفاد

قبیله  و( بنابراین همراه شدن خشونت سیاسی با عصبیت قومی 197: 1385تأسیس حکومت کردند.)سعادت، 

م یگر اقوارکت ددر ابعاد مختلف بر روند مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی تأثیر منفی می گذارد. نه تنها مشا

نوعی  شدله باور سیاسی و حکومتی نمی پذیرد که تشکیل حکومت توسط کسانی که خارج از تبار  قبیرا در ام

 ادر است.ران ن. نمونه بارز آن در دوتابو شکنی و دست اندازی به میراث مسلم و تاریخی شان تلقی می شود

قومش  اساتتحریک احس انقطاع که در زنجیره قدرت پیش آمده بود نوع سنت شکنی تلقی می کرد. لذا او به

ز ، هرکه ای کردمپرداخت.او برای تحریک احساسات قوم افغان به قبرستان ها رفته باالی قبر مرده شمع روشن 

اجیک تا از راو می پرسید چرا این کار را می کنی؟ می گفت: چون زنده های افغان مرد نیستند تا حکومت 

 ( 341: 1371دولت آبادی، بگیرند، لذا از مرده های افغان کمک می خواهم.)

 نهادینه شدن قبیله گرایی حاکمان -5

جامعه ای قبیله ای پشتون الگوهای فرهنگی و اجتماعی خاص و متمایز از سایر هویت های       -6

فرهنگی و قومی، دارد. چارچوب نظام قبیله ای قوم پشتون عمدتاً بر اساس پیوند های خویشاوندی سازمان 

مشخص می گردد. حاکمیت سیاسی افغانستان « پشتونوالی»قوم پشتون توسط عرف یافته است. مرزهای هویتی
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در قبضۀ این گروه قومی قرار داشته است. عرف پشتونوالی، تبار و مذهب سه عامل 1992تا سال  1747از سال 

ر ابن اصلی است که زمینه همبستگی جامعه پشتون را در برابر بیگانگان فراهم می کند. هم تباری یا به تعبی

مهم ترین اصل سامان بخش و هویت ساز در جامعه ای قبیله ای به شمار می رود. اهمیت « عصبیت»خلدون 

هم تباری (. www.arianfar.com .تیخانف:هم تباری، هنگام دفع تجاوز از بیرون، بیشتر جلوه می کند)

و بکوشد. این کلمه از این است که آدمی از حریم سرور خود حمایت کند و برای پیروزی ا« عصبیت»یا

به معنی اقارب آدمی از جانب پدر، می آید. زیرا اینان همواره مدافع حریم او هستند. سپس به معنای « عصبه»

قبیله به کار رفت که از یکی از افراد خود دفاع می کند هرچه خویشاوندان او نباشد، خواه آن فرد ظالم باشد یا 

 (744 -743: 1383فاخوری؛ خلیل جر،  «)مظلوم.

بنابراین اساس جامعه قبیله ای بر مبنای خویشاوندی تعریف می شود حتی باورهای دینی در درجه کمتری 

اما اگر عصبیت مذهبی با عصبیت خویشاوندی ترکیب و به آن افزوده شود، نیروی خارق از اهمیت قرار دارد. 

سیاسی نه مبتنی بر عدالت است که توزیع  در چنین جامعه ای نظام العاده و مهارناپذیری را ایجاد می کند.

قدرت عادالنه باشد  و نه قانون بار ارزشی دارد که مشارکت سیاسی فراگیر و شمولیت داشته باشد. بلکه مالک 

 تشکیل دولت تنها بر اساس پیوندهایی خونی و خویشاوندی امکان پذیراست.

 فرهنگ سیاسی قومیت محور -6

ای است هؤلفه مبرخی پژوهشگران معتقدند که فرهنگ سیاسی نخبگان، در افغانستان دارای عناصر و        

گان ی نخبکه مانع از شکل گیری یک نظم سیاسی کارآمد و با دوام در این کشور گردیده است. ناکارآمد

 اصروه برخی از عنقدرت دریک تعریف ساده و ابتدایی به معنای بد حکومت کردن است. دراین قسمت ب

 مؤلفه های نا کارآمدی نخبگان اشاره می گردد: 

 فامیل گرایی غیراخالقی  -1-6

وزة حا در تبرخی خاص گرایی را از عناصر مهم فرهنگ سیاسی افغانستان می دانند. که باعث شده است  

به عالیق  نقش ها،عمومی و ملی به جای تأکید بر شایستگی، لیاقت و تخصص افراد، در تخصیص و واگذاری 

سی دستر و وابستگی های قومی و خویشاوندی تأکید شود. منش خاص گرایی سیاسی تضادهای قومی را برای

 ( 47، 17 :1381به قدرت به عنوان یکی از منابع کمیاب و ارزشمند اجتماعی تشدید کرده است.)صالحی، 

 آن را ازوی کند. متعبیر « رایی غیر اخالقیفامیل گ»شهرانی خاص گرایی فرهنگ سیاسی افغانستان را به     

مبتنی  موارهمهم ترین میراث فرهنگ سیاسی این کشور می داند به اعتقاد وی فرهنگ سیاسی این کشور که ه

نوان یله به عقا قببر ارزشها و الگوهای خویشاوندی بوده است، تبعات چون:بی اعتمادی طبقه حاکم و مردم، ارت

بیله ای ای ق سیاسی، استثمار داخلی و بهره کشی از شهروندان که خارج از دایره شالوده اخالقی کنش های

 (.www.jawidan.com: 1387دولت قرار داشته اند را در پی داشته است)شهرانی، 

 دارد.پیداست که چنین فرهنگ سیاسی به هیچ وجه با شاخص های توسعه ای سیاسی همخوانی ن      

 پایه ای اسی برباعث منازعات معنای میان گفتمان ها می شود. و توزیع قدرت سیبلکه در نظام گفتمانی نیز 

 ها، انجام نمی شود.  شایستگی
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 خشونت  -2-6

 در دومین عنصر یا ویژگی فرهنگ سیاسی نخبگان قدرت در افغانستان خشونت ورزی است. اصوالً  

ه د بلکه بنیستن ستیزه جویی نه تنها نکوهیدهجامعه افغانستان به ویژه اجتماعات قبیله ای، خشونت ورزی و 

خبگان نیاسی عنوان ارزشهای مثبت مورد تشویق و ترغیب قرار می گیرند. روحیۀ جنگ ساالرانه در فرهنگ س

وده طرح بمجامعه افغانستان نهادینه شده است و همواره به عنوان یک قاعده اساسی در بازی های قدرت 

نت گیری خشوه کاربنستان تاکنون دیده نشده که انتقال قدرت به آرامی و بدون است. لذا در تاریخ معاصر افغا

در  جار رااین روحیه نه تنها کمک به حل معضالت کشور نمی کند که تخم نفرت و انز صورت گرفته باشد.

ن افزو د روزکابرمیان اقوام و نیروهای سیاسی پراکنده و تضادهای اجتماعی را تشدید می کند. بنابراین 

 می برد، ز بیناخشونت و اعمال فشارها عالوه براین که اندک مشروعیت نخبگان را که اگر وجود داشته باشد 

ن افراد ر میادزندگی عینی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و مانع شکل گیری مشارکت سیاسی آزاد 

 (.64: 1383دکمجیان،  .)جامعه  و نخبگان می گردد

 یبی اعتماد  -3-6

ر و ه یکدیگبیکی دیگر از ویژگی های فرهنگ سیاسی در افغانستان، بی اعتمادی نیروهای سیاسی نسبت   

ان دیگر بی اعتمادی میان دولت و مردم است. تالش خاص گرایانه، جنگ بر سری قدرت و تالش برای حذف

دید  قبا را باونه رفتار رکه گروه های همواره از موجودیت خود نگران بوده و هر گ از صحنه باعث شده است

 همگرایی ووافق شک و تردید نگریسته و آن را از منظر تئوری توطئه تجزیه و تحلیل نماید. به همین دلیل ت

ی مرکز میان نیروهای سیاسی اغلب دشوار و در صورت حصول بسیار شکننده بوده است. لذا هرگاه دولت

ز طریق اثراً د نظم عمومی سال ها طول کشیده آن هم اکقدرت خود را)به هردلیل(، از دست داده برگشت مجد

ه بخود را  نیستیغلبه یک گروه بر گروه های دیگر، رخ داده است. این حالت )بی اعتمادی(، در دوران پساکمو

ود که اکم بنحو ملموس تر نشان داد. در این دوره چنان فضای از بی اعتمادی در میان نیروهای سیاسی ح

 (.45: 1379ف های سیاسی گاه عمر یک روزه داشت)احمدرشید، میثاق ها و ائتال

 استعمار داخلی -4-6

 که است این داخلی استعمار منظورازاست.  داخلی استعمار افغانستان سیاسی فرهنگ ویژگی دیگر    

یک  مثابه به اند هداشت قرار ها آن ای قبیله و قوم از خارج که خود اتباع قبال در کشور این در قدرت نخبگان

 یک بر تسلط صورت در خارجی استعماری قدرت که گونه همان .اند کرده عمل خارجی استعمارگر قدرت

 در رتقد نخبگان کند، عمل داند می صالح که هرگونه مغلوب ملت قبال در که دهد می حق خود به ملت

 ستم های .اند شتهدا دیگر مذهبی های گروه و اقوام با ارتباط در ای رویه چنین تاریخ طول در نیز افغانستان

 بر تنیمب های سیاست آشکاری از بسیار نمونه است، شده تحمیل تاریخ طول در ها هزاره که بر مضاعف

 .)شهرانی، همان(است داخلی استعمار

 نتیجه گیری
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 ناهمگون اختارسیافته های این تحقیق حاکی از این بود که افغانستان از جمله کشورهائی است که دارای  

درت قریخ  و چند قومی است و قومیت گرایی در این کشور ریشه تاریخی دارد. از لحاظ سیاسی در طول تا

بیله قمی و از تعصبات قو سیاسی تحت سیطره گروه قومی خاص قرار داشته است. استبداد تاریخی بر خاسته

استبداد،  ظلم، ای، با عث ایجاد نظام سیاسی مطلق گرا و تمامیت خواه در افغانستان شده است. اما علیرغم

اندک  مینکهه تبعیض، نابرابری و انحصار طلبی حاکمان در گذشته،  روشنفکران و آزادیخواهان عدالتخواه 

یاسی شد  فرصت را غنیمت می شمردند، گروه ها واحزاب سمیمجال، و فضای نستباً بازی سیاسی که فراهم 

ا دادند و گفتمان توسعه سیاسی ررا شکل می دادند و شعار از حق و حق طلبی و عدالت محوری سر می

 مطرح می کرند. 

نشأ هر مفت و اما پدیده قوم، قومیت گرایی و ستیزه های قومی در طول تاریخ در این کشور، بزرگترین آ

ای  ی، قبیلهی قوماق و عامل اختالف میان اقوام موجود در این کشور بوده است. اضافه براین، نزاع هانوع شق

یاسی در سوسعه تو قومیت گرایی به عنوان عامل تأثیرگذار در کنار سایر عوامل درعدم هژمونیک شدن گفتمان 

ت بر محوری جدید،  دولت و حکومت  انستانآغاز  تأسیس افغ افغانستان، به حساب می آید. بنابراین از همان

عقل  دال قومیت شکل گرفت همواره مانع مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی در این سرزمین شده است. و

قل سیاسی سال است که سلطه ع250سیاسی هیچ وقت فراتر از قالب فکری قومیت، عمل نکرده است، بیش از 

 است. قومیت محور بر فضای سیاسی افغانستان سایه افکنده

 منابع:

 .1380مهدیخانی، علیرضا، مروری اجمالی بر توسعۀ سیاسی و اقتصادی، تهران، انتشارات آرون، . 1

 1376،  117-118قتصادی، شماره های ا -.امین زاده، محسن، توسعه سیاسی، اطالعات سیاسی2

 .1379.الحلو، سیدمشتاق، توسعه سیاسی، انتشارات عابد، 3

 .1379جامعه شناسی آموزش وپرورش، تهران: روان، .عالقه بند، علی، 4

 . 1375.سیف زاده، سیدحسین، نظریه های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: توس، 5

 .1376.مسعود)پوهنیار(،ظهورمشروطیت وقربانیان استبداد درافغانستان ،پیشاور:سبا کتابخانه،دوم،6

 .1386شفاهی افغانستان، تهران، مرکزچاپ وانتشارات امورخارجه، .صفا اخوان، تاریخ 7

 .1386، 4.نظری، محمد علی، جامعه فردا، )فصلنامه علمی پژوهشی، سال دوم، شماره 8

 .1384، 2. طنین، محمدظاهر، افغانتسان درقرن بیستم، تهران، ناشرمحمدابراهیم شریعتی افغانستانی، چ9

 . 1380هزاره درجریان تاریخ، انتشارات شرایع،  درجریان تاریخ، . اخالفی،محمداسحاق، هزاره10

 . 1379، «ره». ناصری، عبدالمجید، زمینه وپیشنیه جنبش اصالحی درافغانستان، قم، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی11

 .1380، انتشارات دارالتفسیر، اول، افغانستان، در پنچ قرن اخیر. فرهنگ، میرمحمد صدیق، 12

 . غبار، میرمحمد، افغانستان درمسیرتاریخ، قم:احسانی، بی تا.13

 .1381. دولت آبادی ، بصیراحمد، شناسنامه افغانستان، تهران، محمدابراهیم شریعتی افغانستانی،14

 ، برگرفته از سایت عدلیه افغانستان. 1964. متن قانون اساسی افغانستان 15

 .1385ن، قم، شیعه شناسی، شیعیان افغانستامحمدعزیز، . بختیاری، 16

 .1372. حبیبی، عبدالحی، جنبش مشروطه در افغانستان، قم: اسماعیلیان، 17

 .1374. بهسودی ، واعظ زاده، افغانستان درآزمون زمان، بی تا، 18

 . آیتی، عبدالقیوم، تمدن وفرهنگ شیعیان افغانستان، قم، مرکزبین المللی ترجمه ونشر19

 .1369 ی، اول،افغانستان،اسالم و نوگرایی سیاسی،مترجم، ابوالحسن سرو مقدم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضو. روی، اولیور، 20



 

 1395آبان  25و  24                                       مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم  

1331 
 

 

 . 1384. جابری، محمد عابد، عقل سیاسی در اسالم، مترجم، عبدالرضا سواری، تهران، گام نو، اول، 21

 . 1388جا، نشرعرفان،  گریگوریان، وارتان، ظهورافغانستان نوین، مترجم، علی کرمانی، بی .22

 .1377کابل، نشرفدراسیون آزاد ملی، .دای فوالدی، افغانستان قلمرو استبداد، 23

 .1386 . موسوی،سیدعسکر، هزاره های افغانستان،)تاریخ فرهنگ، اقتصاد و سیاست(، ترجمه اسداهلل شفایی، قم، اشک یاس،24

 .1375د پروین گنابادی، تهران، شرکت علمی و فرهنگی، هشتم،،مترجم، محمهبن محمد، مقدم . ابن خلدون، عبدالرحمن25

 .1385، 3ژوهشی، سال اول، شمارهپ -. سعادت، عوضعلی، جامعه فردا، فصلنامه علمی26

م علو ، فرهنگستانریانفرآ.تیخانف، یوری، نبرد افغانی استالین )سیاست های قدرت های بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون(، مترجم، عزیز 27

  www.arianfar.com فدراسیون روسیه، ، برگرفته از :

 ی، هفتم.فرهنگ .فاخوری، حنا، خلیل جر، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، مترجم، عبدالمحمد آیتی، تهران ،شرکت انتشارات علمی و28

 اویدان.جرگرفته از سایت: ، ب1387.شهرانی، محمد نظیف، نهضت استقالل و نوگرایی شکست خورده، مترجم، محی الدین مهدی، 29

 .1383کیهان، چهارم، ،.دکمجیان، هرایر، جنبش های اسالمی معاصر در جهان عرب، مترجم، حمید احمدی، تهران30

 .1379.احمد رشید، طالبان، اسالم، نفت وبازی بزرگ جدید(، مترجمان، اسداهلل شفایی و صادق باقری، بی جا، انتشارات دانش هستی، اول،31

 .1386، 6ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غالمرضا، جامعه شناسی توسعه، تهران؛ کیهان، چ. 32

 .1370مهر  10ها ، برنامه و توسعه . دنیس گولت، توسعه، آفریننده و مضرب ارزش33

 .1379. بخشی، علی و مینو افشاری راد؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، 34

 .1380سیاسی افغانستان، قم، انتشارات دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،اول، .سجادی، عبدالقیوم، جامعه شناسی35

 .1378. احمدی،  حمید، قومیت و قوم گرایی در ایران، تهران، نشر نی، هفتم، 36

 .138پژوهشکده مطالعات فرهنگی،اول، ، . بارکر، کریس، مطالعات فرهنگی،مترجمان، مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران37
38. Adam kupper and Jesica kupper, The sociad science Encyclopedia London, Rout ledge, 2 end ed, 1999, P. 260.. 

39. Edger Borgatta, Encyclopesia of socialogy, New York, Macmillan 

publishing company, vol. 2, 1992, P. 575-583. 
40. MC Lean IAIN, Oxford can cise dictionary of politics, oxford university press, 1996, P. 163.   

41. M. NAZIF SHAHRAN, RESISTING THE TALIBAN AND TALIBANISM IN AFGHANISTAN: LEGACIES OF 

A CENTURY OFINTERNAL COLONIALISM AND COLD WAR POLITICS IN A BUFFER STATE; WWW.Jvidan. 
Com 

 

 

 

 

 

 نقش مذهب تشیع در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 
 یرانا-انشگاه فردوسی مشهدد-المللفاطمه میری کاله کج  دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین

 یرانا-سمانه شفیع زاده برمی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 ایران-دانشگاه فردوسی مشهد-المللدانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین 1محمدزادگانفاطمه دانشور 

 

 چکیده

                                                                                                                                                               
1 -Fateme.daneshvar89@gmail.com 

http://www.jvidan/


 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                         

 

 

 

رین تویتی مهمهای هارهها تأکید دارند، معتقدند انگهای هویتی بر سیاست خارجی دولتانگاران که به تأثیر مؤلفهسازه

مانند افراد جامعه الملل هها در نظام بیناز دولت ها هست. از این دیدگاه هرکدامعامل مؤثر بر سیاست خارجی دولت

به  د. با توجهکنیر میبینی پذدهد و رفتار آنها را پیشالملل شکل مینوعی هویت دارند که به رفتار آنها در نظام بین

محور و  اً شیعیتوان به این نتیجه رسید که سیاست خارجی ایران اصالتپیوستگی مذهب تشیع و منافع ملی ایران می

از بیشترین جمعیت  ایران به عنوان کشوری که نه تنها گرایی شیعی است. در واقع، جمهوری اسالمیمتعهد به یک منطقه

ر پیگیری دنکاری شیعیان در جهان برخوردار است، بلکه عمال حکومتی مبتنی بر اصول تشیع نیز دارد، نقش غیرقابل ا

یاسی و سرهنگی، فه به توان و ظرفیت باالی خود در عرصه های اقتصادی، کند. و با توجاهداف شیعیان جهان ایفا می

دور ای، صدستیابی به عزت و استقالل، کسب توانمندی هسته نظامی، به عنوان رهبر جهان تشیع محسوب می شود.

ی خارجیاست های شیعی در سها و امتیازات برخاسته از آموزهگرایی در منطقه از فرصتانقالب و گسترش اسالم

ف مچون شکاههای بسیاری گیری اهداف و منافع خود همواره با چالشباشد. با این حال در پیجمهوری اسالمی می

-دهاجه بوشیعه  سنی، بحران سوریه و عراق، تضعیف محور مقاومت، تروریسم تکفیری و تروریسم فرهنگی غرب مو

ی، گریعیشمهوری اسالمی ایران با تکیه بر عنصر است. از این رو، نوشتار حاضر درصدد تبیین سیاست خارجی ج

 باشد. ای میای و فرامنطقهروی در سطوح ملی منطقههای پیشها و تهدیدفرصت

 انگاری، خاورمیانه.: سیاست خارجی، تشیع، جمهوری اسالمی ایران، سازهواژگان کلیدی

 مقدمه-1

دهند و العمل نشان میعکس، کنندعمل میسیاست خارجی فعالیتی است که کنشگران دولتی از طریق آن 

ا در ری خود شود به این معنا که سیاستگزاران یک پاتعامل دارند. سیاست خارجی فعالیتی مرزی تلقی می

،صص 1381ونام، ن)ایوانز و گذارند و پای دیگر خود را در محیط بیرونی یا جهانی. محیط درونی یا داخلی می

. به گیری منافع ملی استشود تعریف و پیظ میدر سیاستگزاری خارجی لحا ی مهمی که( و مسئله278-277

ع و رک منافالمللی در تکوین هویت و هویت نیز در دانگاران قواعد و هنجارهای داخلی و بیننظر سازه

ان از زمان به لحاظ تاریخی، سیاست خارجی ایر ها نقش بسیار مهمی دارد. گیری سیاست خارجی دولتجهت

ک نوین وپلتییه به این سو، یک سیاست خارجی شیعه محور بوده است و امروزه، منافع ملی ایران با ژئصفو

یان مه در شیعه، به طور عمیق پیوند خورده است و بدین دلیل است که ایران، همواره خواهان آن است ک

قه که به تحوالت اخیر در خاورمیانه و دولت ملت سازی در کشورهای منط.شیعیان جهان تاثیرگذار باشد

شده  منجر افزایش نقش شیعیان در ساختار هرم سیاسی در این کشورها و بازیابی هویت شیعیان در منطقه

ه شده ه خاورمیانامنیتی منطق -است، سبب ظهور دکترین ها و نگرش های جدیدی در قبال چشم انداز سیاسی

 است.

این رو بنظر می رسد که باتوجه به نقش پررنگ مباحث هویتی در شکل دهی به کنش های دولت ها و  از

جنبش های اجتماعی در منطقه خاورمیانه و همچنین خصوصیات و مشترکات هویتی، دینی، فرهنگی و 

المی ایران ی سیاست خارجی جمهوری استاریخی موجود در این منطقه، نظریه جامعی که بتواند توجیه کننده

منابع هویتی ایران که دارای تاثیراتی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده، انگاری است. باشد، سازه

با توجه به  شامل ذهنیت تاریخی ایرانیان، اسالم گرایی و مذهب تشیع، انقالب اسالمی و ژئوپلتیک می باشد.

-های ایدئولوژیکی، این پرسش ایجاد میز جمله بحرانهای گسترده اتحوالت اخیر خاورمیانه و بروز بحران



 

 1395آبان  25و  24                                       مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم  

1333 
 

 

شود که آیا مذهب تشیع توانسته در همگرایی کشورهای شیعی مذهب منطقه )ایران،عراق، سوریه( مؤثرافتد و 

گرایی در ی مقابل شیعیضریب امنیتی خود را در چارچوب این ائتالف در منطقه افزایش دهد؟ و یا در نقطه

 تواند مواجه باشد؟ هایی میی اسالمی ایران با چه تهدیدها و چالشسیاست خارجی جمهور

یران ارجی اختوان به این نتیجه رسید که سیاست با توجه به پیوستگی مذهب تشیع و منافع ملی ایران می

ر ه کشور دی بین ستواند به ایجاد همگرایگرایی شیعی بوده، که میاصالتاً شیعی محور و متعهد به یک منطقه

الفعل و بالقوه و و این امر با توجه به قدرت ب.ای منجرشود گرایی و تقویت نقش منطقهمنطقه، گسترش اسالم

ه خود بای زهتواند شکل تابرخورداری از موقعیت ویژه و حساس  جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه، می

جاد یشتر ایبآفرینی هرچه برای نقشهایی که این تحوالت گیرد. در نتیجه جمهوری اسالمی ایران از فرصت

-حرانیدها و بایی تهدتواند ضریب امنیتی خود را افزایش دهد. با این حال شناس، استفاده و به تبع آن میکرده

 ست. روری اگرایانه جمهوری اسالمی ایران و تالش برای مقابله با آنها امری ضهای سیاست خارجی شیعی

 تعاریف مفاهیم-2

 ع مذهب تشی-2-1

یتش باهل  وشیعه در لغت، به معنای انصار و اتباع است، ولی در اصطالح، به دوست داران حضرت علی)ع( 

، ی پیروانش، یعناشود. بنابراین، کلمه شیعه با توجه به سیر تاریخی آن، هم باید به معنای لغوی اطالق می 

م یعنی الح هنظر گرفته شود.در اصط یاران،هوادارن، حزب و گرو، و هم در مفهوم وسیع تر آن حامیان، در

پیشگاهی )شود پیروان حضرت علی که معتقدند به امامت و خالفت بالفصل او پس از پیامبر اکرم هستند،توجه

اهل  عنوان اسالم راستین بر حقانیّت و پیروی از امام علی)ع( ومذهب شیعه به (.12:1394فرد، نصرتی،بازدار،

ای شد که در حکومت اشرافیت خواهانهو منادی رهبری نهضت عدالتبیت پیامبر اکرم)ص( شکل گرفت 

 :عبارتند از نسبت جمعیتی شیعیان داد. نش نشان میاهلل)ص( از خود واک عربی دورافتاده از سنّت رسول

تا  40ویت، کدرصد؛  75تا  70درصد؛ بحرین، بین  60درصد؛ عراق، بیش از  15تا  10عربستان سعودی، بین 

درصد؛  33تا  30درصد؛ افغانستان،  23درصد؛ عمان  20درصد؛ قطر  20تا  16درصد؛ امارات، بین  50

درصد؛ یمن  25درصد ؛ ترکیه  17درصد؛ سوریه  40لبنان، ،درصد 25تا  10درصد؛ پاکستان  75آذربایجان 

اودانی ت کشور را تشکیل می دهند)جدرصد جمعی 70لذا شیعیان در خلیج فارس  .درصد 3درصد؛ هند  40

معیت این کشور میلیون نفر از ج 68درصد شیعه که  90(. در این میان ایران با اکثریت مطلق 33:1391مقدم،

اصلی  مرکز هستند، قلب ژئوپلتیک شیعه و تنها دولت شیعی قبل از تحوالت اخیر در عراق محسوب می شد و

 ظام جمهوری اسالمی ایران به حساب می آید.مذهب شیعه و حمایت شیعیان تحت لوای ن

 سیاست خارجی -2-2

 در را خود ومنافع ها ارزش ، ها آرمان ، سیاسی واحد هر آن، طریق از که است پنجرهای خارجی سیاست

)زندی ،  .نماید می گیریمتعدد پی های موقعیت به توجه با و پیرامون محیط در مختلف بازیگران با ارتباط

های گیریها، اقدامات و تصمیماتی است که دولتسیاست خارجی کشورها مجموعۀ موضع (  303ص،387

ملی نسبت به یکدیگر و یا نسبت به سازمانهای بین المللی اتخاذ می کنند و هدف اصلی آنها تأمین منافع 
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دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه است. سیاست خارجی متضمن کنش و واکنش است. یعنی ممکن است 

دولت خاصی مبتکر عمل باشد و یا در پاسخ به اعمال دیگران واکنش نشان دهد. سیاست خارجی کشورها در 

عین حال که از اصول ثابتی برخوردار است، می باید تحوالت در سطح بین المللی را نیز در نظر بگیرد. هنر 

هدف اصلی تصمیم گیری در  سیاست گذاری خارجی در جمع بین این دو عامل نهفته است. تأمین منافع ملی

مفهوم سیاست خارجی در هر کشور مربوط می شود ( 311، 1390)قوام ،  د.سیاست خارجی به شمار می رو

اجرا و ارزیابی تصمیم گیری هایی که از دیدگاه خاص همان کشور جنبه برون مرزی دارد. در  به تدوین،

باشد که در صحنه روابط بین الملل با حداکثر  مجموع، سیاست خارجی می تواند عملکرد و اتخاذ روش هایی

استفاده از مؤلفه های قدرت ملی بتواند یک دیپلماسی مناسب را برقرار و جداکثر منافع ملی را به همراه داشته 

کنند، گیرندگان نقشی اساسی را در فرایند سیاستگزاری خارجی ایفا می(گرچه تصمیم39:1392باشد)اکرمی نیا،

ها و منافع ملی بدون مقدمه از اذهان سیاستگزاران ترواش کرده، به صورت سیاستها و د که هدفنباید تصور کر

های ها محصول تجربهآیند؛ در بسیاری از موارد، این تصمیمهایی خاصی به مورد اجرا در میگیریجهت

: 1372است. )قوام،  المللیتاریخی، اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک، وضعیت ژئوپلتیکی و کارکرد نظام بین

(  البته در بررسی سیاست خارجی همواره باید نه تنها به عوامل پایدار و ثبات بخش، بلکه به عوامل 135

شونده و هم دگرگون کننده سیاست خارجی است، به دگرگونی نیز توجه داشت. این عوامل که هم دگرگون

های بزرگ در تکنولوژی و تحوالت اجتماعی، فتگونه فشرده عبارت است از : نابرابری قدرت کشورها، پیشر

 (10: 1383های عقیدتی سیاستنداران و احزاب سیاسی. )عامری، هاو مرامتغییر اندیشه

 انگاریچارچوب نظری؛ سازه-3

این  نابراینالملل دارای یک بعد تحلیلی نسبت به سیاست خارجی نیزاست و بهای روابط بینتمامی نظریه

ندگان گیرصمیمتوانند نکات راهنمایی خوبی را برای تگذارانه  میتجویزی، عملی و سیاستنظریات در بعد 

 متفاوت لیتحلی چهارچوب ارائه دلیل انگاری بهسیاست خارجی فراهم آورد. از میان این نظریات، سازه

یه را از آنچه این نظر دارد. خارجی سیاست تحلیل بر توجهی قابل متفاوت، تأثیر موارد بر تأکید و

ر سیاست بر آن سایر نظریه ها متمایز می کند، سه اصل هستی شناسی است که در مورد زندگی اجتماعی و تاثی

 خارجی و روابط بین الملل ذکر می کند. سه اصل مذکور عبارتند از:

 همیت ساختارهای هنجاری، ایده ای و فکری و همانند ساختارهای مادیا -الف

 ت های اجتماعی در شکل گیری منافع و رفتار بازیگراننقش هوی -ب

 (126-127: 1394ر ساخته شدن متقابل ساختار و کارگزار)دولت آبادی و دهگالن،ب-ج

انگاری قائل به دیدگاه بینابینی است، یعنی از یک سو به نقش ایده ها، ذهنیات،قواعد، هنجارها، فرهنگ و سازه

نقش عوامل مادی و فیزیکی را نیز کامال مردود نمی داند. به عبارت دیگر،  رویه ها توجه دارد و از سوی دیگر

این نظریه بر آن است که نمی توان ر.ابط میان دولت ها و سیاست بین الملل را در حد یک سلسله تعامالت و 

ه عوامل رفتار های عقالنی و در چارچوب مادی و فیزیکی در سطوح ملی و بین المللی تقلیل داد، بلکه باید ب

ناشی از انگاره ها، قواعد و هنجار ها در شکل دهی روابط بین الملل در کنار ساخت مادی ان توجه داشت. از 
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دیدگاه سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و رویکردی در حوزه فرانظری، کنشگران بر اساس معانی که 

عانی بین االذهانی در تعامل است که شکل می چیزها و سایر کنشگران بر اساس آنها تولید می کنند و این م

شود، به گیرند، این روند شکل گیری معانی در یک روند عالمت دار تفسیرکردن و پاسخ دادن شکل داده می

صورتی که به شناخت مشترک می انجامد و فرد نشانه ها را بر اساس تعامل ، مباحثه ،گفتگو، مناظره و 

ساس تفسیر و برداشت خود به آن نشانه  و کنش ها، واکنش و پاسخ می دهد و استدالل تفسیر می نماید و بر ا

) متقی و شکل می پذیرد. « دشمن» و « دوست»یا « دیگری»و « خود»در این روند ، هویت به صورت شاخصه 

 (134،  1395قره بیگی،

جاب ع خاصی را ایها اساس و مبنای منافع هستند و هر هویت خاصی منافدر نگاهِ الکساندر ونت، هویت

« اسیلیبرال دموکر»منافع خاصی را در بر دارد که متفاوت از منافعِ هویت « انقالبی»کند. مثالً داشتن هوّیت می

وسیلۀ مفهوم شناسی رابطۀ بین منافع و هویت را بهانگاری به پیروی از جامعهبرای دولت دیگر است. سازه

گیرندگان از انواع متداول گذاران و تصمیمتعریفی است که سیاست"کند. نقش ملّی، تحلیل و تبیین می« نقش»

ختلف مرایط تصمیمات، تعهدات، قواعد و اقدامات مناسب برای کشور و وظایف و کارکردهایی که باید در ش

 "شودآورند و توّسط سایر کشورها نیز به رسمیت شناخته میموضوعی و جغرافیایی ایفا کند، به عمل می

 (.246: 1387روزآبادی، )دهقانی فی

 صول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانا-4

 متغیر و ثابت نسبتاً دوبخش از و است خارجی حوزه به مرتبط سیاسی مسائل از های مجموع خارجی سیاست

 و ها مشی خط که است خارجی گذاری کلی سیاست چارچوب بیانگر آن، ثابت قسمت .باشد می برخوردار

 نظام و رینظ ههای آموز بر مبتنی عمدتاً بخش این گردد؛ می آن تنظیم درون در خارجی سیاست راهبُردهای

با  متناسب که است هایی مشی خط به ناظر خارجی سیاست متغیر عناصر است، ایدئولوژی حاکم و ارزشی

سیاست خارجی جمهوری صول امهمترین ( 129-130 :1385)قوام، گردند می تدوین و تنظیم شرایط و اوضاع

 باشد:اسالمی ایران طبق قانون اساسی به شرح زیر می

 (نفی سلطه گری و سلطه پذیری1

 (ظلم ستیزی و استکبار ستیزی2

 (عدالت خواهی3

 (حمایت از جنبش های آزادی بخش4

 (حمایت از مسلمانان5

 (همزیستی مسالمت آمیز و صلح طلبی6

 و احترام متقابل(عدم مداخله در امور داخلی کشور ها 7

 (تعهد به قرارداد های بین المللی8

 :است این شرح به خارجى سیاست درمورد اسالمى جمهورى اساسى قانون از برگرفته شده اصول

 (152 بشرى)اصل جامعۀ کل در انسان سعادت
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 (3 اصل اسالم) معیارهاى براساس کشور خارجى سیاست تنظیم

 (154 اصل) جهان نقطۀ هر در مستکبران دربرابر مستضعفان طلبانۀ حق مبارزات از حمایت

 (2 اصل) اسالمى انقالب تداوم در آن اساسى نقش و مستمر رهبرى و امامت

 (154 اصل) دیگر هاى ملت داخلى امور در دخالت هرگونه از خوددارى

 (3 اصل مسلمانان) همۀ درقبال برادرانه تعهد

 (11 اصل اسالم) جهان وحدت و مسلمان ملل اتحاد و ائتالف

 (152 اصل جهان) مسلمانان همۀ حقوق از دفاع

 (2 اصل کشى) ستم و گرى ستم هرگونه نفى

 (2 اصل پذیرى) سلطه و گرى سلطه هرگونه نفى 

 (152 اصل گر) سلطه هاى قدرت دربرابر نداشتن تعهد

 (43 اصل کشور) اقتصاد بر بیگانه اقتصادى سلطۀ از جلوگیرى 

 (2 اصل فرهنگى) و اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، استقالل

 (3 اصل استعمار) کامل ردط

 (3 اصل اجانب) نفوذ از جلوگیرى

شود)اصل  ارتش و اقتصادى،فرهنگى، طبیعى، منابع بر بیگانه سلطۀ موجب که هایى پیمان از اجتناب و نفى

 ( 1391،147( )واعظی دهنوی،153

 خارجی جمهوری اسالمی ایرانهای برخاسته از شیعی گری در سیاست فرصت-5

ی خاص هع منطقانگاری عمدتا روی آگاهی و هویت منطقه ، احساس تعلق به یک اجتمابا توجه به اینکه سازه

از این  اورمیانهخکنند، در برسی تحوالت شود، تمرکز میگرایی شناختاری گفته میو یا آنچه اصطالحا منطقه

میان  هباسالمی سخن  -های معنایی مثل انگاره های مذهبیبخش انگارهدیدگاه بایستی بر نقش تکوینی و قوام 

ن هویت دهند. و همیی خاورمیانه را مسلمانان تشکیل میدرصد جمعیت منطقه 90آورد،چرا که بیش از 

 ودی وبخشی دین اسالم، باعث تعریف دیگری بعنوان دوست،دشمن و یا رقیب می شود و مرزهای میان خ

ال ای رادیکهآموزه  توان اینگونه بیان کرد که برخی از هنجارها وکند. از سوی دیگر مین میغیرخودی را تعیی

ره با و غی اسالمی از جمله آموزه ایستادگی و مقاومت، شهادت طلبی، جنگ با ظالمان و کفار، نفی سبیل

رسولی ه است)کل دادهای آنها نیز شهای منطقه به منافع و کنشبرساختن هویتی اسالمی انقالبی برای ملت

ستیزی و دفاع از مظلومان که هنجارهای غالب در سیاست خارجی هنجارهای ظلم چنینهم (.232:1392ثانی،

 رژیم جمهوری اسالمی ایران است تا حدود زیادی حوزة تعامل و ارتباط این کشور با کشورهای حامی

 کند.ی را محدود میصهیونیستی، نظیر ایاالت متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپای

توجه به نقش مذهب شیعه به عنوان دال معنا بخش و یک ساختار فرامادی است که جمهوری اسالمی ایران 

ای ایجاد کند تا از طریق آن بتواند موقعیت مناسبی به دست کوشد با توسل به آن، برای خود هویت تازهمی

ش در فرایند تعامالت جهانی نقش فعالی داشته آورد و در نتیجه مذهب شیعه بعنوان عاملی مشروعیت بخ



 

 1395آبان  25و  24                                       مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم  

1337 
 

 

هایش در سطح باشد.جمهوری اسالمی ایران با داشتن هویتی اسالمی شیعی، به دنبال برپا کردن باورها و انگاره

گری در راستای حمایت از شیعیان و یکپارچگی باشد.بر این اساس با توجه به عنصر شیعهمنطقه و جهان می

هویت خویش با کشورهای بحران زا و متعارض منطقه تعارض پیدا کرده و آن را عامل  آنها و بازگشتشان به

(. در این بخش مهمترین 115:1393عدالتی ها می دانند)آدمی و ابراهیمی، ها و تبعیض و بیبحران و درگیری

ای طقهای و فرامنگری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را در سطوح ملی، منطقهفرصتهای شیعی

 نماییم.-بررسی می

 های ملیفرصت-5-1

 ابله با حکام ظلم در عرصه داخلیقظلم ستیزی و -5-1-1

ان ن و حاکمگویا نگاهی به تاریخ شیعه نشان می دهد که پیروان راستین آن ، هیچ گاه دست از مبارزه با زور

رد. ختصاص دایعه او نهضت ها به ش تزویر نکشیده اند. در میان فرقه های مسلمانان بیشترین میزان انقالب ها

کل شم به این مطلب نمایانگر اثر ترتیبی این مذهب در بین پیروان خود است که هم به صورت جمعی و ه

ت، شیخ شروطیمفردی به این کار اقدام کرده اند.قیام های شیعی در طول تاریخ و نهضت های تنباکو، قیام 

  (116 ،1386نشانه های آشکار این امر است )بابا صفری،همه   1357محمد خیابانی، انقالب اسالمی 

 هویت شیعی و پکپارچگی ملی  -5-1-2

در  هویت شیعی را می توان در راستای حفظ همبستگی ملی قلمداد نمود . هویت شیعی می تواند به

د های نما همبستگی اقوام مختلف در سراسر کشور و یکی از مولفه های ناسیونالستی کشور قلمداد نمود.

ن ا می تواع( ر هویت شیعی مانند مراسم های مذهبی اعیاد مانند عید غدیر خم  و ایام سوگواری امام حسین)

 از نماد های ملی ایرانیان قلمداد کرد. 

 

 ایهای منطقهفرصت-5-2

ت یکی از اندیشه های انقالبی و اسالمی ایران که از هویت شیعی آنها سرچشمه می گیرد،دفاع از مردم تح

ستم و استقالل آنهاست. سیاست جمهوری اسالمی ایران در عراق همواره بر اصولی مبتنی بوده که ضمن حفظ 

استقالل و امنیت عراق، امنیت و ثبات خود را نیز تامین کند، زیرا امنیت و ثبات ایران در گرو امنیت و ثبات 

جذب و حمایت کشوهای شیعی همسو با  منطقه است.به همین دلیل ایران با استفاده از عنصر شیعی گری به

اهداف خود می پردازد و در این زمینه فرصتهایی نیز برای تامین امنیت و منافع ملی خود به دست آورده است، 

از جمله اینکه به لحاظ مذهبی اصل حمایت از شیعیان و مستضعفان و پشتیبانی از مرجعیت شیعه عراقی و 

هم برای ایران است،به لحاظ سیاسی حمایت از شیعیان، از طرفی به منظور حفظ و ارتقای آن در عراق، امری م

جلوگیری از روی کار آمدن یک رژیم سنی مذهب مخالف با ایران و معارض با شیعیان عراق و از طرف 

دیگر، برای حمایت از شیعیان در جهت زمینه سازی برای حضور موثر و کارامد آنها در ساختار سیاسی عراق 

از این منظر با اولویت های انقالب اسالمی ایران نیز سازگار است، از نتایج دیگر حمایت شیعی، است که 

اطمینان یافتن از یکپارچگی عراق و جلوگیری از تجزیه این کشور است. زیرا گذشته از وقوع جنگ داخلی در 

مستقل کردستان، ممکن است  عراق، ایران کردستانی مستقل را تحمل نخواهد کرد، به این دلیل که ایجاد کشور
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به تضادها و حرکات استقالل خواهانه کردهای ایرانی بیانجامد. با توجه به این مهم می توان اینگونه استنباط 

کرد که هدف ایران یکی از اندیشه های انقالبی و دفاع از مردم تحت ستم و استقالل آنها بوده است)جمشیدی 

 ترین اهداف ایران از طرح شیعه گری در منطقه عبارتست از:چنین مهمهم (75-77: 1393وگهرویی،

تصادی و ری در منطقه دارد و بر ساختارهای سیاسی، اقای که در آن ایران نفوذ بیشتکسب هژمونی منطقه-1

 فرهنگی منطقه مسلط شده است

سب شیعیان و کا بر منطقه و خروج شیعیان از انزواکه با هویت یابی هپایان تسلط سنتی حکومت سنی-2

 ری ایرانه رهبجایگاه بهتر آنها در دولت های منطقه میسر می شود و به تقویت هژمونی منطقه ای شیعیان ب

 کمک می کند

ر منطقه آمریکا د نیروهای فرامنطقه ای از خاورمیانه و نابودی اسراییل بعنوان نماینده نیابتی خروج ایران و-3

 حت نفوذ ایران در هالل شیعه میسر می شود.که از طریق تقویت دومینوهای شیعی ت

ه بین ش شیعبا توجه به مجموعه این عوامل، بر اساس این رویکرد، هالل شیعی یک پروژه ایرانی در گستر

ه بده و المللی است که خطر آن از سوی اعراب منطقه و قدرت های فرامنطقه ای درک و بارها گوشزد ش

 (45-41: 1391قعی ایران گردیده است)جاودانی مقدم،همگرایی آنان در مقابله با نیات وا

 ایهای فرامنطقهفرصت-5-3

ان بنی بر تومها لتهای شیعی به پیروزی رسید،  با اعطای خود باوری به مانقالب اسالمی که باپشتوانه آرمان

داتکایی به خو نها و دعوت مسلماناهای یکه تاز و شکستن قدرت دروغین آنآنان برای مقابله با سلطه قدرت

لملل اام بیندر نظ جویی غرب، جریان ثالثی ) در مقابل لیبرالیسم و سوسیالیسم( راو پایداری در برابر سلطه

و  گاه سازدآخود  رقم زد و ضمن مقابله با نفوذ سیاسی و فرهنگی آنان توانست مسلمانان را به عزت و افتخار

 و ماهیت مستقل به عقب نشینی در برابر قدرت اسالم نماید. با تکیه بر فرهنگ مستقل اسالمی غرب را وادار

تکباری ای اسهضدامپریالیستی انقالب اسالمی و تالش آن برای ایجاد نظام بین الملل فارغ از سلطه قدرت

شرق و  المللی ساخته دنیایکشیدن نظم بینموجب برهم زدن تعادل بلوک های قدرت جهانی و به چالش

تقل و های مسهای مستضعف توانست بستری مناسب را برای حرکتگاهی بخشی به ملتغرب گردید. و با آ

مشخصه  ( وجه149: 1388بخش بر اساس خود آگاهی محرومان و مستضعفان فراهم سازد. )دهشیری، آزادی

 تتعامال ومالت انقالب اسالمی و تأثیرگذاری کیفی آن وارد کردن عنصر دین و مکتب اسالم در معادالت، معا

های شه  و ارزیر دادالملل بود. انقالب اسالمی با یک مکتب پویا و فراگیر، بافت سیاسی جهان را تغینظام بین

( 95: 1385مدی، گرایانه ارائه کرد. )محجدیدی را بر پایه اخالق و معنویات به جهان ماتریالیستی و مادی

 ود.بغیره(  غین حقوق بشرگرایی و آزادی وگرایی آمریکا )در چهره دروهایی که نقطه مقابل منفعتارزش

با اعالم روز قدس سراسر جهان آشکارا می فهمید که انقالب ایران به آنچه که در داخل انجام شده،        

زاده، نماید. )حشمتبخش خود را متوجه نجات مستضعفین عالم میکند و صریحاً موضع رهاییبسنده نمی

ایران به عنوان کشور شیعه و معتقد به حکومت امام مهدی، با توجه به ، ( همچنین به زعم برخی31: 1387

و با توجه « عدم تعهد به ابرقدرت»و « دفاع از حقوق مسلمانان»اصول فراملی خود در سیاست خارجی از قبیل 

زد. پرداای از جهان میدر هر نقطه« مبارزه ستمدیدگان علیه ستمگران»به قانون اساسی خود، به حمایت از 
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(Khelghat-Doost and other,2013: 3)  در واقع رویکرد امام خمینی و دیگر رهبران انقالبی از مفهوم و

کرد که با سلطه استکبارجهانی مترادف بود و مستضعفان باید در مقابل المللی حکایت میبرداشتی از نظام بین

ین مستضعفان نه فقط مردم مسلمان فلسطین و کردند. اخواستند و در این راه استقامت میآن به مبارزه برمی

افغانستان بلکه مردم غیرمسلمان جهان سوم همچون آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه را نیز که قربانی این نظام 

گرفت. به این ترتیب بود که جمهوری اسالمی با طرح صدور انقالب، خود را برای یک سلطه بودند در بر می

م بر جهان یا نفی و رویارویی با نظام سلطه جهانی در همه جبهه ها آماده نمود. اعتراض به وضع موجود حاک

رهبران ایران معتقدند که ساختارهای سیاسی و اقتصادی خاورمیانه شدیداً علیه ( زیرا 144: 1388)نوازنی، 

و در این  گذاری شده است.و به نفع ایاالت متحده و متحدان آن، به خصوص اسرائیل ارزش« مظلوم»مردمان 

های مسلمانان شیعی در منطقه که تحت فشار سیاسی هستند،  اشاره سرزمین و اقلیتزمینه به فلسطینیان بی

این حمایت و پشتیبانی از نهضت های آزادی بخش از سه جهت حائز اهمیت  (Katzman,2015: 6)کنند. می

داران نظام سلطه را فراهم می سازد. دوم؛ ها به عنوان سردماست. اول، امکان و ابزار مبارزه با ابر قدرت

های آزادی بخش وسیله ای برای مبارزه با دولت های دست نشانده و وابسته به استکبار حمایت از جنبش

توان انقالب اسالمی را به های رهایی بخش میرود. سوم، از طریق نهضتجهانی و رهایی ملت ها به شمار می

چه جمهوری اسالمی بر اساس رسالت انقالبی خود از همه نهضت ها حمایت های مشتاق صادر کرد. اگر ملت

کرد ولی جنبش های رهایی بخش از ارجحیت برخوردار بودند. از میان نهضت های آزادی بخش فعال در می

کشور های اسالمی نیز جنبش مردم فلسطین جایگاهی ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسالمی دارد. ) 

 (356-355، 1389بادی،دهقانی فیروز آ

ستقل زمان، حکومت م در نهایت اینکه با پیروزی انقالب اسالمی ایران، اندیشه سیاسی شیعی که تا آن          

شروع ا نا مهای وقت، موضعی مخالف و منفی داشت و آنها رشیعی را تجربه نکرده بود و در برابر حکومت

تین بار رای نخسباحکام شریعت با نظام حاکم همراهی می کرد، دانست یا صرفاً برای اجرای بهتر و بیشتر می

 وسیحی درصدد برآمد حکومتی مستقل با ساختارهای جدید را تجربه کند. نگرانی اصلی صهیونیستهای م

 ذدربرابر نفو ها و اصول اسالمی،یهودی، از اسالم، مربوط به اسالم سیاسی است، اسالمی که با حفظ ارزش

 (144: 1392کند. )کشاورزشکری، مت میفرهنگ غربی مقاو

 انگری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرتهدیدهای شیعی-6

 تهدیدهای ملی-6-1

 لی و ایدئولوژیکی در سیاست گذاری خارجیتعارض هویت م-6-1-1

خارجی های مهم سیاستگذاری مسائل و نیازهای داخلی اعم از اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از عوامل و انگیزه

ها و اعمال سیاست خارجی به منظور تحقق نیازهای ها، تصمیمشود. و در بسیاری موارد هدفمحسوب می

نفوذ های اقتصادی و گروههای ذیهای داخلی، احزاب سیاسی، سازمانعمومی، اجتماعی و تأمین منافع گروه

شوند و حکومت و سیاستگزاران های خاصی موفق به برانگیختن احساسات عمومی گیرد. اگر گروهصورت می

های خویش قراردهند، در این صورت منافع آنها به طور رسمی مورد -را به اندازه کافی تحت فشار خواسته
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گیرندگان سیاست خارجی ناچارند منافع خصوصی آنها را در چهارچوب گیرد و تصمیمشناسایی قرارمی

( جمهوری اسالمی ایران کشوری است با مالحظات 141: 1372های کلی و عمومی منظور دارند. )قوام، هدف

-ملی)صرفاً مربوط به سرزمین ایران( و فراملی )عمدتاًمربوط به جهان اسالم( به عبارت دیگر هم منطق دولت

ملت و هم منطق دین یا به عبارتی ایدئولوژی حائز اهمیت است. ایجاد نوعی موازنه میان این دو منطق که 

ای بسیار دشوار بر دوش سیاستگزاران ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند، وظیفهبعضاً در برخی موارد 

 است.ایران به ویژه در عرصه سیاست خارجی نهاده

 گی انقالبیونچنددست همراه به المللی بین محیط های خوانی مخالف و داخلی انقالبی شرایط برای مثال، در

 و عراق جنگ. واداشت طلبی اصالح و گریزی آرمان مصلحتگرایی، به بهگام گام را موقت دولت روا، کام

 هم تدافع و هاجماز ت دورانی به را ایران خارجی سیاست دینی، آرمانگرایی به همراه انقالبی شور استلزامات

می  نش هاییک وارد را جنگ،آنان منطق سو، دیگر از و داشت؛ سر در جهان تغییر سودای هم، که کشاند زمان

 القرا ام مفهوم به سلتو با اسالم کیان حفظ .بود محاسبه گرانه عقلگرایی و ملّی منافع از دفاع گر بیان که کرد

 پناه جویانه تمصلح گرایی عقل به که کرد راوادار ایران دیپلماسی بود، دینی مضمر ناسیونالیسمِ نوعی که

 نگرایی آرما مسیر در را جمعی عقل جنگ های خسارت.داشت خویانه دین ژستی همچنان ولی آورد،

 ،بود کشور سازندگی به نیاز از ناشی امر این انداخت؛ گرایانه نسبی عمل گرایی واقع همراه به تجدیدنظرطلبانه

 ندی گرایانه، امت ،گرایانه آرمان رفتارهای بایست می بنابراین، داشتند اتفاق نظر آن سر بر همگان که موضوعی

 ؛ دهد قرار خود هتوج کانون در را آن بازسازی و ایران که شدمی تبدیل کردارهاییبه  وطنانه جهان و جویانه

 (130، 1392میداد. )گماری و خلیلی،  خودمحوری و کشورشمولی به را خود جای بایستشمولی می جهان

 تفرقه مذهبی در کشور -6-1-2

مله ه از جبسیاری از کشور های منطقبا پیروزی انقالب اسالمی و شکل گیری حکومت بر پایه هویت شیعی 

ه ویژه بذهبی رژیم بعث عراق با حمایت آمریکا تالش کرد با ایجاد شکاف شیعه و سنی در کشور و اختالف م

ر مایند. دنتفاده های اهل سنت می باشد در راستای دستیابی به اهداف خود اسدر نواحی مرزی که دارای اقلیت

یران بله با ار مقاهای منطقه به ویژه ترکیه و عربستان بهترین راهکار را د دوران حاضر نیز بسیاری از کشور

 فزایشاشیعی دمیدن در آتش شکاف فرقه ای در کشوری با اختالف مذهبی میان دولت و ملت می دانند. 

 .شکاف شیعه و سنی در کشور تهدیدی برای از بین بردن وحدت ملی در کشور است

 ایطقهتهدیدهای من-6-2

را  ین هویتای که هم برخاسته از هویت شیعی جمهوری اسالمی ایران است و هم ااز تهدیدهای منطقهیکی 

 . گرددهای اخیر سوریه و عراق و خطر تکفیری ها از جمله داعش برمیکند، به بحرانتضعیف می

کشور ترین متحد ایران در منطقه، از جایگاه خاصی در سیاست خارجی این سوریه به عنوان مهم

-برخورداراست. سوریه در طول سه دهه گذشته، تنها متحد راهبردی جمهوری اسالمی ایران در منطقه بوده

است. دو کشور تعامالت و همکاری راهبردی مهمی تجربه کرده اند. مخالفت با حضور و نفوذ غرب در 

های ترین مؤلفهسطین مهمهای مقاومت در لبنان و فلمنطقه، اتخاذ رویکرد ضداسرائیلی و حمایت از گروه
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رود که دو کشور را به رکن اصلی محور مقاومت تبدیل ای ایران و سوریه به شمار میمشترک سیاست منطقه

ای مهم برای اند. سوریه به لحاظ راهبردی بیشترین اهمیت را برای جمهوری اسالمی ایران دارد و عرصهکرده

ای و گسترش توان بازدارندگی در مقابل رژیم نی منطقهآفریهای مقاومت، نقشحمایت ایران از گروه

ها در سوریه و گسترش تشدید بحران در این شود. بر این اساس آغاز ناآرامیصهیونیستی و غرب محسوب می

: 1394ها را برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده است.)دهشیری و عبداله خانی، کشور بیشترین نگرانی

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، مشکالت متعدد زیرساختی و گاه جدی در حوزه( اگرچه سوریه  70

-های مردمی و بیداری اسالمی نیست، بلکه تابعی از رقابتهای این کشور از جنس و جوهر خیزشاما ناآرامی

تضعیف المللی است که هدفی جز ای و همچنین متأثر از معادالت بینهای راهبردی و ژئوپلتیکی منطقه

 (134: 1394نیا،کند.)مرادی و شهراممقاومت اسالمی و مهار ایران را دنبال نمی

« ربیکارعافظهمح»و  «مقاومت»به عبارتی دیگر، تداوم بحران سوریه ناشی از رقابت بین دو جریان متضاد        

ای یژهوژیک و استرات در منطقه خاورمیانه است. دراین میان سوریه در محور مقاومت از جایگاه ژئوپلتیک

-از ویژگی است. برخورداراست، چرا که حلقه اتصال بین ایران و عراق با مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین

ای رب، شورطرف اتحادیه عهای مستقیم و غیرمستقیم عوامل بیرونی است؛ از یکهای بحران سوریه دخالت

د را از مل خواه ترکیه و اسرائیل، رضایت و حمایت کاهمکاری خلیج فارس مخصوصاً عربستان و قطر، به همر

ز حمایت ا اق بهمعترضان داخلی و خارجی بشاراسد، اعالم نمودند. از طرف دیگر ایران، حزب ا...لبنان و عر

صلی هداف ااپردازند. در نگاه اغلب تحلیلگران خاورمیانه، یکی از دولت بشاراسد و ثبات حکومت وی می

ی همراه است، که باسوریه، تضعیف جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت در منطقهعربستان در بحران 

-حران میبیل در ای دخترین بازیگران منطقهترکیه و قطر در مقام حامیان مخالفان نظام سیاسی سوریه، اصلی

به ( 135 :1394،نیااند. .)مرادی و شهرامباشند که علیه دولت سوریه متحد استرانژیک ایران وارد عمل شده

ردهای رویک عقیده سیاستمداران ایرانی، همکاری و حمایت از حکومت بشار اسد از مهمترین عوامل پیشبرد

ینده آواند تسیاسی و امنیتی جمهموری اسالمی ایران در منطقه خاورمیانه است و از دست رفتن سوریه می 

ه بر وبت عالونندین چدادن به خشونت ها ایران در  خاورمیانه را تغییر دهد. برای جلوگیری از این امر و پایان

کرد  لح اقدامرای صمیزبانی مخالفان میانه رو بشار اسد و رایزنی با مقامات سایر کشورها با ارائه طرحایی ب

(Hunter,2010:209)ی . از آنجا که حفظ تمامیت ارضی سوریه جزءاهداف استراتژیک ایران محسوب م

ا سوریه ر عش دره طلبی در خاک این کشور را نفی کرده است. و پیوسته اقدامات داشود، ایران هر گونه تجزی

 ست.احات محکوم کرده و خواستار پیگری حقوق کردها در دولت آینده سوریه از راه مسالمت آمیز و اصال

حور ضعیف مت ای ایران از این قراراست: به طور خالصه، مهمترین تأثیرات بحران سوریه بر امنیت منطقه

 ه ، شکلگیریمنطق در ایران نفوذ و جایگاه تضعیف، منطقه در قوا موازنه و قدرت ساختار زدن مقاومت، برهم

.)مرادی منطقه رد تسلیحاتی رقابت ، و باالگرفتن منطقه در مذهبی و فرقهای تنشهای تشدید و گفتمانی منازعات

 (139-145: 1394نیا،و شهرام

کند و نیز عراق را در ای حیاتی در راستای امنیت ملی خود ارزیابی میمنزله منطقههمچنین ایران عراق را به 

داند. مقام یک دوست و یک دولت متحد در راستای حمایت از منافع امنیت ملی ایران در منطقه حیاتی می
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تا همراه با ظهور درهمین راس باشد.گرایی مواجه می( اما این دولت نیز با تهدید فرقه1394)نیاکویی و ستوده، 

شدن مرزهایش با یک دشمن انداز سهیمدولت اسالمی شام و عراق، تهران خودش را بیشتر در مواجهه با چشم

 معارض گروههای بین داخلی منازعات درنتیجه و دولت شکنندگی به منجر عراق و سوریه بحران هایدید. 

 بین دوجانبه تقابل الگوی یک گیریشکل به منجر منازعات این دولت، با دولت روابط بعد در .است شده

 سیاسی )حامی ساختار در شیعیان هژمونی با عراق دولت حدودی تا و لبنان اهلل حزب اسد، رژیم ایران، ائتالف

 ضرر به منطقهای موازنه تغییر دنبال به که شده ترکیه به اضافه عرب سنی هایدولت با تقابل در(  موجود وضع

 عراق سیاسی ساختار در شیعیان هژمونی تضعیف بعد مرحله در همچنین و اسد رژیم تغییر طریق از ایران

 (173: 1394)نیاکوئی و ستوده،  .هستند

فته ست گرداعش از ثروتمند ترین سازمان تروریستی در جهان است که کنترل سرزمین های عظیمی را در د

گری  خلیفه هدف خود را تشکیل خالفت اسالمی بهاست.این گروه که دارای انگیزه ها و اهداف سیاسی است 

 ترین. مهمابوبکرالبغدادی می داند که موجب آن قصد نابودی کشور هایی همچون عراق  و سوریه را دارد

 توان نام برد: اهداف داعش را در رابطه با جمهوری اسالمی ایران اینگونه می

 هدف تجزیه کشور های اسالمی. شعله ور ساختن اختالف های مذهبی و قومی درمنطقه با 

 کاهش نفوذ ایران در منطقه و تحریک دولت های نو محافظه کار

 ایجاد تفکرات شیعه ستیزی با توهم  شکل گیری هالل شیعی در منطقه 

 داعش و خطر انحراف افکار کشور های اسالمی از مسئله فلسطین و مقابله با اسرائیل

 (1389ر مبارزه با گروه های تکفیری. )سید نژاد، مقابله با قدرت و عمل گرایی ایران د

 ایهدیدهای فرامنطقهت-6-3

  ری و اسالم هراسیتروریسم تکفی-6-3-1

منطقه  ای ملی،ههای گوناگونی بوده که جهان را صحنه درگیری های اخیر خاورمیانه کانون بحراندر طی دهه

 اد گراییلل بنیهای جدید در عرصه روابط بین المای و بین المللی کرده است. در این میان، یکی از پدیده 

رای گی بنیاد وه هااسالمی است که اکنون در خاورمیانه و اکثر کشور ها اسالمی فعالیت دارد. امروزه برخی گر

 ای هزارهابتد اسالمی برای دسترسی به اهداف خود از ابزار تروریسم استفاده می کنند.تروریسم هر چند از

در  اورمیانهخن در ه در دستور کار امنیتی کشور ها قرار گرفته است، اما شکل اخیر تکفیری آسوم، به طور ویژ

د جدی تهدی پی خیزش های تازه در جهان عرب از الیه های پنهانی سر برآورده، که در واقع، در قالب یک

ش قه پر تنر منطفتن دتر ظاهر شده است.در این میان ایران به دلیل قرارگرامنیتی و در ظاهر به مراتب خشن

هایی ز کشوراهای تکفیری قرار گرفته است. جمهوری اسالمی ایران یکی خاورمیانه تحت تاثیر ظهور جریان

 دارد: وجود است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است. در این چارچوب چندمسئله اساسی

( می مریکاآم در سطح بین المللی) بویژه از سوی .جمهوری اسالمی خود یکی از متهمان حمایت از تروریس

 باشد.

 . جمهوری اسالمی در طول سه دهه گذشته در معرض شدیدترین اقدامات تروریستی بوده است.
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غدغه یک د .وجود جریان خشونت محور فراملی در کشورهای همسایه در مهار این جریانات، تروریسم را به

 ان تبدیل نموده است.امنیتی مهم برای جمهوری اسالمی ایر

 منیتی بهایین اپهای پیشرفته و تروریسم، تروریسم از یک پدیده سطح . به علت امکان پیوند میان تکنولوژی

 (11-12: 1386یک پدیده استراتژیک امنیتی تبدیل گردیده است. )عبداله خانی، 

 گی غرب و ایران هراسیتروریسم فرهن-6-3-2

ایش یل افزداخلی برای اثربخشی نیازمند، نوعی تبلیغات است. یکی از دالالمللی و چه تروریسم چه بین

ن تأثیر کل جها تری از مردم کشور و گاهی تبلیغات است که بر جمع گستردهاقدامات تروریستی، طیف گسترده

 هارسانه وجویند یمها برای دستیابی به اهداف خود بهره ها از رسانهگذارد. بسیاری معتقدند که تروریستمی

-ر تروریسم رسانهد (267: 1386دهند. )دردریان و دیگران، آمیز و هیجان انگیز جلوه میگاه حوادث را اغراق

ه هایی کهو چهر کنندها با هماهنگی، پیام های خود را به صورت مسلسل وار به مخاطبان منتقل میای، رسانه

-ید خراب مه دارنوثر و ذی نفوذی را که با آنها مسالهای ماصال ارزشی ندارند، بزرگ جلوه می دهند و چهره

 .ی شودجام مکنند که نتیجه این اقدامات، حیثیتی است و در خصوص برخی از شهروندان و رهبران سیاسی ان

ای هرزشاو درتروریسم فرهنگی هدف از بین بردن یک فرهنگ است و اینکه یک اندیشه جدید را جایگزین 

بنیادگرایی  ای،های کشتار جمعی، بمب هستهارگیری واژگانی چون تروریست، سالحبک . قدیمی و بومی کنند

 ادیویی وریونی و های متعدد تلویزها و بسیاری از کلمات مشابه که از طریق کانال، صدورانقالب، جنگ تمدن

انی علیه جنگ رود ها در جهت ایجاهای دولتای و... بر اذهان مردم نقش می بندد، نتیجه سیاستنیز ماهواره

م ستند، فیلهای مههایی است که با آنها تضاد منافع و یا ایدئولوژیک دارند. ساخت مجموعها و یا گروهدولت

یننده یکی لیونها بای میهای غیر واقعی از خشونت در ایران ، نابرابری زنان و مردان و ... همچنین ارسال آنها بر

گیرد.  کار مین عمومی برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسالمی بهایی است که غرب با تحریف اذهااز گام

 یرانی آغاز نمود.مستقیماً مبارزه فرهنگی خود را با تمدن ا 300سینمای هالیوود با ساخت فیلمی تحت عنوان 

-حتت یرانی رامدن ادر این فیلم که ایرانیان مردمی وحشی و بدوی نشان داده شده اند، تاریخ چند هزار ساله ت

المللی برای ینب( بطورکلی، آمریکا و جریان صهیونیسم 261: 1384الشعاع خود قرارداده است. )ابرار معاصر،

چنین ه، همهای گذشتعملیاتی ساختن جنگ نرم در قالب ناتوی فرهنگی علیه جمهوری اسالمی ایران طی سال

 برای سال های آینده راهبردها و شیوه های زیر را طراحی کردند:

ند تالش دار هایرانیاگیری پرونده هسته ای ایران و القای غیرصلح آمیز بودن این فناوری و تبلیغ اینکه پی-

بهه ویت جبمب اتمی بسازند که نه تنها برای امنیت و ثبات منطقه و جهان خطرناک است، بلکه موجب تق

 تروریست ها و جریان بنیادگرایی افراطی در جهان خواهدشد.

م سازی ری و کمپانی های فیلدر رسانه های دیداری و شنیداری، سازمان های تبلیغاتی، خبسرمایه گذاری -

 برای ارائه تصویری سیاه و خطرناک از جمهوری اسالمی ایران.

ه بوریسم که یجاد فضای رسانه ای درباره دخالت ایران در عراق، لبنان، و... در نقش بزرگ ترین مدافع ترا-

 شورها تسلیحات می رساند و آنها را آموزش نظامی می دهد.عوامل نا امنی در این ک
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 وقویت ایده جنبش دموکراسی به سبک آمریکایی و مستمسک قراردادن مقوله حقوق بشر، حقوق زنان ت-

 مدنی به صطالحدامن زدن به مطالبات صنفی و اجتماعی و همچنین سازماندهی نارضایتی ها و نا فرمانی به ا

 ری، احزاب و...وسیله مطبوعات خاکست

تلف ابعاد مخ اه اندازی سایت های اینترنتی و ارائه نرم افزارهای جاسوسی به عوامل خود در داخل کشور تار-

 جنگ رسانه ای به شکل اثربخش تر طراحی و اجراشود.

م کردن ا حاکو مواردی دیگر از این قبیل که با هدف به حاشیه راندن فرهنگ ملی و دینی جوامع است تا ب

 نند و درکأمین ترهنگ لیبرال دموکراسی در راستای فرهنگ سازی جهانی، خواسته های خود را در تمام ابعاد ف

-149: 1389امی، عمل، اداره کشورها و به تعبیر صحیح تر، اداره امور جهانی را به دست گیرند. )مرتضوی ام

148) 

 گیری نتیجه-7

الملل مستقر، حمایت از طلبی، دگرگونی در نظام بینقاللگری منبعث از استهویت و نظام مفهومی انقالبی

طورکلی ها و بهمستضعفین و مبارزه با مستکبرین است و عناصر ژئوپلتیک ایران که با روحّیات، رویه

گیری هویّت ملی و کنش در های انسانی در ارتباط بوده، به صورت غیرمستقیم و نسبی بر شکلپدیده

ا نظام د، تنهنظام جمهوری اسالمی ایران بر مبنای هویت دینی و اسالمی خو گذارند.رفتارخارجی تأثیر می

قطب،  قدرت شرق و غرب بدون وابستگی به یک سیاسی در جهان معاصر است که در دوران رقابت دو ابر

ز نظر آید و سرمشقی برای کشورهای دیگر شود. ا های آن فائقتوانست بر قطب دیگر و دست نشانده

ا در تثبیت توانند با افزایش ظرفیت و تجمیع قدرت خود نقش مهمی رمقامات ایران، کشورهای اسالمی می

ا ای خود رجقالب های اولیه انیک نظام عادالنه در سیاست بین الملل ایفا کنند. سیاست صدور انقالب در سال

اولین  اشند.بگاری بیشتری داشته به سیاست تحکیم روابط با کشورهای اسالمی داد تا با شرایط کنونی ساز

المی ول اسهدف این سیاست، آن دسته از کشورهایی اسالمی مثل لبنان، عراق،سوریه است که مبتنی بر اص

. با فا نمایدملل ایالاست با بوجود آوردن محور مقاومت در منطقه، نقشی بسزا در سیاست بین، و توانستههستند

سوی  هایی ازاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همواره با چالشگرایانه در سیاین حال هویت شیعی

لی، ماست. جدول زیر به طور خالصه هرکدام از بحرانهای سوح هغربی( مواجه بد -های دیگری )سنیهویت

 دهد.ها نشان میای را در مقابل فرصتای، و فرامنطقهمنطقه

 واد وحدت رد:  ایجها اشاره کبرای فائق آمدن بر چالشتوان به چند راهکار مهم بندی مقاله ذکر میو در جمع

د ، ایجاای بر اساس مشترکات، یعنی ایجاد وحدت اسالمیهمدلی و انسجام داخلی و ایجاد وحدت منطقه

لح و منشور ص تنظیم ای وهای منطقهاعتمادآفرینی با کشورهای منطقه بر پایه تفاهمات، پیمانها، و موافقتنامه

 ای.همبستگی منطقه
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 جایگاه حزب عدالت و توسعه ترکیه 

 در پروژه اسالم آمریکایی در غرب آسیا

 

 دانشگاه تهران -، دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای1سیدمهدی نبوی

 

 چکیده
غرب آسیا منطقه ای دارای ویژگیهای خاص فرهنگی و مذهبی بوده و از آن جایی که عمده ساکنین این منطقه 

اجتماعی ملت های این منطقه ایفا می کند. از -مسلمان هستند، اسالم نقش اصلی و تعیین کننده را در حیات سیاسی

ژئوکالچر و منابع عظیم انرژی، که از آن به عنوان هارتلند طرفی این منطقه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک، ژئو استراتژیک، 

جدید جهان یاد می شود، جایگاه مهمی را نزد بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بخصوص ایاالت متحده دارد. پس از 

ز اسالم در حادثه یازده سپتامبر، دولتمردان ایاالت متحده مهمترین تهدید منافع ملی خود را وجود قرائت های تندرو ا

غرب آسیا و شمال آفریقا عنوان نموده و با تقسیم مسلمانان به رادیکال و میانه رو، برنامه خود را حمایت مالی و 

سازماندهی مسمانان میانه رو قرار دادند تا اسالم امریکایی را که مطابق منافعشان است در منطقه حاکم سازند. پرسش 

                                                                                                                                                               
1. Email: sm.nabavi@ut.ac.i 
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لت و توسعه ترکیه چه جایگاهی در پروژه اسالم آمریکایی در این منطقه دارد؟ اصلی این مقاله این است که حزب عدا

فرضیه اصلی این پژوهش این است که با توجه به اینکه در غرب آسیا و شمال آفریقا، سه قرائت اسالم شیعی انقالبی به 

ت ترکیه وجود دارد، به نظر محوریت ایران، اسالم تندرو سلفی به محوریت عربستان و اسالم معتدل اخوانی به محوری

می رسد آمریکا و حزب عدالت و توسعه به عنوان دو متحد قدیمی و بنا به منافع مشترک استراتژیک، درصددند تا 

قرائت این حزب از اسالم را به عنوان مدلی و جایگزین اسالم شیعی انقالبی، در منطقه حاکم سازند. مفهوم شناسی 

یکایی و بررسی تطبیقی آن با عملکرد حزب عدالت و توسعه در این پژوهش، موید فرضیه اسالم میانه رو یا اسالم آمر

تحلیلی انجام گردیده و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای بوده  -تحقیق بوده است. این پژوهش به روش توصیفی

 است.

 المشغرب آسیا و  ، اسالم معتدل ،واژگان کلیدی: حزب عدالت و توسعه، شبکه مسلمانان میانه رو، اسالم آمریکایی

 آفریقا

 

 مقدمه

 دید جهانجتلند غرب آسیا و شمال آفریقا ، یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان بوده و در واقع هار

ظیم دارای ع وده وباست.  اهمیت این منطقه از آن ناشی می شود که محل اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا 

انون که در ی جهان و نیز دارای اهمیت ژئو استراتژیک است. بنابرین این منطقه هموارترین ذخایر انرژ

 وده وتوجهات قدرت های بزرگ قرار گرفته است. این منطقه دارای ویژگیهای خاص فرهنگی و مذهبی ب

مده ه عایی کخواستگاه تمام ادیان الهی بوده و به نوعی قطب مذهبی جهان نیز به شمار می رود. از آن ج

رب آسیا غا در ساکنین این منطقه مسلمان هستند، بنابرین اسالم نقش بارزی را در ساختار  سیاسی حکومت ه

رتند د که عباد دارو شمال آفریقا ایفا می کند. به طور کلی سه قرائت عمده از اسالم سیاسی در غرب آسیا وجو

دل به م معتی به محوریت عربستان و اسالاز : قرائت اسالم شیعی انقالبی به محوریت ایران، اسالم سلف

مهم  ینطقه محوریت ترکیه. دو قرائت اول از اسالم سیاسی، به نوعی قرائت رادیکال از اسالم هستند. م

یز وجود نبی و ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک در غرب آسیا ،  به دلیل وجود مسائل و درگیری های قومی و مذه

شمکش و کز محل در آن، یکی از مناطق بحران زا در جهان بوده و از دیربامنافع استراتژیک قدرت های بزرگ 

 ست. وده امنازعه بازیگران منطقه ای و محل مداخله قدرت های فرا منطقه ای به ویژه ایاالت متحده ب

در مباحث مربوط به در غرب آسیا ، حادثه یازده سپتامبر به عنوان یک نقطه عطف مطرح می شود. پس از 

قعه ، آمریکاییان که خود را در حفاظی امنیتی و به دور از کشمکش ها و درگیری های جهانی می این وا

دانستند، ناگهان با ضربه شدیدی رو به رو شدند که تصور آن ها را از زندگی امن به صورت کامل دگرگون 

ز نگاه استراتژیهای نو ساخت. تروریسم، خطری بود که قدرت عظیم و گسترده آمریکا قادر به مهار آن نبود. ا

محافظه کار حاکم بر آمریکا، ریشه و خواستگاه اصلی چالش تهدیدات تروریستی را باید در منطقه در غرب 

    (21. ص. 1393سیمبر.  &)ابوالحسن شیرازی. قربانی شیخ نشین. آسیا جستجو کرد. 

دولت بوش در کنار اقدامات نظامی و تجدید نظر در راهبرد نظامی کشورش، خواستار ترویج دموکراسی و 

آزادی در غرب آسیا شد و بخشی از توان سیاست خارجی، مالی و فکری دولت  خود را معطوف به این 
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ادثه یازده سپتامبر و موضوعیت یافتن تروریسم و در واقع ح (191. ص. 1388)خسروی.  موضوع کرد. 

القاعده، فرصت بسیار مغتنمی را برای آمریکا فراهم آورد تا طرح غرب آسیا بزرگ را عملیاتی کند. سردمداران 

کاخ سفید در صدد بودند در این مرحله با ساقط کردن دولت های به شرور، دولت های همراه با خود را 

اما دیری نپایید که متوجه شدند پروژه دولت سازی نه تنها به شکل گیری دولت های جایگزین آن ها کنند. 

همسو نمی انجامد، بلکه فرصتی را برای اسالمگرایان فراهم می سازد تا با استفاده از آن به صورت دموکراتیک 

 (3. ص. 1393سیمبر.  &یخ نشین. )ابوالحسن شیرازی. قربانی شاز نردبان قدرت باال بروند. 

البته در مجامع علمی و سیاسی آمریکا در این خصوص که بهترین راه مقابله با جریان های تندروی  

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن  -اسالمی در غرب آسیا چیست و چگونه می توان ریشه های عمیق اجتماعی

ات فکری و سیاسی با گذشت چندین سال از اجرای طرح را نابود کرد، اجماعی وجود نداشت. این منازع

 ترویج دموکراسی و نرسیدن آن به اهدافش و اشکار شدن تناقضات درونی آن شدت بیشتری گرفت.

 (191. ص. 1388)خسروی. 

 بیان مسئله

رد و اصلی تقسیم ک نه روپس از یازده سپتامبر، آمریکا بنا به منافع خود، مسلمانان را به دو دسته تندرو و میا

آن ها  ودانسته  سالمیاترین متهم حادثه یازده سپتامبر را  بنیادگرایان دینی و یا به عبارتی گروه های تندروی 

و رم میانه اسال کرد و مقابله با آن ها و حمایت از را تهدیدی جدی برای امنیت ملی و منافع آمریکا محسوب

ده به ت متحبه طور جدی در دستور کار سیاست گذاران و دولتمردان این کشور قرار گرفت. در واقع ایاال

قش نا ایفای آن ه دنبال پیاده نمودن نوعی از اسالم در منطقه است که مطلوب آن ها بوده و در چارچوب منافع

ب سی در غرم سیابه دنبال پروژه اسالم آمریکایی است. در میان قرائت های موجود از اسال کند و به عبارتی

سالم تلفیق ا مدعی آسیا ، الگوی ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه به نوعی قرائت میانه از اسالم بوده و

روژه پدر  ایگاهی راو دموکراسی است. حال سئوال اصلی این مقاله این است که حزب عدالت و توسعه چه ج

انجام  ست کهاسالم آمریکایی در منطقه دارد؟ پاسخ اولیه به این سئوال و فرضیه اصلی این پژوهش این ا

ه بر منطقه یکا داقدامات در زمینه گسترش اسالم میانه رو در منطقه  بدون وجود بازیگرانی همراه برای آمر

یا ر غرب آسدخود  ز در تالش برای ارتقاء جایگاه منطقه ایراحتی امکان پذیر نخواهد بود. از طرفی ترکیه نی

مگرایی هتند، به دنبال جلب حمایت آمریکاست. بنابرین به اینکه این دو کشور متحدان استراتژیکی نیز هس

سالم وژه امنافع ایجاد شده و ترکیه  برای رسیدن به خواسته های خود در چارچوب منافع آمریکا در پر

ام بنای مطالعات کتابخانه ای انجمتحلیلی و بر -ی کند. این پژوهش به روش توصیفیامریکایی حرکت م

 پذیرفته است. 

 مفهوم شناسی اسالم میانه رو از دیدگاه آمریکا  

در ساختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا، نتایج پژوهش های اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی، نقش موثری  

م گیری دولتمردان آمریکا بازی می کند. یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی، در فرایند تصمیم سازی و تصمی
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.م گزارشی را  2007اندیشکده رند است. مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای اندیشکده رند، در سال 

 . منتشر ساخت "ایجاد شبکه های مسلمان میانه رو"تحت عنوان 

سالم گرایان سکوالر و لیبرال همساز با فرهنگ و تمدن غربی مقصود نویسندگان از مسلمانان میانه رو ا

است که صلح طلبی و مسالمت جویی در سیاست خارجی و دموکراسی سازی در سیاست داخلی را پیگیری 

می کنند. پشتوانه نظری این راهبرد، نظریه صلح دموکراتیک بود. نظریه صلح مردم ساالرانه بر این اصل بنیادی 

موکراسی ها تمایلی به جنگیدن با کشورهایی ندارند که فکر می کنند همانند خودشان هستند. به د "بنا شده که 

 (90. ص. 1391)صالحی.  "بیان دیگر دموکراسی ها تهدیدی برای یکدیگر نیستند.

ن ر جهادضعف جامعه مدنی  به عقیده نویسندگان این گزارش، وجود ساختار های سیاسی اقتدار گرا و

نابودی  ت، بهاسالم، در حالی که مایه قدرت اسالم گرایان تندرو و حاکمیت سکوالرهای اقتدارگرا شده اس

به  سالمینهاد های مدنی و نیروهای میانه رو مسلمان انجامیده است. تمایل شدید گروه های تندروی ا

، عرصه مالی و، برخورداری از مزیت سازمانی و منابعسرکوب نیروهای سکوالر لیبرال و مسلمانان میانه ر

ورهای لب کشاجتماعی و عمومی جامعه را تحت کنترل عناصر تندرو اسالمی قرار داده است. بنابرین در اغ

ست. کال ااسالمی عرصه عمومی و سیاسی محل رقابت نیروهای اقتدار گرای سکوالر و اسالم گرایان رادی

و با  درت ورزدم مباد به حمایت مالی و سازماندهی گروه های میانه رو در جهان اسالبنابرین ایاالت متحده بای

گرای قتدارادست گیری از آن ها، عرصه بازی قدرت و رقابت را به نفع عناصر میانه رو و به ضرر عناصر 

ز اایت سکوالر و به ویژه تندروهای اسالمی تغییر دهد. تجربه ایاالت متحده در طول جنگ سرد و حم

گیری  ، شکلنیروهای دموکراتیک در اروپای غربی، نشان می دهد واشینگتن قادر به انجام چنین کاری است

ن هار جریادر م وائتالف گسترده از نیروها و سازمان های دموکراتیک، در مهار و نابودی کمونیسم در گذشته 

 ده مولفهرگیرنرش ارائه می دهد در بتندروهای اسالمی در حال حاضر مفید خواهد بود. راهبردی که این گزا

 های زیر است: 

ایت بر حم ایاالت متحده و متحدانش در وهله نخست به صورت آشکاری باید عز و اراده خود را مبنی .1

ی و ترش آزادرگ گساز سازمان ها و افراد مسلمان لیبرال و میانه رو بیان و نقطه پیوند آن را با راهبرد بز

 حل دراز مدت مبارزه با تروریسم آشکار کنند. دموکراسی به عنوان راه

به  مربوط اجرای چنین امری مستلزم ایجاد نهادی جدید در ساختار حکومت آمریکاست که از اقدامات .2

 .یابی کندا ارزرایجاد شبکه های مسلمانان میانه رو حمایت و برنامه های مربوط به آن نظارت و عملکرد ها 

و معیارها به منظور شناسایی متحدان بالقوه آمریکا استخراج شود. این  الزم است مجموعه ای از ضوابط .3

اصول باید امکان تمایز و شناسایی میانه رو های واقعی را از فرصت طلبان و شبه میانه رو ها و سکوالرهای 

 (201-191ص. . 1388)خسروی. لیبرال را از سکوالرهای اقتدارگرا فراهم کند. 

 شاخصهای مسلمانان میانه رو 1.1

 بر اساس گزارش موسسه رند، مسلمانان میانه رو چهار ویژگی دارند: 
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ب که ین مطلدموکراسی:  التزام به دموکراسی آنگونه که در فرهنگ غربی پذیرفته شده است و قبول ا .1

لیدی کیژکی مشروعیت سیاسی برخواسته از از اراده ملت از طریق انتخابات ازاد و  دموکراتیک است یک و

 مشخص نمودن مسلمانان میانه رو است. 

ا ورهایی بل در کشمسلمانان میانه رو و اسالم گرایان رادیکاپذیرش منابع حقوق غیر فرقه ای: مرز میان  .2

نتی و یر  سسیستم قانونی بر پایه سیستم غربی  این است که آیا شریعت بکار بسته شده است یا نه. تفس

 د.محافظه کارانه از شریعت در تناسبی با دموکراسی و حقوق بشر شناخته شده بین المللی ندار

عتقد به تند و ماقلیت های مذهبی:  میانه رو ها پذیرای مسلمانان فمینیست هساحترام به حقوق زنان و  .3

 کثرت گرایی مذهبی و گفتگوی میان ادیان مختلف هستند.

مخالفت با تروریسم و خشونت غیرقانونی: مسلمانان میانه رو مانند پیروان سایر ادیان مفهوم جنگ .4

ات انتحاری که تروریسم نامیده می شود قانونی نیستند. مقتضی را می پسندند. خشونت علیه شهروندان و عملی
(Rabasa, Benard, H.Schwartz, & Stickle, 2007, pp. 66-67)  

 شرکای بالقوه ایاالت متحده 1.2

ه عنوان بانند تودر ادامه نویسندگان گونه شناسی زیر را از گروه های بالقوه ای که در جهان اسالم می 

 رد حمایتیی موشرکای ایاالت متحده و کشورهای غربی در امر مبارزه با ایده های اسالم افراطی اسالم گرا

 هد:دقرار گیرند و به عنوان شبکه مرتبط با هم در مقابل گروه های تند رو عمل کنند ارائه می 

کنند.  حمایت ر در جامعه دموکراتیکسکوالرهای لیبرال: کسانی هستند که از نهاد ها و قوانین سکوال .1

باشند  یک میگرایش ضد دینی ندارند. مظاهر و نمادهای عمومی مذهب رو می پذیرند. به ارزشهای غربی نزد

 و اگرچه در جهان اسالم در اقلیت هستند اما نیرویی موثرند.

ر حالی دارد و مذهبی دمسلمانان لیبرال: از سکوالرها متمایزند چون ایدئولوژی سیاسی شان شالوده ای  .2

صوص خاین  که از برخی ویژگیهای مدرن برخوردارند، زمینه ای سنتی دارند. با این وجود همه آن ها در

 می بادیدگاه مشترک دارند: عدم پذیرش ایده دولت اسالمی و اصرار بر سازگار بودن ارزشهای اسال

 دموکراسی، حقوق بشر و آزادیهای فردی

ی میانه رو : احتماال اکثریت جهان اسالم را تشکیل می دهند، اغلب همان سنت گرایان و صوفی ها .3

سال پیش به ارث رسیده  1400محافظه کاران هستند که پایبندی جدی به سنت ها و عقاید اسالمی که از 

دارند. این گروه ها بر خالف مدرنیست ها و سلفی گرایان بر اساس مذاهب فقهی به تفسیر قرآن و سنت 

اهتمام می ورزند. هرچند این طیف دارای گرایش های گوناگون و اشکال محلی متفاوتی است اما اسالمی 

 طیف میانه رو می تواند به عنوان سد بالقوه در مبارزه با گرایش های تند رو مورد حمایت قرار گیرد.

 (202-201. ص. 1388)خسروی. 

 از اسالم سیاسی در غرب آسیا و شمال آفریقاالگوهای موجود 

 مدل انقالب اسالمی ایران 1.3

با وجود ارزش هایی که جمهوری اسالمی ایران از نظر اسالمی با تاکید بر مولفه هایی مثل بازگشت به 

خویشتن، استکبارستیزی، غرب ستیزی، اسرائیل ستیزی و هویت واقعی مسلمین در منطقه مطرح می نماید و 
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بنیادی در شکل گیری، خیزش و تحکیم هویت اسالمی در غرب آسیا از نظر راهبردی و کالن نقش به طور 

داشته و دارد، اما متاسفانه از لحاظ عملی تمایلی برای تبعیت و الگو برداری از آن وجود ندارد. مسائلی 

ماهیت تقابلی همچون اسالم شیعی)تمایز هویتی(، برجسته سازی تهدید ایران از سوی برخی کشور ها )

انقالب اسالمی(، فقدان ارتباط نهادینه بین ایران و الیه های مردم در جهان عرب )مشکل کارکردی(، و از همه 

مهمتر نقش متغیر مداخله گر سبب گردیده است تا در خصوص الگوی سازی به شیوه ایرانی کمتر سخن به 

 (162. ص. 1392مدبر.  &قاری لوحه سرا. )رستمی. ذوالف میان آید.

 مدل اسالم سلفی به محوریت عربستان 1.4

مدل دوم عربستان است که در حقیقت نماینده اسالم سلفی و محافظه کار در منطقه است. این مدل بیش از 

آن که مدلی فعال برای سایر کشورهای منطقه باشد، مدلی انفعالی و بنیاد گرایانه است. این مدل نه مورد 

قعیات صحنه هستند روی استقبال روشنفکری جهان عرب است و نه جوانان عرب که امروز میدان دار وا

خوشی به آن نشان می دهند و نه عالیق کشورهای نقش آفرین و مداخله گر جهانی و منطقه ای همسوی آن 

 (164. ص. 1392مدبر.  &)رستمی. ذوالفقاری لوحه سرا. است. 

 مدل اسالم معتدل یا میانه رو به محوریت ترکیه 1.5

یکال، ای رادترکیه ارائه می دهد مبتنی بر قرائتی خاص از اسالم است که بر خالف قرائت هالگویی که 

سالم ارب و جهان غرب را دشمن جهان اسالم تلقی نمی کند و در تالش است با خلق وجه اشتراکاتی میان غ

. افته استهرت یش "اسالم میانه رو"همزیستی مسالمت آمیز میان این دو را تضمین کند و از این روست که به 

دو  ست کهبه عبارتی دیگر ترکیه در چند دهه اخیر در صدد جمع میان سنت و تجدد است و در این راستا

 .1391ز. فیرو قطبی نگاه کردن به جهان و قرار دادن شرق در برابر غرب را پرسشی باطل می داند. )نوروزی

 ( 62ص. 

رب آسیا ی در غآمریکاییان و مدلهای موجود اسالم سیاسبا نگاهی به شاخصه های اسالم میانه رو از دید 

شده  ی ذکردر میابیم که مدل ترکیه  تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه بیشترین نزدیکی را به شاخصه ها

 دارد. 

 ترکیه، اسالم گرایی و حزب عدالت و توسعه

ترکیه کشوری با اکثریت مسلمان و نیز یک کشور سکوالر دموکراتیک است. این کشور عضوی از ناتو، 

کاندیدایی برای عضویت در اتحادیه اروپا، متحد دیرین ایاالت متحده و میزبان پایگاه هوایی اینجیرلیک، مرکز 

محور منافع امنیتی غرب و  کلیدی حمایت لجستیکی ماموریت در افغانستان و عراق است. بنابرین، ترکیه

آمریکا در یک منطقه حیاتی و ناپایدار و محل تقاطع غرب آسیا ، بالکان، و قفقاز است. اهمیت ترکیه  نه تنها 

در موقعیت ژئوپلیتیک آن ، بلکه ریشه در مثالی دارد که برای همزیستی اسالم و سکوالر دموکراسی، جهانی 

 (Rabasa & Larabee, 2008, p. 6)سازی و مدرنیته فراهم می کند. 

ترکیه از منظر تاریخی جایگاه مهمی در تحوالت سیاسی جهان اسالم دارد. هر چند تأسیس این کشور از 

یک قرن تجاوز نمی نماید، اما وجود امپراتوری عثمانی در هشت قرن از تاریخ این منطقه اهمیت کشور کنونی 
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در تاریخ اسالم بسیار باال برده است. بنابراین، میتوان ادعا نمود که هویت مردمان این کشور آمیختگی ترکیه را 

 کشور این در الئیسم گرایش آتاتورک به معروف کمال پاشا مصطفی ظهور با حال، با این محکمی با اسالم دارد.

 عامل اصلی ترین توان یافت. می شیوع ترکیه های ترک میان در محبوبیت آتاتورک، دلیل به و آمد به وجود

البته باید توجه  (106. ص. 1392)کاظمی.   دانست. ملی گرایی به ها ترک شدید را گرایش کمالیسم شیوع

و  بار نیامدهداشت که با وجود عمق این رویکرد در سیاست داخلی و خارجی ترکیه، بیشتر مردم ترکیه الییک

های دینی و اسالمی به صورت جدی سکوالریسم را به چالش کشید که ریشه در میراث و پیشینه گرایش

ای گونهاز نظر تاریخی، ساختار قدرت در ترکیه به(204. ص. 1380)طاهایی.  تاریخی امپراطوری عثمانی دارد.

گرایی و کمالیسم غیر دینی، منازعه پایدار وت و متعارض قدرت یعنی اسالمنظام یافته است که دو کانون متفا

های عمیق هر دو گرایش در اند. درگیری پایدار، نشان دهنده ریشهو هم زیستی غیر مسالمت آمیزی داشته

های مذهبی در عین حال که در قانون اساسی به رسمیت درون جامعه ترکیه بوده است. به شکلی که گرایش

های سیاست خارجی آن داشته است و در جهت عکس، اخته نشده است، نقش زیادی در رهیافتشن

عنوان یک گرایش برتر در سیاست ترکیه، تأثیر زیادی در های کمالیستی و الییک نزدیک به یک قرن بهتمایل

. 1392محمدزاده.  &)ساعی های آن در نظام بین الملل داشته است. تعریف منافع این کشور و جهت گیری

 جریان دو این میان در نزاعها حتی و رقابتها ترکیه سیاسی عرصه در همواره شده تا باعث این مسئله (45ص. 

جریانات  گاهی که ای گونه به است. بوده همراه فرودهایی و فراز با نزاعها و ها رقابت این داشته باشد. وجود

 سیاسی به قدرتی کشور این سیاسی عرصه در اثرگذاری با نیز گاهی و برده سر به کامل انزوای در اسالم گرا

 محدودیت اعمال و همچنین گرایی اسالم علیه تبلیغاتی و فرهنگی زیاد هجمه های وجود با شده اند. تبدیل

 این اقتصادی و سیاسی عرصه در و ادامه دهد خود حیات به توانست اسالم خواه جریان آنان، علیه شدید های

 (106. ص. 1392)کاظمی.   باشد آفرین نقش کشور

اجتماعی توسط نجم الدین اربکان، پدر  -نخستین گام های اساسی برای بازگرداندن اسالم به عرصه سیاسی

در ترکیه ببخشد. پس از آن که در تحزب در ترکیه برداشته شد. وی توانست روح دوباره ای به اسالم گرایی 

اربکان مجبور به استعفا شد و فعالیت هایش محدود شد، تمام توجه ها به فتح اهلل گولن معطوف  1997سال 

شد. زیرا وی عالمی دینی، روشنفکر، سرمایه دار، میانه رو انعطاف پذیر و ملی گرا و مطیع حکومت بود. سد 

ا که در اشکال مختلفی همچون کودتا،تعطیلی مدارس مذهبی و ... خود سیاست و قدرت در مقابل اسالم گرا ه

را بروز داد موجب شد تا اسالم گرایان به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در جامعه در جستجوی تغییر از 

سطوح اجتماعی و فکری و اقتصادی برایند و در حوزه سیاست به گونه ای عرفی عمل کنند. اربکان برای 

الم استفاده از ساز و کارهای معمول و موجود همچون حزب، پارلمان، شهرداری، و دولت با ابزار ترویج اس

دموکراسی را در پیش گرفت. اما گولن خارج از کانال های معمول سیاست به فعالیت می پردازد. به بیان دیگر 

ر نظریه ها کامال مشهود است. در ایجاد اسالم میانه روی ترکیه رابطه نظریه و عمل و تاثیر محیط عملیاتی ب

حتی افرادی مانند رجب طیب اردوغان و عبداهلل گل که روزی از اعضای برجسته احزاب اسالم گرای سیاسی 

به رهبری اربکان بودند نیز از این حزب فاصله گرفته و با تاسیس حزب عدالت و توسعه از نگرش اربکانی 

  (65. ص. 1391)نوروزی فیروز.  صه های جدیدی کردند.دست کشیده و با عمل گرایی اسالم را وارد عر
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 هستند، اسالمگرا حزبی، گذشته و فعالیت سیاسی آموزش، و تربیت لحاظ به توسعه و عدالت حزب سران

 از رفت برون برای حزب مؤسسان گرفت، توسعه شکل و عدالت حزب تأسیس اندیشه که زمانی از اما

 ریشه از که بودند جدیدی گفتمان دنبال به آمد، می وارد در ترکیه اسالمی های جنبش به که عظیمی فشارهای

فوریه بار دیگر تکرار شود و  28در عین حال با نظام حاکم برخورد نکند که مرحله  و نباشد جدا آنان اسالمی

کار »اسالم گرایان بار دیگر تحت فشار قرار گیرند. بر این اساس نخستین کنگره حزب عدالت و توسعه با شعار

آورد و نه از تشکیل شد و اردوغان نیز در سخنرانی افتتاحیه موازنه ای دقیق به عمل « برای تمام ترکیه 

آتاتورک یادی کرد و نه نامی از اسالم به زبان آورد. وی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر و موافقت نامه اروپایی 

سکوالریسم اصل اساسی صلح اجتماعی و به "حقوق بشر و آزادی های اساسی تأکید نمود و اظهار داشت که 

گل نیز یک روز پس از تأسیس حزب اعالم کرد . عبداله "معنی بی طرفی دولت در قبال عقاید دینی است

حزب ما یک حزب دینی نیست و تالش می کنیم که نماینده همه باشیم. در میان مؤسسان، باحجاب و بی "

حجاب، افراد با ریش و بدون ریش وجود دارند، حزب سیاسی وسیله ای برای تبلیغ نیست، بلکه برای خدمت 

این حزب در اساسنامه خود بر  "ئه مفهوم جدیدی در سیاست استاست. هدفمان فعالیت و کار برای ارا

مواردی همچون توجه به حقوق و آزادی های اساسی، اداره عامه به صورت غیرمتمرکز، ارائه خدمات 

اجتماعی بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی، توسعه آموزش و پرورش و تحت پوشش قرار دادن آحاد مردم 

)احمدی ردن بیسوادی و کم سوادی از جامعه ترکیه و امنیت اجتماعی تأکید دارد. برای آموزش مردم و کم ک

 (21-20. ص. 1390حاتم آبادی فراهانی.  &

حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسیدن اعالم کرد که ترکیه در یک شرایط منحصر به فرد برای 

اسالمی که (590. ص. 1385)مرادیان. ن اسالم، دموکراسی و سکوالریزم قرار دارد.  پیوند و ایجاد سازش بی

دارد و یا به عبارت بهتر اسالمی که در ترکیه حاکم است، چیزی شبیه به حزب عدالت و توسعه ارائه می

اند. در واقع مدلی و سیاست آشتی ایجاد کرده ها در اروپا است که بین مسیحیت و مدرنیتهدموکرات مسیحی

این چنینی در ترکیه در حال ارائه است: دین و مدرنیته، دین و سیاست در کنار هم قرار دارند. در زمینه اسالم 

سیاسی نگاه جامعه و سیاسیون ترکیه بر روی متون اسالمی معتدل است. حزب میانه روی عدالت و توسعه 

تصویر اسالم را در افکار عمومی تعدیل کرده و خود را پایبند به قواعد بازی  توانسته است تا حدودی

سکوالرها نشان دهد. با توجه به امنیتی شدن فضای نظام بین الملل پس از یازده سپتامبر و شکل گیری 

ها، دولت عدالت و توسعه به خوبی توانست از این مسئله برای ارتقای تهدیدات جدید علیه امنیت دولت

های قدرتمند خواستار حفظ وضع ها و به ویژه دولتجایگاه ترکیه در نظام بین الملل بهره ببرد. نیاز دولت

موجود، به از بین بردن تفسیر و تعبیر رادیکال از اسالم، این فرصت را برای ترکیه ایجاد نمود تا با پرچم داری 

ن چنین تفسیرهایی از اسالم گام بردارد. چنین امری اسالم میانه رو، منعطف و تعامل گر با غرب، در از بین رفت

داد. تبع آن نقش و توان ترکیه را در منطقه و جهان افزایش میضمن پاسخ دهی به نیازهای نظام بین الملل، به

طور کلی، درک سلسله مراتب قدرت بازیگران در نظام بین الملل، اصلی است که مقامات دولت اردوغان به به

واقف و در مسیر این فهم به دنبال تعامل با بازیگران هستند. شناخت جایگاه قدرت اقتصادی و نیکی بر آن 

نظامی بر تقسیم بندی بازیگران در سلسله مراتب قدرت، مقامات ترک را به سوی اقتصادی قوی و پویا و 
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ین الملل و  جایگاه دهد. بنابراین دولت اردوغان با فهم ساختار نظام بسپس ساختار نظامی قدرتمند سوق می

هژمون آمریکا در آن، از یک سو روابط مستحکم خود را با آمریکا حفظ نموده است، از سویی با فهم جایگاه 

های عنوان بازیگری مهم و مؤثر، در صدد تبدیل ترکیه به بازوی اجرایی قدرتغرب آسیا در نظام بین الملل، به

  (120-119. ص. 1390ذبیحی.  &)امینی  ه است.های منطقای برای حل بحرانبزرگ فرا منطقه

 اقدامات اصالحی حزب عدالت و توسعه پس از رسیدن به قدرت  1.6

 اصالح روابط ارتش و دولت  -1

اند و این یکی از مهمترین موانع ترکیه در نظامیان ترکیه در عرصه داخلی این کشور نقش قدرتمندی داشته

است. نظامیان مرتباً در عرصه سیاسی این کشور دخالت نموده و رهبران سیاسی ورود به اتحادیه اروپایی بوده 

علیه دولت کودتا نمود و در  1980و  1971، 1960های اند. ارتش ترکیه در سالنیز تحت نفوذ آنها قرار داشته

گراها از دولت شد،هرچند که نیز با فشارهای بسیار زیاد و تهدید به کودتا باعث کنار رفتن اسالم 1997سال 

در حال حاضر هم اسالم گرایان حزب عدالت وتوسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بر سر قدرت هستند. از 

ی ترکیه تأسیس شد نظامیان در آن عضویت یافتند و نظارت بر دولت را از که شورای امنیت مل 1980سال 

 (1385نقدی نژاد.  &)اشلقی گرفتند.  طریق شورای امنیت ملی به عهده

یه در ت ترکروند عضویت نظامیان و قدرت آنها در شورای امنیت ملی ترکیه همواره یکی از موانع عضوی

ه یک فرد تغییر یافته و با اصالحات صورت گرفت 2004ه اروپایی بوده است. این وضعیت از اوت اتحادی

 تحول شدهمیاسی غیرنظامی در رأس این شورا قرار گرفته است. عالوه بر آن، روند دخالت نظامیان در امور س

و حداقل در ظاهر و بر ت به غیر نظامیان نیز محدود شده است های نظامی نسبهای قضایی دادگاهو صالحیت

 هایاالت متحد روی کاغذ ترکیه روند دموکراتیزاسیون و محدود نمودن قدرت نظامیان را در پیش گرفته است.

ن قدرت ارتش ونظامیان در ترکیه مخالف هستند، با محدود شد -تحادیه اروپاییادرست برعکس  -واسرائیل

از کرده ساب بی روی حمایت ایاالت متحده واسرائیل حواز آنجایی که ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپای

نده قی مااست این مسئله درد سر ساز شده و بصورت یک پارادوکس درسیاست خارجی و امنیتی این کشوربا

 است. )همان(

 حقوق بشر  -2

 اسی ودولت اردوغان تالش نموده است تا با اتخاذ سیاست مبتنی بر انعطاف، ضمن رعایت حقوق سی

رخوردار کیل بوی مردم به بهبود وضعیت زندانیان بپردازد. امروزه همه زندانیان از حق دسترسی به اجتماع

گیری ها و تجمعات سختهستند. ضمن اینکه در زمینه برگزاری تظاهرات توسط مخالفین، تشکیل انجمن

های نظامی دگاهگیرد، داتر صورت میگیرد. ارائه افکار مخالف دولت و نظامیان راحتکمتری صورت می

 ها نیز با آزادی بیشتریاند، جرائمی نظیر اقدام علیه امنیت ملی محدودتر شده است و روزنامهمحدود شده

دگاه شور به داکنویسند. عالوه بر آن، اتباع ترکیه از این حق برخوردارند که علیه دولت این مطالب خود را می

 کند که مراحلرایطی به دعاوی مطرح شده رسیدگی میحقوق بشر اروپا شکایت کنند. این دادگاه در ش

ق وقححکم دادگاه  دادرسی آن قبالً در ترکیه طی شده و مدعیان به نتیجه نهایی دادرسی اعتراض داشته باشند.

 بشر اروپا قطعی است و دولت ترکیه ملزم به اجرای آن است. )همان(
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 حقوق فرهنگی  -3

اند. در این زمینه آنها ای داشتهبه حقوق فرهنگی توجه ویژه 2004مقامات آنکارا به ویژه از اوت سال 

حت فشار تها و به ویژه کردها که همواره در این زمینه اقداماتی را برای احترام به حقوق فرهنگی اقلیت

برد اراند و بسیاری ازمحدودیت های سابق را حذف کرده است. انتشار کتاب و روزنامه یا کاند، انجام دادهبوده

اندازی هایی را در رادیو و تلویزیون به زبان کردی راهگیرد، دولت شبکهتر صورت میزبان کردی اینک سهل

 های آموزشی زبان کردی و عربی نیز افزایش یافته است. )همان(نموده است و حتی تعداد کالس

 اصالحات قضایی  -4

های اساسی اتحادیه اروپایی بود. بنابراین اصالحات قضایی، به ویژه لغو مجازات اعدام یکی از خواست

دولت این کشور دادگاه  2004مجازات اعالم را لغو کرد. عالوه بر آن در ماه مه  2002ترکیه در ماه اوت سال 

م علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی ، برای رسیدگی به جرای1980امنیت ملی را که در پی کودتای نظامی سال 

 (1385نقدی نژاد.  &)اشلقی تشکیل شده بود منسوخ اعالم کرد. 

گیهای ن ویژهمانگونه که مشاهده می شود اقدامات ترکیه در قالب اسالم معتدل در واقع منطبق با هما

 مدنظر آمریکا یا همان اسالم آمریکایی است.

 گیری : جایگاه حزب عدالت و توسعه در پروژه اسالم آمریکایینتیجه 

و بر   وپلیتیکیهای قوی ژئبه نظر داود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه، رابطه ترکیه و آمریکا متکی بر بنیان

طه ابیژگیهای روهای قوی تاریخی نهادینه شده است. از دیدگاه ژئوپلیتیکی این رابطه تقریباً حامل تمام زمینه

-اسیاترین موقعیت ژئوپلیتیکی رادر منطقه اوریک ابر قدرت قاره ای با یک کشور مرکزی است که مطلوب

 (  Davutoglu, 2008:89آفریقا دارد. تحکیم و تثبیت این روابط استراتژیک در زمان حاضر ضروری است. )

 برای یک الگو عنوان به ترکیه از بود، کرده ارائه منطقه این برای قبالً که بزرگ خاورمیانه طرح در آمریکا

 هر در آزاد برگزاری انتخابات که هستند واقف خوبی به غربی های قدرت کند. می یاد مسلمان کشورهای

 از آکنده حاضر حال در اسالم چون جهان .شود می منجر گرا اسالم های طیف قطعی پیروزی به اسالمی کشور

 الفاظ و ایدئولوژی قالب در را خود نارضایتی مسلمانان زیادی امروزه .است خشم و سرخوردگی نارضایتی،

 باعث ها، ملت به شده داده های وعده تحقق در سوسیالیسم و ناسیونالیسم عرب ناکامی کنند. می بیان اسالمی

 حکومت و غرب جویانه مداخله های سیاست از خود نارضایتی ابراز برای اسالم به ایدئولوژی مسلمانان که شد

 اسالم نوع معتدل رسیدن قدرت به از که است این غرب برای گزینه بهترین پس ببرند. پناه آن به های وابسته

 و عدالت حزب گرایان باشد، اسالم می هم غرب مدنظر که آن بارز مصادیق از یکی که کند حمایت گرایی

 (34-33. ص. 1390حاتم آبادی فراهانی.  &)احمدی  .است ترکیه در توسعه

ترکیه بازیگری مطلوب برای ایاالت متحده است، زیرا توانسته است تا حدودی میان اسالم و سکوالریسم 

سازش برقرار کند. بنابرین آمریکا نظام سیاسی ترکیه را نه تنها علیه ارزش های خود نمی داند، بلکه آن را 

می کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، سه نوع قرائت از اسالم وجود دارد. در حال نزدیک به خود نیز قلمداد 

حاضر با توجه به اقدامات گروه های تکفیری، قرائت سلفی تا حدی به انزوا رفته و رهبری آن یعنی عربستان 
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دید کننده سعودی دارای مشکالت داخلی است. از طرفی رشد مدل اسالم شیعی در منطقه به رهبری ایران، ته

منافع آمریکا در منطقه است. بنا برین آمریکا به ترکیه توجهی ویژه ای دارد تا این کشور را در شرایط فعلی 

غرب آسیا به عنوان یک الگو و مدل برای دنیای اسالم برجسته کند. طبیعی است که اگر در سایر کشورهای 

اگر چه به در نهایت،  و نفوذ آمریکا می شود. منطقه  حاضر به  مدل ترکیه حاکم شود، سبب تقویت جایگاه

نظر می رسد حزب عدالت و توسعه به دنبال آن است که با قرائتی معتدل از اسالم و تلفیق دین و سیاست و 

سکوالریسم و منطبق کردن خود با استاندارد های غربی، جایگاه منطقه ای خود را باال ببرد، اما عمال در 

مریکا بوده و بازیگری ترکیه با مدل اسالم میانه رو در واقع سد نفوذ اسالم انقالبی  راستای اهداف و منافع آ

 است که در تضاد با منافع آمریکا در منطقه می باشد.
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ایدئولوژی موسسات خیریه ی کشورهای عربی وارد این کشور شده است و حوادث ناشی از جنگ قره باغ و چچن 

کرده است.با توجه به اینکه جریان وهابیت در این کشور برخالف سایر مناطق و کشورهای  زمینه رشد آن را هموار

مختلف از جمله آسیای صغیر و جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و همچنین جمهوری چچن مورد توجه پژوهشگران قرار 

عملی  آنها در کشور همسایه نگرفته است.لذااین پژوهش در صدد معرفی فعالیت های مختلف وهابیان و بررسی کارنامه 

ایران می باشد که اشتراکات تاریخی ومذهبی و فرهنگی بین این دو کشور همواره برقرار است و رشد وهابیت در 

جمهوری آذربایجان می تواند خطری برای امنیت کشورمان تلقی شود . علل و عواملی مختلفی  مانند،فقر و بی توجهی 

لگوی سکوالر و نداشتن مذهب رسمی دولت و سیاستهای غلط دولتمردان، زمینه های دولت به تدریس دین،انتخابات ا

داخللی رشد وهابیت را فراهم کرد. کشورهای عربی از وضیعت به دست آمده سود جستند ودر پی جنگ قره باغ 

ایگاههای وچچن فعالیت تبلیغی خود را نخست بین پیروان اهل سنت باکو وشهرهای شمالی به شدت دنبال کردندوپ

مختلف مذهبی و آموزشی ایجاد کردند. آنها قادر به تحمل  اکثریت شیعه و پیروان سایر مذاهب وفرق نشدند ودر جهت 

رسیدن به اهداف خود دست به اقدامات قانونی وغیر قانونی زدند.دولت نیز پس از اطمینان و آگاهی از خطر آنها 

 حدودیتهایی را برای آنها در نظر گرفت. سیاستهای خود را نسبت به آنها تغییر داد و م

 : جمهوری آذربایجان، وهابیت، قره باغ، قامت سلیمان اواکلید واژه

 

 مقدمه

بنیان گذاشت و از  عربستان  نجددر قرن هجدهم درمحمد بن عبدالوهاب وهابیت جنبشی مذهبی است که 

قرار گرفت. دیدگاه وهابی به یک پاالیش اساسی در اسالم معتقد  خاندان سعودیحمایت مورد  م 1744سال 

داند. وهابیت هدف خود را بازگشت به میشرکت است و زیارت قبور و تقدیس برخی افراد را داللتی بر 

دانند و با هر نوع بدعتی مخالفت میو مبارزه با هر نوع شرکت و بدعت قرار داد  اسالم های اصیلآموزه

وهابیت .  ی فکری این جنبش ریشه در اندیشه های فکر ابن تیمیه و مذهب فقهی آن حنبلی استمبانکند. می

شمال آفریقا و جنوب شرق  و سودانتا  سوماتراو  هندهای مذهبی جهان اسالم ازبخش بسیاری از جنبشالهام

های اسالمی دیگر قرن بیستم هم تاثیر و برخی جنبشافغانستان در  طالبانبوده است و بر جنبش  آسیا

در حال حاضر جمهوری آذربایجان از مهمترین کشورهایی است که به محل فعالیت و تکاپوی  .استگذاشته

به ویژه گی های خاص  با توجهاین جریان افراطی تبدیل شده است و جمهوری آذربایجان 

انحرافی مخصوصاً وهابیت قرار گرفته -جغرافیایی،مذهبی،سیاسی و...خود مورد توجّه جریانات افراطی

است.قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، نفوذ تدریجی جریان وهابیت  در محافل مذهبی صورت گرفت و در 

بر محافل مذهبی بر محافل سیاسی ،اقتصادی، طول جنگ چچن و قره باغ نفوذ وهابیت بیشتر شد و عالوه 

فرهنگی و اجتماعی را در بر گرفت.ایجاد سازمانها و تشکیالت به نسبت منسجم با همکاری و حمایتهای مادی 

و معنوی بعضی از کشورهای عربی و همچنین علل و عوامل داخلی نظیر وجود فقر و حضور پناهندگان 

به تدریس دین در مراکز آموزشی،انتخاب الگوی سکوالر،فضا را  چچنی در مناطق شمالی،بی توجهی دولت

برای فعالیت هر چه بیشتر آنها را فراهم کرد.طی سالهای بعد فرقه ای به نام خوارج از درون وهابیت منشعب 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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شد که نسبت به آنها افراطی تر هستند.از جمله پیامد رشد وهابیت تقابل آنها با شیعیان ،صوفیان ،فرقه ی 

 نا و دولتمردان است که خواهان تحمل آنها نیستند.کریش

     

 پیدایی وهابیت

م.در شهر باکو از فردی به نام شیخ سلیم آغاز شد.وی عرب فلسطینی و 1988وهابی گری از سال 

زادگاهش غزه بود و در دانشگاه دولتی باکو در اواخر حکومت اتحاد جماهیر شوروی حقوق تدریس می 

التراث »ی شوروی و استقالل جمهوری آذربایجان ،شیخ سلیم از سوی انجمن کویتی به نام کرد.بعد از فرو پاش

مسئول تبلیغ و تفکر وهابیت در قالب تشکیالت منسجم شد.او در این راستا تشکیالت منسجمی « السالمیه

ز تربیت ایجاد کرد و جوانان را برای تحصیل به دانشگاههای عربستان سعودی و سودان اعزام کرد و پس ا

   مبلغان آنها را روانه ی مناطق شمالی کرد.این فعالیتهای منسجم ابتدا از مسجد لزگی ایچری شهری
م. موفق به اخذ مجوز رسمی از سوی دولت و با 1997این تشکیالت در سال  2باکوساماندهی می شد1

م.بنا کردند.هم زمان با 2003پشتیبانی مالی محمد بن بود بنینی شدند آنها مسجد جامع ابوبکر را در سال 

تکمیل این مسجد،رهبری سلیم و تشکیالت منظم او با این مسجد در شهر نریمان اوف انتقال داده شد.و بعد 

 سعودی ها حامی و پشتیبان مالی وهابیان بود.«الحرمین»از این زمان تشکیالت

آن آوار گان چچنی، م. شروع شد،که طی 1993دومین عامل گسترش وهابیت در پی جنگ چچن از سال 

و به دلیل داشتن قرابت های فرهنگی و قومی و مذهبی با  3لزگی به مناطق شمالی آذربایجان پناهنده شدند

( و 1994-1988ساکنان این مناطق افکار آنها تاثیر گذار شد.سومین عامل گسترش، شروع جنگ قره باغ)

شد جنگی که علما و دولتمردان آن را جنگ شکستهای پی درپی جمهوری آذربایجان از دولت ارمنی  می با

بین اسالم و مسیحیت دانستند و از کشورهای مسلمان یاری طلبیدند،این مسئله سبب نفوذ مجاهدان 

افغان،پاکستانی،سعودی و چچنی به این کشورشد.نیروهای چچن به رهبری شامیل باسایف در شهر شوشی 

نیز در جنگ قره «ابن خطاب»ن ثامر صالح السویلم ملقب بهمستقر شدند عالوه بر آنها مجاهد معروف عربستا

.حضور 4م. با روسها جنگیده بود و یک وهابی افراطی بود1994باغ حضور داشت و او سابقاً در جنگ چچن 

 این مجاهدان چند ملیتی در گسترش وهابیت تاثیر داشت. 

 5رهبر وهابیان:قامت سلیمان اوا

،شهر قوبا 6م. در روستای خینالو 1970قامت سلیمان اوا است وی در سال از دیگر شخصیتهای موثر وهابی 

م.زمانی که مذاهب گوناگون در باکو تبلیغ می شدند در سن  1988او سنی مذهب بود اما در سال  7به دنیا آمد

سالگی پس از تحقیقات زیاد، سلفی گری را به مذاهب دیگر ترجیح داد و توسط خیرهای کویتی برای 18

                                                                                                                                                               
-1 lazgi ichari shahri 

 86-70جباری ، ولی؛ شیعیان جمهوری آذربایجان،ص -2

 151-170در بحران چچن؛ص  مقاله نقش و تاثیر وهابیتمعینی فر، حشمت؛ خیری، مهری ؛ -1

 www.hosk.com.ایساک یونانسیان،مقاله سربازان اجاره ای ارتش آذربایجان-2

-3 Gamat suleyman ova 
4-khinale 

5-http://feqih.com/uploads/books/Kamal/Takfir%20Fitnasi.pdf 
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و سپس جهت تکمیل آموزه های وهابی به دانشگاه شهر مدینه فرستاده شد.ودر سال  1علم به سودانکسب 

م.در رشته حدیث فارغ التحصیل شد وبعد از شیخ سلیم امامت مسجد ابوبکر را بر عهده گرفت هرچند 1988

م مسجد ابوبکر در آذربایجان او را به عنوان رئیس وهابی ها می شناسند ولی او مایل است خود را اما

بنامند.پیروان او بیشتر خود را اهل سنی و اهل جماعت می نامند و وهابی دانستن آنها توسط مردم به عقیده 

قامت، حاکی از بی سوادی آنهاست..پیروان او شلوارهای کوتاه می پوشند و دارای ریشهای بلند هستند ،از 

 2یمیه، به ترکی است جدا از قامت،علی خان موسی ِیوجمله اقدامات او شرح کتاب مشهور توحید و آثار ابن ت

  3مرد شماره ی دو وهابی هاست و آثار بزرگان وهابی را به ترکی ترجمه کرده است.

 خوارج، انشعابی از وهابیت

در نتیجه اختالف سیاسی و مذهبی دسته ای از پیروان وهابیت با قامت، فرقه ای به وجود آمدند که در 

به خارجی یا خوارج شد که روزگاری قامت را امام خود می دانستند اما آنها وی را به علت آذربایجان مشهور 

مسامحه و همکاری با دولت، کافر دانستند.درگیری بین آنها و پیروان قامت در شهر سومقائیت بارها به وقوع 

ترین اقدام آنها بر مهم.4پیوست و پیروان خوارج افراطی تر شدند همچنین خطر آنها بیشتر متوجه دولت شد

م. بود که منجر به کشته 2008علیه پیروان قامت،بمب گذاری مسجد جامع ابوبکر در تاریخ  نوزده آگوست 

 شدن چندین نفر و جراحت قامت شد.

 نفوذ وهابیت در شهرهای سنی نشین

شمالی پر رنگتر با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مردم این کشور سنی حنفی بودند و این در مناطق  

بود و حتی نسبت به شیعیان، اکثریت را تشکیل می دادند ،عالوه بر باکو، شهرهای سنی نشین مدنظر وهابیان 

بود و آنها برای جذب ساکنین این شهرها از راهکارهای مختلفی استفاده کردند که بارز ترین آن استفاده از 

، خاچماز، 6، قصار5در شهرهای سنی نشین مانند تووزمبلغان چچنی و داغستانی بود. تعداد پیروان آنها 

.شهر سومقائیت که از نظر جمعیت سنی 12روز به روز بیشتر  شد 11،باالکن10،قاخ9،شکی8، زاکاتاال7اسماعیللی

 بعد از باکو دومین شهر محسوب می شود، مورد توجه وهابیان بود.

 علل رشد وهابیت

ست است که این عوامل رشد در این کشور ممکن ا در رشد و گسترش وهابیت علتهای مختلفی دخیل

ی توان را م متفاوت با دیگر کشورها باشد در کل می توان گفت که علتهای اصلی رشد وهابیت در این کشور

 به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.

                                                                                                                                                               
1-azarbaycandaki aksarqeyri-ananavivdinlar va tariqatlar va olara racibinanilmaz faktlar,baladci 

Alikhan musayev--2 
3-http://www.abu-bakr.com/search/label/M%C9%99qal%C9%99l%C9%99r 

4-az.trend.az 
1-tovuz 
6- qusar 
7- ismailli 
8- zakatala 
9 -shaki 
10 -qax 
11- balakan 

 42جباری، ولی؛ شیعیان جمهوری آذربایجان،ص-8
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 علتهای داخلی:

یراث مر جامعه ای که کی از علل اصلی گسترش وهابیت در این کشورخأل دینی و اعتقادی موجود دی-الف

 ند.و عدمداشت برجای مانده از دوران حاکمیت کمونیستها بود.به گونه ای که اکثرمردم اطالعات اندک دینی

بیت ا با وهارسالم ادسترسی آنها به منابع و عالمان دینی برای مسیونرهای وهابی این شرایط را فراهم کرد تا 

 معرفی کنند.

ی سکوالر توسط دولتمردان است این خود سبب گردید که دولت به تمامی از علل دیگر انتخاب الگوها-ب

مذاهب و ادیان موجود با یک دید نگاه کند،در واقع جدایی دین از سیاست شرایط رشد وهابیت را فراهم 

 .1کرد

 م تدریس کتابهای دینی در سطح مدارس و دانشگاهاست،و این خود سبب گردیده کهعلل دیگر  عد-پ

 ی از اندیشه های ناب اسالمی بی خبر باشند.جوانان آذر

،قبا،خاچماز،قصار،زاکاتاال که در این شهرها 4،یالخ3، شاماخی2شکی ؛وجود اقلیتهای سنی در شهرهای-ت

 .5پیروان اهل سنت بیشتر از شیعیان هستند.

اعالم جهاد بر علیه ارمنیان توسط آنان می باشد و با این روش درصدد جذب ناسیونالیستها ی آذری -ث

بودند.آنها با حضور مکرر خود در مناطق جنگی و نهادهای نظامی خواهان جنگ و جهاد با ارمنیان هستند و 

اشغالی یاد می برند،حضور  در مراسم های مذهبی و نمازهای جماعت و خصوصاً در دعا ها همیشه از قره باغ

و اعالم جهاد با ارمنیها در اواخر می تواند مویّد این مسئله  6دسته ای از جوانان وهابی در نقاط مرزی آق دام

 .7باشد

همچنین سیاست غلط دولت در جهت ایجاد توازن مذهبی در سیاستهای داخلی و عدم جایگاه دین در -ج 

 .8باغ، از علتهای دیگر رشد وهابیت بود قانون اساسی و فقر ناشی از جنگ قره

 علتهای خارجی:

 عالیتهای موسسه ی خیریه کشورهای عربی.ف-الف

 ضور نیروهای افراطی آسیای مرکزی در جنگ قره باغ.ح-ب

 اهندگان چچنی در مناطق شمالی.حضور پن-پ

 دامنه ی فعالیتهای وهابیان

عی و فعالیتهای مختلف فرهنگی،سیاسی،اجتماوهابیان در این کشور در جهت رسیدن به اهداف خود 

 .می باشد د زیراقتصادی با تکیه بر حامیان خارجی و داخلی خود انجام می دهند و این فعالیتها شامل موار

                                                                                                                                                               
1-din,azarbaycan prezidentinin iş laridarsinin ketabi،22ص، 
2-Shaki 
3 -shamakhi 
4 -yellakh 

-5 Julie whilhelesen,Islamism in Azerbaijan:how poten 
6 -aghdam 
2-http://avropa.info/news/71544.html 

 67آذربایجان،ص جمهوری جباری، ولی؛ شیعیان-3
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فعالیت فرهنگی: آنان در میان معلمان،دانشگاه،دانشجویان،ورزشکاران برجسته،طبیبان،عقاید خود را تبلیغ  

.مساجد مشهور آنها برای 1خود را صرف، جذب جوانان تحصیل کرده، می کنندمی کنند، ولی بیشتر همت 

انجام فعالیتهای فرهنگی و دینی در باکو عبارتند از:مسجد ابوبکر،مسجد شهدا،مسجد اژدربگ و...،در بین این 

ترث توسط تشکیالت احیاء ال2003مساجد،مسجد ابوبکر پایگاه اصلی آنها به شمار می رود این مسجد در سال 

السالمیه و با حمایتهای وهابی ها ی کویت و عربستان احداث شده است و قامت سلیمان اوا امامت جماعت 

این مسجد را بر عهده دارد هزاران نفر وهابی در نمازهای جمعه،در این مسجد شرکت می کنند. مسجد 

شمار می رود در بین این و مسجد عاشورا از مساجد دیگر وهابیت به  3،مسجد یاسامال2لزگی،مسجد شهیدلر

مساجد،مسجد شهیدلر توسط متولیان دینی ترکیه ساخته شده و دومین پایگاه وهابیت بعد از مسجد ابوبکر به 

.سومین مقر وهابیت در ایچری شهر واقع شده است. آنها توانستند در دانشگاههای مختلف، 4شمار می رود

انه اختصاصی وهابیت در دانشگاه دولتی باکو را نام برد و صاحب کتابخانه شوند.از جمله آنها،می توان کتابخ

هزار دالر از بابطین بن عبدالعزیز کویتی اقدام به ساخت دانشگاه اسالمی باکو 800همچنین آنها با دریافت 

میلیون دالر برای مساجد وهابیان اختصاص داده اند و از راههای مختلف به 200نمودند.خیرهای کویتی ساالنه 

 5ها می رسانند.دست آن

د خود عقای فعالیت اجتماعی:آنها سعی می کنند در مکانهای اجتماعی حضور مستمر و دائم، در جهت نشر

. ردار استبرخو داشته باشند از جمله این مکانها قهوه خانه  ها است که از جایگاه ممتازی در فرهنگ آذری

 :azerislam.comاعال هستند. )از جمله این سایتهعالوه بر اینکه آنها در چندین سایت رسمی متعلق به خود ف

 عالوه بر این سایت رسمی ،آنها در شبکه های اجتماعی فعالیت )می باشد ebabekrcamisi.comو

 چشمگیری دارند.

فعالیت های سیاسی: نفوذ در بین طبقات ثروتمند و دولتمردان یکی از اهداف آنها می باشد.برای مثال می 

بوطالب اف فرزند، حاجی باال ابوطالب اف، شهردار باکو نام بردکه از وهابیان مشهوراین شهر توان از،اسرافیل ا

.در راستای دست 6می باشد حتی از دولت اسالمی در عراق و شام حمایت کرده و آشکارا خود را سلفی نامید

یدن به ثروت های یابی به اهداف سیاسی خود، دست به ازدواجهای مصلحتی نیز می زدنند و این در جهت رس

. وهابیان این کشور دارای حساب مشترکی هستند که افراد متمکنی 7طبقات باال و افزایش تعداد وهابیان است

در آن به واریز مبلغ اقدام می کنند و از این طریق مخارج گروهها و نیز اعضای کم بضاعت به دست می آید. 

                                                                                                                                                               
  ibrary.tebyan.netl-دین و مذهب در جمهوری آذربایجان انصاری فر، رصا؛ مقاله -4

2 -shahidlar 
3 -yasamal 

 267جباری، ولی؛ شیعیان جمهوری آذربایجان،ص-3
4-www.reportyor.com 

-1 http://www.anaj.ir/News/54599/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-

%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-
%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2/?id=54599 
2-http://www.tabnak.ir/fa/search 
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تسنن و شیعه می باشد تا با این روش پیروان اهل سنت را  از جمله سیاستهای دیگر آنها ایجاد تفرقه بین اهل

  1به خود نزدیک کنند.کشورهای عربی تا حد امکان سعی در رفع مشکالت سیاسی آنها هستند.

فعالیتهای اقتصادی:بسیاری از پیروان این مذهب در مراکز مهم  اقتصادی و تجاری که مهمترین آنها در 

 . و پیشگامان تجارت با کشورهای عربی هستند.4مشغول به کار هستند 3و بینه 2واحد تجاری واقتصادی سدرک

 پیامد رشد وهابیت

 یرواناز جمله پیامدهای رشد وهابیت اختالف و تقابل مذهبی و ایدئولوژیکی آنها بین شیعیان،پ

از  ا شیعیاننها بآکریشنا،صوفی های نقشبندیه و نورسی ها و دولتمردان است که در بین اینها اختالف و تضاد 

 اهمیت بیشتری برخوردار است.

شیعیان: مدت هاست که از تقابل عقیدتی بین وهابیان و شیعیان می گذرد و این تقابل در پی شبهه هایی 

بود که وهابیان با انگیزه های مختلف وارد می کردند و این شبهات به نوبه خود توسط علمای شیعه و دین 

فته رفته این تقابل جریحه دار شد و کار به جایی رسید که حتی وهابیان،شیعیان را پژوهان آنها خنثی می شد.ر

م. وزارت امنیت ملی آذربایجان از فعالیت گروه جدیدی به نام جیش اهلل خبر داد 1966کافر دانستند.در سال 

الم کردندکه با .آنها در طی اعترافی اع5که هدفشان ایجاد اختالف بین شیعیان و پیروان اهل سنت بوده است

،وهابی چچنی در ارتباط هستند. در بین وهابی ها آوارها،لزگی ها و تات ها که از اقوام قدیمی قفقاز 6باسایف.

از جمله اقدامات دیگر آنها  7هستند و افراطی تر از سایرین هستند که مایل به ادامه ی تعامل با شیعیان نیستند.

 مله حاجی شاهین حسنلو می باشد.تهدید ترور علما و بزرگان  شیعه، از ج

دولتمردان: دیدگاه دولتمردان به مسئله وهابیت در آغازمثبت بود. زیرا که وهابیان این کشور برای رفع فقر 

ناشی از جنگ قره باغ و جذب موسسات خیریه عربی، که از آورگان جنگی حمایت مادی و معنوی می کردند 

س خدمات آنها، مانع فعالیت آنها نشدند.ولی رشد سریع وهابیت و نقش موثری داشتند دولتمردان نیز به پا

عملکرد آنها که با سیاست دولتمردان در تضاد بود، باعث شد که نظر مسئولین نسبت به آنها تغییر کند از جمله 

اقدامات وهابیان که نگرش دولت را به آنهاتغییرداد.  کشف مرکز آموزش نظامی آنها ، در زمین پنت بال 

رهبر وهابیان  9و یافتن سالح در زیرزمین مدارس تعلیمی و خانه ی زهراب شیخ علی یِو 8راف شهر باکواط

، در ایام برقراری مسابقه ی موسیقی یورو 10سومقاییت، و همچنین تهدید قتل رئیس جمهور الهام علی اف

د در کنار گروه تروریستی م.(در باکو،و شرکت وهابیان در جنگهای سوریه بر علیه دولت بشار اس2012)11ویژن

النصره با رهبریت ابو یحیی آذری و با معرفی شام به عنوان سرزمین جهاد و ذکر حدیث جعلی از رسول 

                                                                                                                                                               
1 -www.ahlibeyt.az 
2 -sadrak 
3 -beyna 
6-azad zebr.net؛Islamtimes.org 

 69جباری، ولی؛شیعیان جمهوری آذربایجان، ص-1
6 -shamil basayof 

-3 Bayram balci,bettweens sunnism and shism 

-1 www.yenimusavat.az 
9- Zohrab sheykhaliyv 
10 -Elham ali of 
11 - Eurovision Song Contest 
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اکرم)ص( و دعوت وهابیان و حتی اهل سنت به سوریه، از عواملی بود که دولت مواضع  خود را نسبت به 

 . 1ردآنها تغییر دادو در رسانه های خود علیه آنها تبلیغ ک

پیروان کریشنا: طریقت کریشنا در اصل منشا هندی دارد و پیروان این طریقت که جمعیت اندکی از 

ثروتمندان شهر باکو را تشکیل می دهند به دلیل داشتن آداب و رسوم خاص،از جمله، پارتی های و شراب 

فیر شده اند .حتی گروهی از خواری های گروهی موجب نفرت وهابیان قرار گرفته اند و دائما از سوی آنها تک

 .2وهابیان به نام  جنداهلل در صدد ترور پیروان کریشنا در باکو بودند

صوفیان: صوفیان نقشبندیه و نورسی ها نیز از گسترش وهابیت بیمناک هستند با توجه به آداب های 

قبور به شیعیان همواره صوفیان و اطاعت بی چون و چرا از شیخ و نزدیکی عقاید آنها از لحاظ تبرک و زیارت 

از سوی وهابیان محکوم به شرک و بت پرستی شدند،پیروان نقشبندیه ترس از این دارند که قتل و کشتارهای 

آنان توسط وهابیان داغستان و چچنستان و ترور شخصیتهای معروف آنها می تواند در قفقاز جنوبی تکرار 

در مقاله ی  4و مذاهب به گونه ای است که بایرام بالجی. اهمیت تقابل وهابیت با پیروان سایر ادیان 3شود

 .5انگلیسی خود خبر از جنگ داخلی بین این مذاهب رادر سالهای آینده می دهد

 مبارزه با وهابیت 

مبارزه با وهابیت با روشهای گوناگون در این کشور پیگیری می شود عالوه بر تبلیغات مذهبی که در فضای 

انجام می شود،دین شناسان و علمای شیعه به شبهات مکرر آنها پاسخ می دهند و سعی در مجازی بر علیه آنان 

افزایش آگاهی دینی شیعیان دارند، تا جذب فعالیت های تبلیغی آنان نشوند از جمله این افرادی که در پی 

اً خطر می باشند که دائم7و حاج محسن صمداف  6افزایش شعورمذهبی شیعیان  هستند:حاج شاهین حسنلی

وهابی گری را بر جوانان شیعه گوش زد می کنند. و جمهوری اسالمی ایران نیز همواره فعالیت های  آنها را 

یک،از توطئه های وهابیان افشا گری و خطر رشد آنها را به دولت و  8زیر نظر دارد و در کانال تلویزیونی سحر

رار نگیرند.الزم به ذکر است که این برنامه ها به تا به راحتی تحت تاثیر وهابی گری ق 9مردم هشدار می دهد

زبان تالشی و ترکی آذری پخش می شود.عالوه بر برنامه های تلویزیونی نماینده ولی فقیه استان اردبیل سید 

حسن عاملی در خطبه های نماز جمعه به شبهات آنها پاسخ می دهد و در سایت اختصاصی دو زبانه خود به 

مای شیعی جمهوری آذربایجان را یاری می کند تا به موقع، توطئه های وهابیان را خنثی عل« داراالرشاد» نام

در « وهابیت بر سر دوراهی » همچنین در راستای مبارزه با وهابیت کتاب آیت اهلل مکارم شیرازی به نام10شود

در این کشور را این کشور به ترکی ترجمه شده است. از جمله افراد سرشناس دیگر  که مبارزه با وهابیت 

است که بارها در خطبه های خود  11مدنظر قرار داده است.رهبر شیعیان جعفری ترکیه،صالح الدین اوزگوندوز

                                                                                                                                                               
5- http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/south-caucasus/azerbaijan.aspx 
6-aliyeva arzunun-dinlartarixi fannindan20ص15تا، 
1-alexanderknysh-the salafi-suficonflict 
4 -bayram balci 
3-bayram balcibetweens sunnismand shism 
6 -shahin hasanle 
7 -mohsen samad of 
8 -sahar  

 یب؛ حضرت پور، سعید؛ بررسی علتهای سردی روابط ایران و آذربایجان، جوادی، ارجمند؛ رضازاده، حب-7
1-www.darolershad.org 
11 -salaheddin oz gundoz 
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بیان کرده است که وهابیان با اسم تسنن در پی  تغییر ترکیب جمعیتی آذربایجان هستند و به دولتمردان 

لت را نخورند،چرا که وهابیان بعد از تقویت جایگاه آذربایجانی هشدار داده تا فریب ظاهری اطاعت آنان از دو

رئیس انجمن مذهبی قفقاز،بعداز رادیکال شدن وهابی ها و  2.اهلل شُکور پاشازاده1خود به گرگ بدل می شوند

اعزام نیروها به سوریه،از جمله مخالفان سرسخت آنها به شمار می آید او حتی از دولت خواسته بود تا 

. ،اتفاقات اخیر از 3وصدرک را پلمپ کنند تا وهابیان از پشتیبانی مالی بر  خوردار نشوند واحدهای تجاری بینه

جمله کشف سالح از وهابیان و پیوستن آنها به تروریستهای النصره در سوریه دولتمردان آذربیجانی نسبت به 

رهای زاکاتای و سومقائیت .و در شه4وهابیان بیمناک کرد و در پی آن انجمن دینی،آنها را به رسمیت نشناختند

 mtn5تعدادی از وهابی ها توسط

.الزم به ذکر است که روزنامه آزادلیق این کشور، تعداد وهابیانی که در سوریه اعالم جهاد 6دستگیر شدند

 نفر معرفی کرده است که از طریق خاک ترکیه به سوریه و بعداً به عراق وارد شدند.270کردند

 

 نتیجه گیری:

یه التراث م. با فعالیت شیخ سلیم و موسسه ی خیر1988یت در جمهوری آذربایجان از سال پیدایش وهاب

فوذ نباغ  السالمیه شروع شد و ورود پناهندگان و مبارزان چچنی و آسیای مرکزی در پی جنگ چچن و قره

 وثر واقعمن یجاوهابیت را تسریع بخشید.فعالیتهای تبلیغی آنها در مناطق شمالی و شهرهای سنی نشین آذربا

سیم می لی تقشد و به تعداد پیروان آنها افزوده شد در مجموع علل رشد وهابیت به دو عامل خارجی و داخ

 حضور نیروهای-سسه ی خیریه کشورهای عربی. بفعالیتهای مو-شود و عوامل خارجی آن عبارت اند از:الف

ر مقابل مناطق شمالی.اما این عوامل دضور پناهندگان چچنی در ح-افراطی آسیای مرکزی در جنگ قره باغ.پ

ولت به جهی دعلتهای داخلی از اهمیت های کمتری برخوردار است چرا که عوامل داخلی مانند: فقر و بی تو

رای به را تدریس دین،انتخاب الگوی سکوالر و نداشتن مذهب رسمی دولت، سیاستهای غلط دولتمردان،زمین

ال حاضر در ح یده ای به نام وهابیت در این کشور به وجود آمد کهعوامل خارجی فراهم کرد و در نتیجه پد

ی و مذهب پیروان آنها به بیش از شصت هزار نفر می رسد.رشد و گسترش وهابیت پیامدهایی همچون تقابل

فعالیتهای ان اختالف بنیادی با پیروان سایر ادیان و مذاهب شده است آنها در جهت رسیدن به اهداف خودش

ن به ی بردنگی اجتماعی،سیاسی و اقتصادی انجام می دادند..دولت جمهوری آذربایجان پس از پمختلف فره

 یر داد وب تغیاهداف اصلی آنها و شناخت ماهیت و هویت آنها و سیاستهای خود را در قبال پیروان این مذه

ه ی ا بر عهدآنه عقاید محدودیتهای سختی را در مقابل فعالیتهای آنها در نظر گرفتند.ولی همچنان مبارزه با

 روشنفکران شیعی داخلی و خارجی می باشد.

                                                                                                                                                               
3http://www.vahabiat.porsemani.ir/search/node/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A

F%D8%B1%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8

%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 
2 -allah shukor pashazade 
5-http://www.azadliq.az/?s=s%C9%99l%C9%99fil%C9%99r 
6-azarbaycandin mazhablar va carayanlar؛www.mediyaforum.az 

 -پلیس امنیت ملی جمهوری آذربایجان-5 
1-cenubnews.com 
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 های سلفی در عراق جدیدهای فکری جریانبررسی زمینه
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توسط محمد ابن عبدالوهاب جنبه  12تیمیه تئوریزه شده و سپس در قرن ابنگری از قرن هشتم توسط عقیده سلفی

های متعدد در های گوناگونی توسط احزاب و گروهگری برداشتعملی به خود گرفت. در تاریخ تطور تفکر سلفی

ده های اخیر شهای مختلفی از سلفیت در سالگیری گونهکشورهای مختلف صورت گرفته و همین امر موجب شکل

های وهابی، جهادی، سیاسی، تبلیغی، اصالحی. هدف این پژوهش، ترین آن ها عبارتند از: تکفیریاست که مهم

های سلفی در عراق پس از سقوط صدام است. سوال مدنظر در این تحقیق بررسی مبانی و زمینه های فکری جریان

بعد از جدید  گری در عراق های سلفیگیری و گسترش جریانشکل های فکریها و زمینهاین است که ریشه

م و سقوط رژیم بعثی صدام حسین، 2003با حمله ایاالت متحده به عراق در سال  فروپاشی خالفت عثمانی چیست؟

های سلفی با رویکرد تکفیری شده است. حضور نیروهای آمریکایی در عراق موجب این کشور جوالنگاه جریان

این کشور شد که سپس با شروع بیداری اسالمی در برخی کشورهای شمال آفریقا ای از القاعده در گیری شاخهشکل

گری ترین جریان سلفیو بحران سویه، القاعده عراق تبدیل به دولت اسالمی عراق و شام )داعش( شد که اکنون مهم

است. یافته های های تروریستی دیگر را تحت لوای خود در آورده رود و تقریباً همه گروهدر عراق به شمار می

بینی داعش، عامل در جهان "تکفیر "،"خالفت اسالمی"، "جهاد"پژوهش حاکی از این است که سه شاخصه اصلی 

 "سلفی وهابی تکفیری"ها در عقاید جریان شود و این شاخصها محسوب میرفتار سیاسی نظامی و جنایات آن

 گیرد.ها سرچشمه میاب و شاگردان آنوجود دارد که از تفکرات ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوه

 عراق، سلفی، وهابیت، القاعده، داعش های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

 بخصوص بعد از فروپاشی به بعدم 18جدید در جهان اسالم از قرن  هایجنبشعمده  

نفوذ  و اندر مواجهه با تحوالت فکری و اخالقی ناشی از استعمار اروپایی امپراتوری عثمانی

شکالت و م پدید آمدند و در پی احیای اسالم و مقابله با ضعف ها فرهنگ غرب به دنیای اسالم

وال زاره در این مسائل وجه مشترک داشتند: دل نگرانی درب جوامع خود بودند. این جریان ها

 کمک بخت و اقبال مسلمانان، یافتن راهی برای بهبود وضع جامعه و شیوه زندگی مردم به

ه و الح صوفیر اصبازگشت به اسالم ناب و تعالیم قرآن و الگو قرار دادن سیره نبوی. اینان خواستا

به  قائل در طول تاریخ در اسالم جذب شده بود. همچنینرد بدعت های نظری و عملی بودند که 

می با اسال حق اجتهاد در اسالم بودند. اغلب این جریان ها در تالش برای تجدیدنظر در شریعت

، آن را سالمخواستند با بازگشت به جامعه صدر اتوجه به نیازهای دوره معاصر نبودند، بلکه می

 (Esposito, 1995: 249) .ها به جنبش سیاسی بدل شدنداحیا کنند و در این راه برخی از آن 

سفناک را ارفت از این وضعیت در این جا بود که تعدادی از متفکران، راهکار اصلی برای برون

ار و پود تخواستند فرهنگ غرب بر ای که دغدغه دین داشتند و نمیدانستند؛ عدهبازگشت به سلف می

و  سدآبادیدین اامیدند. اما شعار بازگشت به سلف که سید جمال المسلمین سایه افکند، خود را سلفی ن

ا محمد رشید رض انداز کرده بودند، از سوی وهابیت و افرادی نظیر سیدطنین محمد عبده آن را در جهان

جهان اسالم  ای یافت و چرخش فکرتیمیهبه نفع این تیمیه مصادره شد و بازگشت به سلف، تفسیری ابن

ت ابن گری محمد عبده سرعت بگیرد، به وسیله شاگردش رشید رضا به سمرفت به سمت اصالحکه می

ا روش خروج وان تنهبه عن و اتفاقی که نباید بیفتد افتاد و جهان اسالم در دام افکار ابن تیمیهتیمیه چرخید 

 (26لف: ا-1393)فرمانیان، بست به وجود آمده، افتاد. جهان اسالم از بن

در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا  انگیزیاضر، یکی از عوامل مهم فتنهدر حال ح

النصره، بوکوحرام و القاعده و... با عناوین مختلف مانند داعش، جبهه« گریسلفی»جریان 

شاید  دارد.است که در لباس دفاع از سنت، عمالً در مسیر منافع دشمنان اسالم گام برمی
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برد. اسالم بیش از هر زمان دیگری از فتنه تکفیر رنج می بتوان گفت در دهه اخیر، جهان

تابد و قرائتی کامالً متضاد با جریاناتی که نه با شیعه سرسازش دارد و نه اهل سنت را برمی

 های اسالمی را در پیش گرفته است.آموزه

 آفرینیبه صورت فعال در حوادث سیاسی نقشهای تکفیری یکی از مناطقی که جریان سلفی

د یک م، روند دموکراسی موجب ش2003کنند، کشور عراق است. پس از سقوط رژیم بعث در سال می

ز سران رخی ابدولت شیعی در این کشور در رأس امور اجرایی قرار گیرد اما حضور عناصر شیعی منافع 

دلیل،  نهمی های تندروی سنی مذهب این کشور را به مخاطره انداخته است. بهها و گروهمنطقه، بعثی

ه نزدیکی با اند که عموماً رابطهای متعددی با گرایش سلفی تکفیری به وجود آمدهها و گروهسازمان

 یان منجر شدههای اخیر در آن کشور که به شهادت هزاران نفر از شیعهای سالالقاعده دارند و خشونت

 (95-77:  1393)شریفات، است، محصول اندیشه تکفیری آنهاست. 

گیرد. یهای سلفی در عراق جدید مورد بررسی قرار مهای فکری جریانژوهش زمینهدر این پ

ور های پس از سقوط صدام و حضهای سلفی در عراق به سالاز آنجا که عمده فعالیت گروه

 های مبانیها و مبانی فکری و همچنین ریشهشود لذا زمینهآمریکا در این کشور مربوط می

ترین و مهمترین آنها م، فعالیت دارند و اصلی2003که در عراق پس از  های سلفیاعتقادی جریان

 داعش است، پرداخته خواهد شد. 

 مبانی نظری 1-2

 تعریف مفاهیم 1-2-1

 جریان: 

ى سیاسى، حرکت -جریان به معناى جارى شدن و روان شدن است و منظور از جریان فکرى

 در درون خود گروههاى ذینفوذ، جامعه کهگیرى به سوى کسب قدرت در است اعتقادى با جهت

 .یاسى را داراستس -هاى فکرىها و حتى جبههها، جناحفشار، احزاب، نهادها، سازمانها، انجمن
 (15ش: 1385)قنبری، 
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 گری: سلفی

اسالمی  در تاریخ متأخر «جریان» نوعی چیزی، پیش از هر ،پژوهش حاضرگری از منظر سلفی

با  سیاسی مبتنی بر مناسبات خاصی از قدرت عین ارتزاق از سلف گرایی،رود که در به شمار می

 ژیکیدئولوبر تمامی رهیافت ها و جریان های ا به فرد است که در معنای کالن، رویکرد منحصر

وامع جقابل اطالق است که درصدد تجدید خالفت تاریخی و برساختن « غیردولتی» و «دولتی»

توان گری میدر تعریف عملیاتی از مفهوم سلفی اشد.از اسالم میسنّی مذهب برپایه قرائت سلفی 

 «تیسن» گریطیف وسیعی از سلفی آن را مقوله مشکّک و دارای مراتب دانست که در عالم خارج،

 ( 104ش: 1388)سیدنژاد، . گیردرا دربر می «افراطی»  تا «معتدل» و

 

 

 عراق جدید: 

انی پیروزان جنگ جه –نسه و انگلیس یکو میان فراپ -نامه سایکسکشور عراق که با توافق

، خورده عثمانی شکل گرفتهای خاورمیانه عربی امپراتوری شکستبر سر تقسیم سرزمین -اول

ین پیش برد. این کشور از پیوند ناهمگون سه ایالتاز همان آغاز درد ساختگی بودن رنج می

رب ع -رب سنی نشین( و بصره )جنوبع -داد )مرکزکردنشین(، بغ-عثمانی یعنی موصل )شمال

ن هما شیعه نشین( و بر پایه نیازهای سیاست خارجی انگلستان پدید آمد. ساختگی بودن از

ه امروز نیز ها و امور آن آغاز و تا بم( در همه جنبه1920گیری این کشور )های شکلنخستین سال

 (25-24ش: 1391خورد. )ذوقی بارانی، به چشم می

م( و سپس عراق 2001آمریکا به افغانستان ) م، و در پی آن حمله2001سپتامبر  11واقعه 

حاکم بر این کشور یعنی  ، دو محور نظم انگلیسی2003( و سرنگونی رژیم بعث در آوریل 2003)

یکپارچگی میان سه استان پیشین عثمانی و فرمانروایی اقلیت عرب سنی را به چالش کشید. تثبیت 

وب کشور و همچنین تشکیل خودمختاری درشمال عراق و جدی شدن اجرای آن در جن
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م، با اکثریت اعضای شیعه و رهبری 2006تا  2003های انتقالی، موقت و دائم عراق از سال دولت

دهنده تغییر و تسلط شیعیان در پارلمان در نظام نوین پارلمانی عراق، همه و همه بیانگر و نشان

کشور است که به عراق  نظم و سیستم پیشین حاکم بر این کشور و آغاز فصل نوینی در این

 ( 1386،211الدین؛جدید مشهور شده است.)مریجی، شمس

 یشینه پژوهشپ 1-2-2

 شناسی طیفیبنیادگرایی و سلفیه؛ باز»درکتاب دکتر حسین هوشنگی و دکتر احمد پاکتچی  -

مبانی »، «مفهوم سلفیت»به بررسی مقوالتی چون مجموعه مقاالتی است « های دینیاز جریان

اند. هپرداخت« جریان شناسی سلفیت»، «زمینه های اجتماعی»، «زمینه های تاریخی»، «نظری

 ش(1393)هوشنگی و پاکتچی، 

ز ابه بررسی حوادث و تحوالت عراق پس « عراق کانون تأثیرگذار»لیرضا آیتی درکتاب ع -

های تیاسحمله آمریکا به این کشور و سقوط رژیم بعثی صدام حسین پرداخته و در این اثر، س

ز و بعد ا قبل آمریکا در خاورمیانه و به ویژه عراق و همچنین راهبردهای آمریکا نسبت به ایران

 ش(1389فروپاشی رژیم بعث مورد بررسی قرار داده است. )آیتی، 

با هدف تبیین « های اسالمیجامعه شناسی سیاسی جنبش»اب دکتر حمید احمدی در کت -

ها را در می، مسایل جامعه شناختی مربوط به این جنبشهای اسالجامعه شناسی سیاسی جنبش

ونت در تبارشناسی خش» ، «هاهای اسالمی و ماهیت اقدام جمعی آنمبانی نظری جنبش»سه بخش 

« های اسالمی و جامعه مدنی و دموکراسیجنبش»و « سر آن های اسالمی و کشمکش برجنبش

 ش( 1390احمدی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. )

 روش تحقیق -2

گیری و گسترش شکل های فکریها و زمینهسوالی که در این تحقیق مدنظر است این که ریشه

که فرضیه  بعد از فروپاشی خالفت عثمانی چیست؟جدید  گری در عراق های سلفیجریان

گری در عراق پس از سقوط صدام، موردنظر برای این پرسش اینکه، مهمترین جریان سلفی
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های فکری آن در عقاید اندیشمندان سلفی گروهک داعش که تداوم القاعده عراق است و زمینه

تبیینی است. در این تحقیق  –های توصیفی این تحقیق از نوع پژوهشوهابی ریشه دارد. 

 باشد. میای روش گردآوری اطالعات از نوع کتابخانه

 هانتایج و داده -3

 سلف  3-1

 و اصطالحی سلف و معنای لغوی 3-1-1

خالف  ی برومعنای اصطالحی سلف، در بدعتی ریشه دارد که ابن تیمیه در قرن هفتم ایجاد کرد. 

 تا آن زمان، پرداخت و آن را در معنایی به کار برد که« سلف»پردازی گذشتگان )سلف(، به مفهوم

بدعتی که ابن تیمیه ترین اندیشمندان اسالمی چنین معنایی را درباره سلف اراده نکرده بودند. مهم

 د.ابعین بوتابع و سپس سلفیان پس از او بنیان نهادند، گسترش منابع تشریع به صحابه، تابعین و ت

 (4)علیزاده موسوی، پیشین: 

 فرقه گرایی  3-1-2

 است؛« و مخرّب 1گرایی خودبنیادفرقه» گری و محیط ادراکی آن،یکی از مختصات جریان سلفی

مبدع ارزش ها و  ، «یهجفرقه نا» که این جریان با تفسیر انحصارطلبانه ازآن رو  از «خودبنیاد»

آن را خالف کتاب و سنت می  است که اکثریت مسلمانان، «سلفی گری»ذیل باورهای جدیدی،

)معاش،  به این دلیل که این جریان با تکفیر فرق اسالمی و حتی جوامع مسلمان «مخرّب» دانند.

ریت خاص به اقدام تخریبی علیه آنها مبادرت نموده و این اقدامات در قالب مأمو (176م: 2006

 ( 45ش: 1387)مهربان،  می شمارد. «مقدس»را آشکارا 

 یتکفیرگرای 3-1-3

در اصطالح جاری در کالم و فقه، انکار توحید و نبوت و ضروری دین اگر به انکار رسالت 

در اصطالح به معنای کافر دانستن کسی یا  ( تکفیر نیز68ق: 1377نامند. )یزدی، بینجامد، کفر می

                                                                                                                                             
1 - Sectarianism 
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آن  هیمسأله نسبتا جدید الحدوث و خطرناکی بود که ابن تیم تکفیرگرایی،نسبت دادن کفر است. 

به اصول فکری گروه های سلفی  بسط داد و در نهایت، را در آغاز دعوت خویش تئوریزه کرد،

نامیده می شود «تکفیری» شاخصه،جریان سلفی گری به اعتبار این  امروز، راه یافت.

 (97-96ش: 1383 ،)رضوان،السید

 سم()تروری ابزارگرایی ناشی از تقدّم عمل بر اندیشه 3-1-5

در بین سلفی ها مآال نوعی ابزارگرایی ناشی از تقدّم عمل بر نظر را در  1«اصالت ظواهر» مسأله

به طوری که  ستی  همخوانی دارد.نماید که با ایده های ماکیاولیمی نظام فکری این جریان باز

تمام راه های غیرمشروع را پیشنهاد می  برای رسیدن به هدف، گری،های افراطی سلفیجریان

جریان سلفی گری با تکیه بر این میراث تاریخی و با الهام از انگاره  (15ش: 1386 )پورفرد،کنند 

سازماندهی کرده که دلیل بهره گسترده ترین شبکه تروریستی در جهان را  پردازی های سلفی،

تروریسم »نماینده شاخص  ،«تروریسم انتحاری»نظیر گیری از أشکال مختلف خشونت ورزی،

 (112ش: 1375)البلوطی،رمضان، .در دوران معاصر به حساب می آید «نوین

 گری و سیاستسلفی  3-1-6

 گری صرفاًته، سلفیسیاسی بودن آن است. در گذش ،گری معاصرهای سلفییکی دیگر از ویژگی

نکته دیگر  ارد.در حوزه عقاید مطرح بود، اما امروز در قلمرو سیاست نیز به همان اندازه حضور د

حمد مآن است که نوع سیاست و سمت و سوی آن در دوران معاصر، با سیاستی که در دوره ی 

ه بئل مت، قابه طور کلی، سلفی ها از نظر مدل حکو .بن عبدالوهاب مطرح بود، متفاوت است

یمیه و بن تانهاد خالفت هستند؛ و ریشه هایی از اندیشه های اعتقادی رهبران سنتی خود مانند 

 (30)همان:  .ابن قیم در آنها وجود دارد

                                                                                                                                             
 به معنای ترجيح نقل بر عقل و التزام به Revelationism- درواقع، مهمترين اصل معرفت شناسي سلفي ها، »نقل گرايي«  1

آن را  رايز ندارد، مانيبه عقل ا یگر يكند كه سلف يم حيتصر یگر يسلف نييو تب یپرداز هيدر مقام نظر هيميابن ت لوازم آن است.

(593ش: 1386)ابوزهره، داند يگمراه كننده م  
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 گریسلفی هایگونه 3-2

 :کرد تقسیم آیدمی پی در که هاییگونه به را گریسلفی توانمی ،پیش عوامل به توجه با

 تکفیری وهابی گریسلفی 3-2-1

 کافر ار خود مخالفان که شودمی گفته سلفیون از گروهی گرایش به تکفیری گریسلفی

 اگر که معنی این هب. دارد وجود تالزم عمل و ایمان میان آنان فکری مبنای اساس بر. شمارندمی

 در. شودمی شمرده کافر و شده خارج دین از شود، کبائر مرتکب و باشد داشته خدا به ایمان کسی

 (20 -18ج: -1393)فرمانیان، .بودند خوارج داشتند، ایعقیده چنین که گروهی تنها اسالم جهان

 با وهابیان هایجنگ یهمه. است «وهابیت» ،(مسلمانان تکفیر)تکفیری  گریسلفی نوع ترینمهم

 مباح را ردمم خون یافتند،می دست غلبه و قهر با که شهری هر بر». است بوده مسلمانان

 این غیر در و دادندمی ارقر خود امالک و متصرفات جزو را آن توانستندمی اگر. دانستندمی

 ( 341: ق1375)وهبه، « کردند.می اکتفا بودند، آورده دست به که غنایمی به صورت
 جهادی گریسلفی 3-2-2

. اردد مصری اندیشمندان یاندیشه در ریشه جهادی گریسلفی یدرباره پردازی نظریه

 یشاخه هبرر ،«قطب سید» هایاندیشه در باید نخست را گریسلفی از نوع این یسرچشمه

 حاضر، عصر مفاسد شمردن بر با قطب سید. کرد وجوجست مصر، «المسلمین اخوان» انقالبی

 بواالعلیا» پاکستانی اندیشمند از متأثر که وی. کرد معرفی جاهلی یجامعه را امروز جهان

 نکردن جراا علت نیز به را اسالمی کشورهای بلکه اسالمی، غیر کشورهای تنها نه بود «مودودی

 بیان و کندمی مطرح را «جهاد» شرایطی چنین در وی. نهاد نام «جاهلی جوامع» اسالمی، قوانین

 حاکمان با هچ و کفار با چه ـ دین برپایی برای دارد وظیفه مسلمان شرایط این در که کندمی

  (125؛1393)بشیر،حسن؛.کند جهاد ـ اسالمی کشورهای ینشانده دست
 سیاسی گریسلفی 3-2-3

 است؛ همراه تریبیش دشواریهای با گریسلفی دیگر انواع به نسبت سیاسی گریسلفی تعریف

 اعتقادی هایهدف کنار در را سیاسی هایهدف گری،سلفی هایجریان از بسیاری سو یک از زیرا
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 سیاست با دین ارتباط به قائل که اسالمی حرکت به هاغربی دیگر، سوی از و کنند،می دنبال

 اسالم» و  «بنیادگرایی» مانند تعبیرهایی نگاه این در. دهندمی سیاسی گریسلفی عنوان باشد،

 به غرب در ،«مودودی اسالمی جماعت حزب» .شودمی شمرده مفهوم این مترادف نیز  «سیاسی

 در مصطلح معنی به سلفی هایدیدگاه که حالی در شود،می شناخته «سیاسی سلفی حزب» عنوان

 با مترادف که بنیادگرایانه یا سلفی انقالبی نیز ایران اسالمی انقالب گاهی. شودنمی دیده آن

  (70-65ش: 1394)علیزاده اصغر،  .شودمی معرفی «سیاسی گریسلفی»
 های سلفی در جهان اسالمجریان -4

 های سلفیپیشینه جریان 3-1

 سلفیه مکتب ق(: احیای 728-661ابن تیمیه ) 3-1-1

ا حاکم رهای عقلی خود بر این باور بود که مسلمانان حق ندارند در فهم قرآن برداشتتیمیه ابن

 من اینکهضرد، ککنند. او معتقد بود که بایستی به آنچه که از ظاهر قرآن فهمیده می شود، بسنده 

کری، الگوی فدر واقع می توان گفت درباره متشابهات قرآن نیز باید سکوت اختیار نمود. 

عقاید  ( وی که با.)خوش آیندباشدتیمیه حرانی میها ابناعتقادی، علمی و روحی همه سلفی

یارت زا و باطل خود بسیاری از اعتقادات، آداب و سنن اسالمی نظیر شفاعت، توسل، تبرّک، بن

بعد  وصرش دانست، در زمان خود چندان اقبال نیافت و بسیاری از عالمان هم عقبور را شرک می

 (600-577ش: 1385)حسینی میالنی، دانستند. از او، وی را گمراه می

 فکار ابن تیمیهاق(: نشر 751 -691ن قیم جوزیه )اب 3-1-2
 مدون و متنظی راستای در مهم حرکتی است، تیمیهابن از یافته سامان که ابن قیم جوزیه آثار

 استایر در فقه اصول سنخ از اینوشته که «الموقعیناعالم» مانند بود، سلفی اندیشه ساختن

 شرعی یاستس در بازنگری برای بنیادی اینوشته که «الحکمیه الطرق» بود، فقه اجتهادی بازسازی

 عنوان هب سلف آموزه بر مبتنی زاهدانه سلوک یک پیشنهاد آن هدف که «الهجرتین طریق» و بود

 (80ش:1388)حلبی، . بود صوفیانه سلوک برای جایگزینی
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 س وهابیتق(: مؤس 1206-1115محمد ابن عبدالوهاب ) 3-1-3

های عالمان عتراضمنطقه شامات که مهد علم و دانش بود، با انتقادها و اافکار باطل ابن تیمیه در 

فکار و اید و مذاهب مختلف رو به رو شد که در نتیجه، باعث انزوای ابن تیمیه گرد و دانشمندان

های او و تیمیه خاموش شده بود، و اندیشهفتنه ابن عقاید وی نیز به بوته فراموشی سپرده شد.

اواسط قرن ) ها دفن شود، که ناگهان چهار قرن بعدرفت که در البالی کتابمیقیم  شاگردش ابن

ای به خود گرفت و توسط جان تازه ، این افکار مجدداًم(18ق/ اوایل قرن 13و اوایل قرن  12

ی سر حکمران بر« نجد»در میان قبایل منطقه با توجه به اینکه این افکار  عبدالوهاب بنا محمد

ک ی ملاز این موقعیت استفاده کرد و با محمد بن سعود ـ جد اعال ویمنازعات شدیدی بود، 

وی نیز با  فهد ـ پیمان نظامی و فرهنگی بست که فرزند سعود از افکار عبدالوهاب حمایت کند،

 ؛ احیاء و گسترشراهم سازدفتواهای آن چنانی خود، زمینه کشورگشایی را برای او ف

 (32-25: 1387)حسینی قزوینی، یافت

 نسبت وهابیت و سلفیت 3-1-4

 حسد و روی بعضی از معاصران او از ،برخی آورده اند نسبت وهابیت را به پدر صاحب دعوت  

نند، کعرفی مقصودشان این بوده است که وهابیان را اهل بدعت و گمراه م اند وکینه توزی داده

ن دا پیرواه مبااند این بود کمحمدیه نگفته ینکه آنان را بنام خود شیخ محمد نسبت نداده وعلت ا

 هاب ودر حال که محمد ابن عبدالو پیدا نکنند؛ )ص( این مذهب نوعی شرکت با نام پیامبر

پس این ند سنامیدند و نام وهابی را دشمنانشان برایشان اطالق کردپیروانش خود را موحدین می

قه بیت برای عبور ساباما برخی از نویسندگان به این باورند که وها( 19)همان: ر زبانها افتاد. نام ب

ر نحصااهمچنین عدم  گیری این فرقه از عصر شیخ محمد و وصل آن به قرون اوائل اسالم وشکل

ینی، )حس نامند.رهبریت این فرقه به شیخ محمد، چنین نسبتی را نپذیرفته و خود را سلفی می

 (197ش: 1376

 وهابیت و القاعده 3-1-5
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د ی رشهای اصلی القاعده، جنبش وهابیت است که در عربستان سعودبدون شک یکی از خاستگاه

عده در القا مالحظات تاریخی دورتر، به تبارشناسی فکری توجه بهکرده است. اگر بخواهیم بدون 

لقاعده اهره چگرایی فعلی را، که در توانیم سرچشمه های افراطتاریخ معاصر نگاهی بیندازیم، می

 جنبش خالفت و: یافته است، در سه سرچشمه اصلی آن جستجو کنیم که عبارتند از نمود

دی. سعو دیوبندیسم در شبه قاره، جنبش اخوان المسلمین در مصر و جنبش وهابیت در عربستان

ها نبشد این جخوالمی، های اسهای اسالمی در سرزمینرغم ارتباط فکری القاعده با جنبشعلی

قیم مست های اسالمی، مخصوصا پدیده استعمار غرب، ارتباطنیز با حضور بیگانگان در سرزمین

 (47؛1393آیند؛حمید،)خوش دارند.

  های سلفی در عراقجریان 3-2

 ساختار گسترش از تابعی باید را عراق در گراسلف هایسازمان تاریخی، نخستین لحاظ به

جمله  از اخوان عراق هایشاخه آن تأثیر تحت که دانست معاصر دوران در مصر المسلمیناخوان

 جمعیت»و  «کردستان اسالمی اتحاد»، «کردستان مسلمان علمای اتحاد»، «عراق اسالمی حزب»

 اواسط بیشتر، به قدمت با اینها ترینقدیمی گیریشکل البته، تاریخ .آمدند پدید «مسلمین علمای

 ردیف المسلمین، در اخوان تبع به تشکالت این .گرددبرمی م،1950 دهه اوایل و 1940 دهه

 در عطفی نقطه را م، 80 دهه توانمی روند این در 1آیند؛ می شمار به سلفی معتدل گرایشات

یعنی  آنها مهمترین آن طی که دانست؛ چرا عراق در سلفی افراطی هایشاخه سازمانی گیریشکل

 م، تشکل1988 سال در و کرد موجودیت اعالم م،1980 سال در «الکردستانی االسالمی الجیش»

 العزیز عبد بن عثمان شیخ رهبری به افراطی رویکردی با المسلمین، البته اخوان از متأثر جدیدی

 متشکل گروه م، سه2001 سال در شد، اما جدا آن از «االسالم جند»سپس، جماعت . گرفت شکل

 «االسالم انصار»نام به را واحدی ، تشکّل«التوحید حرکه»و  «الکردیه حماس»، «االسالم جند» از

                                                                                                                                             
- ویژگی اخوان المسلمین در مقایسه با دیگر جنبشهای سلفی، وجود رهبران مشّخص و باتجربه و همچنین وجه نسبتا  1

دانسته،  مسلمین از را شیعه جمله از را اسالمی فرق المسلمین، همه اخوان که معنا این به .است آن نبودن تکفیری و آمیزمسالمت

.کند می ارزیابی مثبت را شیعه معتبر کتب به استناد و آنها با تعامل  
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 پیدایش رغم به .بودند سعودی سلفی هاینمونه عمدتاً آن عقیدتی الگوی که دادند تشکیل

 جز به هاگروه این از توجهی قابل م، فعالیت1990 دهه عراق، طی در افراطی گریسلفی هایگروه

 (8-7ش: 1388)گلچین،  .نیست دسترس در م،2003 سال از پیش تا «االسالم انصار»گروه 

 در سلفی هایگروه فعّالیت تاریخ در م، نقطه عطفی2003 آوریل در آمریکا توسط عراق اما اشغال

 آن از پیش هایدوره با مقایسه قابل تأثیرگذاری و گستردگی لحاظ از که رودمی شمار به عراق

 جماعه»، «الجهاد منطقه»مانند  گراسلفی مسلّح هایگروه فعالیت شروع و موجودیت اعالم. نیست

، «هالمجاهد سلفیهال المجموعه»، «محمد جیش و الجهاد مقاتلوا»، «حدیثیه مجاهدوا»، «االسالم ابناء

 لجبهها»، (بعثی)«اقالعر فی االسالمی الجیش»، «(الجهاد و التوحید)الرافدین بالد فی القاعده تنظیم»

، «لمجاهدینا جیش» و «المنصوره الطائف جیش»، «الراشدین جیش»، «العراقیه للمقاومه االسالمیه

 دوره این رد که هستند بعثی و غیردینی گرایشات با بعضا و طوالنی و بلند فهرست از بخشی تنها

 .کردند زآغا (االنبار مانند)عراق  نشین سنّی مناطق از را خود فعالیت عمدتا و آمده پدید

 (11-9: 2003)عبدالرحیم،علی؛

 نمو و رشد اصلی کانون مذکور، به مقطع در تدریج به عراق شد موجب 1شرایط، این مجموع

 -1966)زرقاوی  ابومعصب رهبری به القاعده مرکزی جبهه به نهایت در و افراطی هایسلفی

  .گردد تبدیل (م2006
 ظهور القاعده در عراق 3-3

قومی )عرب، کرد، ترکمن( و مذهبی  هایشکاف با کشوری سیاسی، شناسیجامعه منظر از عراق

 ویژه به عراقی هایگروه بین منازعات و هاشکاف این تشدید و است متعدد )شیعه، سنی، ایزدی(

 بازیگران آفرینینقش و حضور شرایط نباشد، حاکم قدرتمندی مرکزی دولت که شرایطی در

 م، و2003با حمله آمریکا به عراق در سال  .کندمی مهیا را کشور این داخلی امور در خارجی

                                                                                                                                             
- حضور متراکم گروههای سلفی در عراق دالیل دیگری نیز دارد که بعد از»مسألهء اشغال«می توان به جایگاه سنّتی عراق نزد  1

 و ایران محوریت با شیعه حیات تجدید با این،مبارزه بر عالوه.کرد اشاره(قرن پنج مدت به عباسی خالفت مرکز عنوان به)ها سلفی

.هستند مؤثر باره دراین اه سنی حاکمیت اعاده برای تالش  
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 در جدید سیاسی روند با سنی هایگروه مخالفت و ناخرسندی آغاز با بعث، رژیم فروپاشی

 مساعدی زمینه عراق، داخلی منازعات و هاشکاف تشدید با مرکزی، مقتدر دولت فقدان شرایط

ظهور و حضور آمد.  وجود به عراق القاعده جمله از جدید بازیگران آفرینینقش و حضور برای

گذار سیاسی صدام و خأل قدرت ناشی از شرایط دوره القاعده در عراق با توجه به فروپاشی رژیم

 های سنّی آغاز شد.گروه های محلی از جمله همکاریشدن برخی شرایط و مؤلفه امنیتی و مهیا

در عراق بود و پیشرفت روند  ثباتیترین عوامل ناامنی و بیاز عمدهفعالیت القاعده در عراق 

 (2007،68)الطویل،کمیل؛ سازی در این کشور را مانع شد.سیاسی و امنیت

ایجاد شرایط  توان گفت حمله آمریکا به عراق، فروپاشی رژیم بعث و درنتیجهدر مجموع می

هر چند حضور  د.عراق به وجود آور گیری القاعدهجدید بسترهایی را برای ظهور و شکل

عراق بود، اما عامل اصلی  جویان خارجی بهجدی برای ورود ستیزه اینیروهای آمریکایی انگیزه

های داخلی ها و منازعات بین گروهآفرینی القاعده در عراق تشدید شکافسازماندهی و نقش

شرایط  این و روند سیاسی جدید بود.ها ها با سایر گروهعراق و در واقع مخالفت و منازعه سنی

هرچند عوامل  ها فراهم کرد.مساعدی را برای ظهور القاعده عراق و همکاری با سنی زمینه

-)ابراهیم.مؤثر بودند ها و القاعدههای سنیهای اقتصادی نیز در همکاریدیگری مانند مؤلفه

 (1394،156نژاد،محمد؛

 داعش؛ نسل سوم القاعده3-4

گرایی القاعده را به عنوان نقطه عطفی تر، اسالمگران در نگاهی کلیارشناسان و تحلیلبسیاری از ک

گرایی القاعده دارای سه نسل است یا به دانند ومعتقدند اسالمگرایی رادیکال میدر تحوالت اسالم

توان به سه مرحله تقسیم نمود. نسل اول همان خود القاعده و تأسیس جبهه جهانی عبارتی می

المللی مبارزه، سالمی علیه صلیبیون و یهودیان است که نقطه عطف حرکت آن و ورود به فاز بینا

م، و 1998باشد. انتشار بیانیه تشکیل آنها گذاری در سفارت مصر در پاکستان میم، با بمب1997

گذاری در سفارتخانه آمریکا در کنیا و تانزانیاست. نقطه عطف مهمتر، حمله به سپس دو بمب

رود. همین م، و مجموعه اتفاقاتی که افتاد، به شمار می2001های دوقلوی نیویورک در سال برج
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ای شکل بگیرد. الملل و مباحث منطقهمسأله بود که موجب شد مباحث جدی در مورد نظام بین

بود. واقعیت این است که تشکیل القاعده، ترکیب « اسامه بن الدن»رهبری این جریان نسل اول با 

های از سوریه، لیبی، گرایان چند کشور پاکستان، بنگالدش، مصر و برخی از فراریجربه اسالمت

گرایان رادیکال چند کشور سبب عربستان و سودان بود. ترکیب سرمایه و تجربه تشکیالتی اسالم

کنند از امکانات و خورند و سعی میشد که القاعده شکل بگیرد. اینها با طالبان پیوند می

نشین و )بردیهای طالبان در افغانستان و همچنین وضعیت خاص پاکستان استفاده کنند. یتظرف

 (69-68م: 1393متقی، 

عث صدام م، که با حمله آمریکا به عراق منجر به سقوط حزب ب2003نسل دوم القاعده از سال 

های گونه در کشورهای جهادی به صورت قارچگیرد. در این نسل، شبکهشود، شکل میمی

وعی ما نکنند، به لحاظ فکری و ایدئولوژیک با مرکز فرماندهی همسو هستند، امختلف رشد می

ای هستیم. های منطقهآزادی عمل دارند. در این چارچوب است که شاهد تأسیس فرماندهی

اشد و ته بتواند نسخه خاص خود را از القاعده داشفرمول این بود که هر منطقه و هر کشور می

و  کند ست که تنها با مرکز فرماندهی همسو باشد، در جهت تضعیف کشورهای غربی عملکافی ا

الدن  ن بنامارت و فرماندهی شبکه مرکزی القاعده را به رسمیت شناخته باشد. پس از کشته شد

 (69)همان: دار شد. ، ایمن ظواهری معاون وی رهبری القاعده را عهده 2011در سال

گیرد. این نسل دقیقا نقطه عطفی به شمار م، به بعد شکل می2011 نسل سوم القاعده از سال

م، به بعد 2011شود. از سال رود؛ زیرا جهاد جهانی نسل اول در اینجا به جهاد محلی تبدیل میمی

اند، خأل قدرت های اسالمی )بیداری اسالمی یا بهار عربی( شدهدر کشورهایی که دچار خیزش

سیاسی موجودتضعیف شده است و به علت ضعف احزاب سیاسی و شود؛ یعنی نظم مشاهده می

نیروهای اجتماعی موجود، هنوز نظم سیاسی مستحکم و مقتدری شکل نگرفته است. این 

کند. نقطه عطف نسل وضعیت، شرایط مناسبی را برای ظهور نسل سوم و عضوگیری آن فراهم می

به عنوان شاخه القاعده در سوریه « یابومحمد جوالن»به سرکردگی « جبهه النصره»سوم، ظهور 

رود. م، به بعد و پس از آن، تشکیل داعش به شمار می2012 -2011های تحت تأثیر تحوالت سال
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برخی محققان معتقدند جبهه النصره و داعش، هر دو نماد نسل سوم القاعده هستند و برخی دیگر 

کنند جبهه النصره تداوم نسل دوم الل میدانند؛ زیرا استدتنها داعش را نماد نسل سوم القاعده می

 (1393،48درودی،مصطفی؛)ساوهالقاعده است. 

 تجزیه و تحلیل: -5
گری در عراق، دولت ترین جریان سلفیهای پس از سقوط صدام، مهمترین و اصلیدر سال

د متح های سلفی دیگر عراق نیز با آناسالمی عراق و شام )داعش( است که بسیاری از گروه

و  حیطیاند. بستر ظهور تفکر سلفی در کشورهای عرب به واسطه شرایط مند و بیعت کردهاشده

ز اور، جهل فرهنگی به مراتب از سایر نقاط بیشتر بوده و نیاکان اعراب فعلی در گذشته د

روهی گهور ظاند که از همان دوران صدر اسالم با گری بودههای مخرّب سلفیگذاران اندیشهبنیان

 های مختلف ادامه یافت.وارج آغاز شده و به صورتبه نام خ

ربستان عا و های سلفی با حمایت آمریکطالبان اولین گروهی بود که با قامتی جدید در بین گروه

ی سالمگذاری شد. اگرچه در مرحله نخست با هدف مقابله با کمونیست و صدور انقالب اپایه

در  ت اولشکل داد، اما در کوتاه مدت به قدرایران در افغانستان اقدامات مسلحانه خود را 

ساز مینهزافغانستان تبدیل شد و به رواج تفکر سلفی پرداخت. حمایت عربستان از این گروه، 

 ی فراملیاهیتگیری تفکر سلفی در منطقه شد و به تدریج با تشکیل گروه القاعده این اقدام ماوج

و با تفکر طالبانی و القاعده های همسگرفت و در سایر کشورها به تشکیل گروه

 ( Gambill,Gray;2004,48)انجامید.

ساز دیگری برای خروج آمریکا از عراق و واگذاری قدرت به دولت شیعی در این کشور زمینه

های سلفی در عراق شد. نگاه منفی سلفیون به شیعه که ریشه در اعتقادات تشدید اقدامات گروه

دینی رهبران سلفی داشت با نپذیرفتن دولت شیعی عراق همراه گردید و از این پس بود که با 

قدامات تروریستی در عراق سلفیون به عنوان تهدیدی جدی در برابر دولت عراق ظاهر تشدید ا

شدند. ضعف دولت مرکزی در برقراری امنیت در اقصی نقاط کشور از یکسو و کم توجهی دولت 



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

13٨3 

 

الدین که مرکزیت اهل های نینوا، االنبار و صالحشیعی عراق به اهل سنت به خصوص در استان

ها و اعتراضات عمومی در مورد عملکرد داده بود، باعث تشدید نارضایتی سنت را در خود جای

شکل « هاسلفیه، القاعده و بعثی»های مخالف دولت در مثلث دولت عراق شد. در این فضا، گروه

های سلفی بود که با حضور در این کشور تحوالت سوریه بهترین فرصت برای گروهگرفت.

که بیشتر  -نند، اما همراهی سلفیون عراقی با جبهه النصرهقدرت خود را به منصه ظهور برسا

چندان دوام نیاورد و بروز اختالفات بین گروه سلفی  -زندانیان سیاسی آزاد شده دولت اسد بودند

داعش و جبهه النصره حتی با میانجیگری طالبان هم به نتیجه نرسید و داعش با بازگشت به عراق 

دهی نیروهای نظامی خود و با حیاکرده و در کوتاه مدت با سازمانهمان مثلث ناامنی را دوباره ا

های ارتش استفاده از ضعف دولت مرکزی عراق در کنترل مناطق سنی نشین به تصرف پادگان

 (Filkins,Dextor;2006,97)عراق در سه استان سنی نشین پرداخت. 

 یابی داعشی ظهور و قدرتها و بسترهای داخلریشه 5-1

 ای از عراق و سوریه، تعجب بسیاری را در محافل سیاسی وسیطره داعش بر مناطق گسترده

ولفه مشود که چه بسترها و امنیتی برانگیخته است. این موضوع باعث طرح این پرسش کلیدی می

توان به طیف وسیعی از یابی داعش در عراق و سوریه موثرند؟ در این راستا میهایی در قدرت

ها و مشکالت درونی عراق و سپس مسائل، ترین آنها با چالشره کرد که عمدهعوامل اشا

 سهتوان از ای مرتبط است. بحران داعش را میای و فرا منطقههای منطقهاختالفات و حمایت

 :زاویه مورد بررسی قرار داد

 ها و اختالفات سیاسی و مذهبی درون عراقچالش :5-1-1

هایی نگر موزاییک رنگارنگ و متنوعی از اقوام، مذاهب و فرهنگساختار اجتماعی عراق، نمایا

توانند بدون است که به اقتضاء موقعیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، هیچ کدام نمی

ها و اقوام داشته باشند. کردها، اعراب ای بالمنازع بر دیگر گروهاعمال سطحی از خشونت، سلطه

زیگران بومی سیاست در عراق هستند که مطالبات و منافع بعضاً سنی و شیعیان از مهمترین با



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

 

 

آمیز منافع آنان، بسیار دشوار و متفاوت و حتی متضادی دارند و مدیریت و تجمیع مسالمت

گرا و متساهل است. این ویژگی در عراق، بارزتر از دیگر جوامع چند قومی نیازمند فرهنگی کثرت

جعلی است که از دل عثمانی شکست خورده در جنگ است، زیرا عراق کشوری ساختگی یا 

جهانی دوم و با ساختار ظاهری دولت ـ ملت پدید آمده و پروژه ملت سازی در آن کامیاب نبوده 

گیری بافت بسیار نامتجانس به لحاظ ترکیب قومی ـ است. ساختگی بودن عراق منجر به شکل

که به لحاظ نداشتن تاریخ مشترکی از ای در این کشور شده است مذهبی و قبیله ای ـ طایفه

کنند و به همین دلیل آمیز با یکدیگر، احساس هم بختی و هم سرنوشتی نمیزندگی مسالمت

اند شور ملیت است که هنوز چیزی به نام ملت عراق وجود ندارد. به بیان دیگر، تاکنون نتوانسته

 (Kirdar,M.j:2011,92).ای کنندرا در مردم، جانشین شور هویت قومی و قبیله

جزیه و طر تخلذا با توجه به اینکه، جوامع ناهمگون در مقایسه با سایر جوامع بیشتر در معرض 

ی در رهنگعدم اجماع قرار دارند، بزرگترین چالش در حوزه داخلی عراق، عدم تجانس ساختار ف

ای در دامن زدن های منطقه و فرا منطقهسه طیف اعراب سنی، شیعیان و کردها و دخالت قدرت

های سیاسی عراق و فقدان ها و اختالفات سیاسی بین گروهچالش. باشدبه این اختالفات می

های انسجام و وفاق سیاسی در این کشور از مهمترین عواملی است که باعث گسترش تنش

ها و اختالفات ای شده است. این تنشهای قومی ـ فرقهدرونی و همچنین افزایش منازعه

 ناطقمرهای مناسبی را برای بهره برداری داعش و گسترش نفوذ و تسلط آن به خصوص در بست

 (115: 1386جعفری،محمد؛) .سنی نشین عراق ایجاد کرده است

 گیری صحیح روند دولت ـ ملت سازیعدم شکل 5-1-2

 دولت ـ ملت سازی فرایندی است که به دوره مدرن تعلق دارد و طی آن دولت ـ ملت به عنوان

شود که طی آن شکل جدیدی از ساختار سیاسی شکل گرفت. ملت سازی روندی محسوب می

گیری و تعمیق هویت سیاسی مشترک و احساس تعلق ملی به سرزمین های الزم برای شکلزمینه

های محلی و ایجاد یک دولت شود. این روند به حذف تدریجی احساس تعلق به ارزشایجاد می

کند. با موفقیت در روند ملت سازی و ایجاد ده عمومی مردم کمک میدموکراتیک براساس ارا
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ای تکمیلی برای انسجام اجتماعی در یک سرزمین، روند دولت سازی آغازمی شود که مرحله

-.)اسدی،علیدستیابی به حاکمیت در راستای هدف اعمال قدرت مشروع واقتدار است

 (42-1388،36اکبر؛

اداری ی وفرهای خاورمیانه، مفهوم ملت به معنای مدرن آن یعندر عراق، همچون بسیاری از کشو

د آورد، ای به وجوملت به اهداف و منافع مشترک که دولت ملی را فارغ از تعلقات قومی ـ قبیله

 ا طیپدیدار نشده است. در واقع فرایند دولت ـ ملت سازی روند طبیعی و خود جوش خود ر

روند  ای صورت گرفته است. آنچه که دررجی و فرامنطقهنکرده و غالباً با دخالت نیروهای خا

های اجتماعی مختلف و تقویت گیرد، افزایش انسجام بین گروهدولت ـ ملت سازی محور قرار می

های های محلی است، اما روند تحوالت عراق درسالفرهنگ و گرایشات ملی به جای هویت

 وفات منجر نشده، بلکه تعارضات، اختالاخیر نه تنها به تقویت همگرایی و انسجام بیشتر 

توان گفت، عالوه بر های عراقی ظاهر شده است. در نتیجه میهای بیشتری در میان گروهخشونت

یت دخالت عامل خارجی که منجر به تحمیلی شدن ملت و ظهور دولت بی ریشه گردید، حاکم

ومی در عراق )عدم دم پیوستگی فرهنگی و چالش ژئوپلیتیک قهای اقتدارگرا، عحکومت

ه بهای اقتصادی و دولت رانتیر و وابستگی دولت پیوستگی قومی و فرهنگی در عراق(، چالش

ق، عرا درآمدهای نفتی در عراق و فساد اقتصادی، نقش فزاینده نظامیان در قدرت سیاسی در

های مصنوعی استعماری پس از فروپاشی بحران هویت و یکپارچگی که ریشه در مرزبندی

گیری صحیح دولت ـ ملت سازی در عراق گردیده پراطوری عثمانی دارد، مانع از شکلام

 (83؛1390بارانی، کاظم،.)ذوقیاست

 حکمرانی ضعیف و تشدید خشونت ها 5-1-3

های مهم در ارتباط با مشروعیت حکومت ها، کیفیت حکمرانی و کارآمدی یکی از شاخص

های گوناگون در ارتباط با جامعه شهروندان است. کارویژهها در نحوه مدیریت و انجام حکومت

به این سو طرح  1980اصطالحی است که از دهه « حکمرانی بد»در مقابل « حکمرانی خوب»

های اعمال حاکمیت و حکومت بر مبنای رانی خوب عبارتست از: بهبود روشمشده است. حک
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های مختلف، پاسخگویی مردم در زمینه تعامل نزدیک بین حکومت و مردم، ارائه خدمات بهتر به

و مسئولیت پذیری حکومت، بهبود سطح زندگی مردم یا افزایش سطح استانداردهای زندگی و 

ها برای برقراری عدالت، جلب همکاری و وفاداری مردم برای حکمرانی بهتر. تالش حکومت

مانند آن نیز از مصادیق ها برای توسعه اشتغال و امنیت، ثبات، کاهش مالیات، گسترش زیرساخت

ها و ( و برعکس، خشونت135: 1384، فیرحی،داودو نشانگان مهم حکمرانی خوب است )

آمیز و های فاسد، تبعیضها تا حد زیادی ناشی از حکمرانیهای اعتراضی علیه حکومتجنبش

 ت.ضعیف اس

عددی شکل توان گفت که در این کشور حکمرانی خوب به دالیل متدر خصوص عراق نیز می

 2004 نگرفته است. جامعه عراق پس از سقوط صدام، فاقد حکومت مرکزی قوی بوده و تا سال

انتقال قدرت  و با وجود  م،2004 اعمال مستقیم حکمرانی در اختیار نیروهای ائتالف بود. پس از

های ژهای ایجاد شد که فاقد حمایت عمومی و ناتوان از انجام کارویها حکومت شکنندهبه عراقی

ادر به های ریشه دار عراق قعمومی در جامعه چند پاره قومی ـ زبانی و مذهبی مملو از تعارض

تحقق حکمرانی خوب و کارآمد در عراق نبوده است. در واقع حکمرانی خوب در سطوح 

ت امین امنیتطلبد. این دولت قادر به سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دولت ملی فراگیر را می

ل تواند توافق و اعتماد متقابهای مختلف خواهد بود. و میارائه خدمات به شهروندان در زمینه و

 میان شهروندان و حکومت را ایجاد نماید؛ پیش شرط هایی که تاکنون در عراق نبوده

 (1388،75.)گنجی،عبداله؛است

 گیرینتیجه -6

های گوناگونی است که هر گری امروز، مفهومی بسیط و منسجم نیست و دارای گرایشسلفی

گری امروز، کنند. به عبارت دیگر، مفهوم سلفیهای دیگر را گاه تا سر حد کفر نفی مییک، شاخه

شود که لزوماً همه آنها از نظر مبانی های تندرو گفته میای از جریانبه تسامح بر طیف گسترده

گری معاصر المی، اعتقادی و سیاسی و خاستگاه اجتماعی یکسان نیستند. این تنوع در سلفیک

شود که هایی دیده میگری خاص نیز ریز جریانچنان است که حتی در یک جریان سلفی
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گری دوره کنونی به لحاظ عقیدتی از ای که سلفیهایی بنیادین با یکدیگر دارند؛ به گونهاختالف

گری معاصر همواره به صورت مضاف الیه استفاده تر شده است. سلفیشته متنوعهای گذدوره

های مختلفی صورت گرفته است که این واژه بر ها و برداشتشود؛ زیرا آن چنان قرائتمی

گری به تنهایی بار معنایی خاصی شود. از این رو، سلفیهای مختلفی اطالق میها و جریانطیف

یابد، مفاهیمی گیرد، مفهوم واقعی خود را میحالت ترکیبی قرار می ندارد و هنگامی که در

 گری تکفیری، تبلیغی، جهادی و سیاسی.همچون سلفی

ولت اسالمی عراق و شام یا داعش، گروهی منشعب از القاعده هستند که از منظر گرایشات د

با این حال رفتار این  عقیدتی و فکری و همچنین جنبه رفتاری، رویکرد یکسانی با القاعده دارد.

دهد که این گروه تروریستی در طول یک دهه گذشته و به خصوص چند سال اخیر، نشان می

باشند. داعش با تر و اعمال خشونت آمیزتری میگروه در مقایسه با القاعده دارای افکار رادیکال

ترین و قدرتمندترین توجه به جدایی از القاعده و پیدایش اختالفاتی بین آن دو به عنوان مخوف

هر چند که داعش در شکل کنونی آن . گروه تروریستی در منطقه خاورمیانه ظهور کرده است

است، اما  م،2011ای بعد از های منطقهمحصول بحران سوریه و گسترش اختالفات و منازعه

به  2003ها و روند قدرت گرفتن آن به دوره پس از حکومت صدام در عراق، یعنی از سال ریشه

. داعش ریشه در ساختارهای فرسوده سیاسی، کارکردهای نابرابر اقتصادی و بعد مربوط است

چندپارگی هویت فرهنگی این منطقه دارد. سوال این است که آیا رهبرانی چون ابومصعب 

های بزرگ الزرقاوی، ابوحمزه المهاجر، ابوعمر البغدادی و ابوبکر البغدادی خود و یا قدرت

ای یا های منطقهاند؟ نسبت دادن تأسیس داعش به قدرتها شدهش این جریانموجب پیدای

های جامعه شناختی کشورهای منطقه سازگاری ندارد؛ اما این نکته به ای چندان با واقعیتفرامنطقه

ها و معنای آن نیست که این بازیگران، کامالً خودمختار هستند. آنها در میدانی از فرصت

کوشد با نحوه فعالیت خود بر کنند و همانند هر سازمان مبارزی میی نقش میها ایفامحدودیت

ها از آگاهی عمیقی نسبت به منابع، نفوذ و قدرت خود بیفزاید. با توجه به اینکه اغلب این گروه

ای، الملل برخوردار نیستند، نگاهشان به تاریخ اسطورهمسائل فرهنگی و سیاسی منطقه و نظام بین
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شان دگماتیستی و محدود است و از این رو به دین غیراجتهادی و تجربه سیاسیرجوعشان 

 ای خواسته و ناخواسته همسو است.ای و فرامنطقههای آنها با منافع برخی بازیگران منطقهفعالیت

ستی روریدرباره ماهیت گروه داعش دو نظر وجود دارد. یک گروه تشکیل این گروه تکفیری و ت

هی . گروهای قومی مذهبی و ناکارآمدی دولت مرکزی عراق در بغداد می دانندرا نتیجه شکاف 

ی آن به قه ادیگر نیز معتقدند گروه داعش ساخته سرویس های امنیتی آمریکا با کمک متحدان منط

گی خصوص عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه است. واقعیت این است که در بحث چگون

 ودر شکل گیری داعش موثر بوده اند. در حقیقت آمریکا  شکل گیری داعش هر دو نظریه

 ا دررمتحدان منطقه ای این کشور، از شکاف های قومی و مذهبی در عراق حداکثر استفاده 

و  راستای گسترش فتنه انگیزی در عراق و تشکیل گروههای تکفیری و تروریستی در عراق

 .سوریه بردند

ییر ون تغکننده در ظهور داعش را در مواردی چو تسریعتوان مهمترین علل نزدیک در مجموع می

نشین نیتوجهی دولت مرکزی به مناطق سشرایط محیطی ناشی از خروج آمریکا از این کشور، کم

سازی و عراق، شکست اهل سنت در انتخابات مجلس عراق، مشکالت ناشی از فرآیند ملت

، و بازگشت مجدّد اسد به قدرت سازی در عراق، شکست سلفیون در انتخابات سوریهدولت

انند مایی ماندگی اهل سنت در مقایسه با اقلیم کردستان، اقدامات پشت پرده کشورهاحساس عقب

و  یراناهای تکفیری و سلفی در منطقه با هدف مقابله با عربستان و قطر در حمایت از گروه

 کشورهای حامی آن، نام برد. 

 منابع و ماخذ -7

 موسسه  ]هیه کنندهت[ش(، داعش: بررسی انتقادی تاریخ و افکار، زیر نظر مهدی فرمانیان،1394)نژاد، محمد ابراهیم

 (.روشنگر آرمان اندیشه مطالعات بنیان دینی، چاپ چهارم، قم: داراإلعالم لمدرسه اهل البیت )ع
 ( جامعه شناسی سیاسی جنبش1390احمدی، حمید ،)ع(.های اسالمی، تهران: دانشگاه امام صادق ش( 

 ( 1388اسدی، علی اکبر ،)تان.، تابس51، مجله راهبرد، شماره«ظهور و افول القاعده در عراق»ش 
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 ( عراق کانون تأثیرگذار، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.1389آیتی، علیرضا ،)ش 

 و پنهان  ردپای پیدا :، در«ها، راهکارهای مهار و مقابلهردپای داعش: ریشه ها و اندیشه»ش(، 1393نشین، محمد )بردی

 .لوم )ع(عمرکز باقرال -داعش، تدوین: مدیریت پژوهش دانشکده امام علی )ع(، چاپ دوم، تهران: مرکز امامت سپاه

 ( 1393بشیر، حسن ،)ازشناسیب سلفیه؛ و یدر: بنیادگرای، «گراییگرایی تا زمینهتاریخ فرهنگی سلفیه: از متن»ش 

 امام انشگاهد انتشارات پاکتچی، چاپ دوم، تهران: احمد و هوشنگی حسین کوشش: به دینی، هایجریان از طیفی

 صادق )ع(.

 رحله زمنیه السلفیه م )عنوان اصلی کتاب: «سلفیه، بدعت یا مذهب»ش(، 1375) سعید رمضان البوطی، محمد

 مشهد: آستان قدس رضوی. ترجمه حسین صابری، (مبارکه المذهب اسالمی

 مام انشگاه جامع اد(، ژئوپلیتیک جدید عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ا، انتشارات 1390کاظم)بارانی، ذوقی

 حسین)ع(، تهران، ایران

  یراهبرد مطالعات پژوهشکده :عراق، تهران تحوالت آینده انداز چشم ، بررسی(ش1386)جعفری، محمد. 

 ( وهابیت از منظر عقل و 1387حسینی قزوینی، سیدمحمد ،)شرع، قم: تحسین.ش 
 ( دراسات فی منهاج السنه لمعرفه ابن1385حسینی میالنی، سیدعلی ،)الحقائق  تیمیه، چاپ دوم، قم:ش

 االسالمیه.

 ( شیعه در برابر معتزله و اشاعره، ترجمه محمدصادق عارف، مش1376حسینی، هاشم معروف ،)هد: بنیاد ش

 های اسالمی.پژوهش

 ( تاریخ1388حلبی، علی اصغر ،)های دینی سیاسی معاصر، چاپ سوم، تهران: زّوار.نهضت ش 

 ( 1393خوش آیند، حمید ،)فروردین: 30، («1از سلفی های درباری تا سلفی های جهادی )»ش 
 http://www.irinn.ir/news/13173 

 ایهای منطقهگروهک تروریستی داعش؛ برآیند تنازعات و ناامنی»ش(، 1393) درودی، مصطفیساوه» ،

 ، بهار.45، شماره 13فصلنامه علمی پژوهشی امنیت پژوهی، سال 
  ،ان: تهر مجید مرادی،ترجمه اسالم سیاسی معاصر در کشاکش هویت وتجدد، ش(، 1383رضوان )السید

 مرکز بازشناسی اسالم و ایران

 نداز آینده عراق: بررسی ، در چشم ا«ایران اسالمی جمهوری بر آن تأثیر و عراق در گریسلفی»(، 1390اقر )ب سیدنژاد، سید

 روندهای داخلی و خارجی، به اهتمام: غالمرضا خسروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ( 1393شریفات، عبدالمحمد ،)یری از دیدگاهافراطی و تکفهای ، در: مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریان"«داعش»ش 

 ، قم: داراإلعالم لمدرسه اهل البیت )ع(.8علمای اسالم، به کوشش: مهدی فرمانیان، ج 

 ( القاعده و اخواتها قصه الجهادیین العرب، بیروت: دارالساقی.2007الطویل، کمیل ،)م 
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 ( حلف اإلرهاب؛ تنظیم القاعده من عبداهلل عزام الی ای2003عبدالرحیم، علی )ی، چاپ دوممن الظواهرم ،

 قاهره: مرکز المحروسه للنشر.

 ( درسنامه وهابیت: پیدایش، جریانا -1392علیزاده موسوی، سیدمهدی ،)ها و کارنامه، تهران: سازمان لف

 حج و زیارت، معاونت امور فرهنگی
 ( 1394علیزاده، اصغر ،)اعش، تدوین: پنهان د، در: ردپای پیدا و «مبانی فکری، کالمی و فقهی گروه داعش»ش

 علوم )ع(.مرکز باقرال -مدیریت پژوهش دانشکده امام علی )ع(، چاپ دوم، تهران: مرکز امامت سپاه

 ( 1388فرمانیان، مهدی ،)ز.، پایی104، مجله مشکوه، شماره «های فکری سلفیه در جهان امروزگرایش»ش 

 ،انتشارات سمت :هرانت چاپ سوم، نظام سیاسی و دولت اسالم، ش(،1384داود ) فیرحی. 

 ( جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، قم: زمزم هدایت.1385قنبری، آیت ،)ش 

 ،مطالعات  پژوهشکده تهران: گرایی،تعارضات ساختاری عراق و تأثیر آن بر افراط، (ش1388) علی گلچین

 .راهبردی

 ( موج سوم بیداری اسالمی، تهران: موسسه 1388گنجی ارجنکی، عبداهلل ،)ور.نمطالعات اندیشه سازان ش 

 ،نامه عراق، پایان معاصر هایجریان اجتماعی هایزمینه و فکری ، مبانی(ش1386) الدینشمس مریجی

 .علمیه حوزه: کارشناسی ارشد، قم

  فصلنامه «افغانستان و عراق در انتحاری حمالت افزایش و تروریسم علیه جنگ»، (ش1387)مهربان، احمد ،

 .48 راهبرد، شماره

 ( جزیره1375وهبه، حافظ ،)نشر.ال و الترجمه و التالیف لجنه: العشرین، القاهره القرن فی العرب ق 

 ( بنیادگرایی1393هوشنگی، حسین و احمد پاکتچی ،)چاپ دوم،  دینی، هایجریان از طیفی بازشناسی سلفیه؛ و ش

 صادق )ع(. امام دانشگاه انتشارات تهران:
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سوریه بحران مدیریت و مهار به نسبت روسیه راهبرد  
 

 النیگ دانشگاه یاسیس علوم گروه یعلم ئتیه عضو و  اریاستاد ، 1یدانیشه یتیهدا یمهد

 

 دهیچک

 باز دوابرقدرت امالتتع و یدوقطب ساختار به عمدتا ،یالمللنیب منازعات بحران تیریمد یالگو ۀنیشیپ

  یضمن وافقت کی هیسور بحران مورد در سرد، جنگ عصر انیپا از دهه دو از شیب گذشت با اما. گرددیم

 شناخت ضرورت. خوردیم چشم به هیروس همچون یجهان یقدرتها یسو از گسترده ۀمداخل عدم بر یمبن

 مقامات، تاظهارا قالب در کشور نیا نظر مد اهداف و اصول یبررس با مقاله نیا را یضمن توافق نیا

 تیریمد در. کرد واهدخ دنبال منازعه یالمللنیب صحنه در آنها یهایریگجهت و ک،یپلماتید یهاکنش

 همواره ینظام یکنولوژت و اقتصاد ،یدئولوژیا ،ینظام قدرت از استفاده یروس کردیرو با یالمللنیب بحران

 یپلماسید و ینظام قدرت از یالمللنیب بحران تیریمد در دیجد دوران در و است داشته رگذاریتأث ینقش

 یایاح ا،کیآمر یرهبر به غرب یطلب توسعه مهار. شودیم استفاده هیروس قدرت یایاح هدف با یانرژ

 از یرامونیپ مناطق در ژهیو به سابق یشورو نفوذ حوزه در حضور گسترش و هیروس یخیتار قدرت

 قدرت از استفاده بر یمبتن هیروس کیاستراتژ فرهنگ. باشدیم یروس بحران تیریمد در یاساس اهداف

 یایاح هدف با ییگراچندجانبه اما است، افتهی استمرار همچنان متمرکز یریگمیتصم ساختار و ینظام

 . دهدیم لیتشک را هیروس دیجد کردیرو ه،یروس قدرت

  یضمن توافق ،ییگرا چندجانبه بحران، تیریمد ه،یروس ه،یسور بحران :یدیکل کلمات
 

 مقدمه

موجب کشته  2016آغاز شد که با تداوم آن، تا سال  2011در کشور سوریه از اوایل سال  بحران

شدن بیش از دویست و پنجاه هزار نفر گردیده است. گستردگی جغرافیای منازعه، حجم باالی 

های بسیار شدید، و نیز حضور مستقیم و غیر مستقیم تعداد خسارت وارده، وقوع خشونت

                                                                                                                                             
1 Mehdi.hedayati88@gmail.com 
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الملل در صحنۀ نبردهای عملیاتی موجب شده است تا از این نظام بینبیشماری از بازیگران 

در یک دهه اخیر یاد شود. پیرامون ماهیت  1های منحصر بفردبحران به عنوان یکی از نمونه

الملل بر وجود دو متغیر داخلی و های سیاست بیندر این کشور همچون بسیاری از پدیده 2بحران

که معتقدند این بحران صرفا از ماهیت  3همچون هنری کیسینجرشود. کسانی خارجی تاکید می

المللی نداشته و داخلی برخوردار بوده است، و معتقد است که این بحران ماهیت سیاسی و بین

 Henry Kissinger characterizes Syrian)باشد طلبانه میصرفا قومی و مذهبی و جدایی

war as…, 2013)  . 

غیر خارجی نیز نقش پررنگی را در صحنۀ عملیاتی بحران سوریه برعهده اما از منظر برخی، مت

های مردم این کشور محلی از اِعراب نداشته داشته است. در قالب این دیدگاه تحقق خواسته

است. در واقع فضای ژئواستراتژیک منازعه در سوریه موجب رقابت و نیز تمایل سایر بازیگران 

بیت از این پدیدة منازعاتی شده است. فرانسه و انگلستان به عنوان المللی نسبت به کسب مطلوبین

از جمله  4قدرتهای اروپایی و قطر، عربستان و ترکیه براساس دکترین مسئولیت برای حفاظت

در دو سوی منازعه سه دسته  )Nuruzzaman ,2013(مهمترین کنشگران این عرصه بودند 

بازیگر در حال کنشگری هستند. در وهلۀ اول نظام فعلی سوریه و ارتش آن به عنوان ارکان 

های مسلح داخلی و خارجی معارض قرار دارد. قانونی کشور در مقابل تعداد قابل توجهی از گروه

دی این منازعه قابل های بزرگ در جایگاه بعای و تعامالت قدرتهای کنشگران منطقهرقابت

باشد. همین برخورداری از عوامل چندگانه بحران موجب پیچیدگی آن شده است. در تحلیل می

این مقاله ما به بررسی ماهیت سومین عامل این بحران )الگوی رفتاری  قدرتهای جهانی و به طور 

 ویژه راهبردهای روسیه خواهیم پرداخت. 

المللی، عمدتا به ساختار دوقطبی و تعامالت اتحاد ات بینمنازع 5پیشینۀ الگوی مدیریت بحران

هایی از المللی عصر جنگ سرد، نشانهگردد. تحوالت بینجماهیر شوروی و ایاالت متحده باز می

کرد. در حالی که هرگونه رقابت های بزرگ را منعکس میرقابت، تعارض، و رویارویی بین قدرت

گرفت. به موازات بینی انجام میو شیوة تعامل قابل پیش های بزرگ، براساس قواعدمیان قدرت

                                                                                                                                             
1 . Unique Samples 
2 . The Nature of Crisis 

3 . Henry Kissinger 
4 . Responsibility to Protect 

5 . Crisis Management 
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ای با یکدیگر دادند که در حل بحران منطقههای بزرگ ترجیح میرقابت در چنین فضایی، قدرت

 (. 335-33: 1388مشارکت کنند )متقی، 

الگوی تعاملی رقابت و همکاری در فضای پس از جنگ سرد نیز با نوسانات متناوبی از سوی  

یکا و روسیه به مثابه مهمترین جمهوری مستقل شده از اتحاد شوروی دنبال شده است. با این امر

مبنی بر  1سرد، در مورد سوریه یک توافق ضمنی جنگ عصر پایان از سال بیست گذشت حال با

خورد. ضرورت شناخت این توافق ضمنی از سوی هر دو طرف به چشم می 2عدم مداخلۀ گسترده

های ها در قالب اظهارات مقامات، کنشا بررسی اصول و اهداف مد نظر روسرا این مقاله ب

المللی منازعه دنبال خواهد های آنها در صحنه بینگیریهای مالی و جهتدیپلماتیک، مساعدت

 کرد. 

 مقاله هایچیست؟ یافته سوریه بحران به نسبت روسیه راهبرد مهمترین که است آن مقاله پرسش

خود و  انمی دوجانبه تعامالت قالب در را یاد شده بحران مدیریت روسیه که است آن از حاکی

 در اطبیعت که. کندمی بالدن خویش المللیبین هایعالقمندی سایر نظرگرفتن در با و ایاالت متحده

 نزدیک -سرد گجن دوران از مانده جا به -همکاری و رقابت الگوی به زیادی حدود تا راستا، این

 .است شده

  3گرایی ساختاریچارچوب مفهومی: واقع

دانند که بر و سایر نویسندگانی می 4گرایی ساختاری را منتسب به آثار و نظریات کنت والتسواقع

المللی تاکید دارند. در ارتباط با روابط میان قدرتها اهمیت عامل ساختار در تحلیل فرایندهای بین

ن نسبت به مصالح استراتژیک خود حساس هستند. والتس معتقد است که این دسته از بازیگرا

هایی مخالفت تغییر و دگرگون شود، آنان با چنین نشانه 5زمانی که معادلۀ قدرت سیاسی

پذیرند. المللی نمیای و بینخواهندکرد. بنابراین اصالحات را در درون ساختار و نیز فضای منطقه

بر تغییرات ساختاری،  6ها برای غلبهقدرتتوان تفسیر کرد توافقی ضمنی میان گونه میاین

به طور طبیعی وجود دارد. پراکندگی قدرت، تغییر  7ایدئولوژیک و مقابله با نیروهای گریز از مرکز

                                                                                                                                             
1 . Tacit Agreement 

2 . Non-extensive Intervention 
3 . Structural Realism 

4 . Kenneth Waltz 

5 . Political Power Equation 

6 . Conquest 

7 . Centrifugal Actors 
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های هویتی . رشد جدال (Waltz, 1993: 45)ماهیت و شکل ساختار را به دنبال خواهد داشت 

و قومی در بسیاری از مقاطع تاریخی وجود داشته است. در چنین وضعیتی، بازیگران اصلی در 

المللی، تمایل خود را برای مهار بحران، مدیریت منازعات قومی، اجرایی و ساختار یک بحران بین

 سازند. عملیاتی می

 هایقدرت رویپیش المللیبین هایبحران مدیریت زمینه در را چالش نوع دو سرد جنگ پایان

 حفظ پی در بزرگ هایقدرت و خورده هم به سابق نظم سو، یک از. است داده قرار بزرگ

 در. دهندمی قرار فشار تحت را دیگر هم راه، این در و هستند آن ارتقای سپس و پیشین موقعیت

 کندمی تجربه را پیشین قطب دو از آزادی از میزانی یافته، که تحولی با المللبین نظام دیگر، سوی

 محیط در را هاقدرت این امنیتی کار دستور و انجامیده ایمنطقه نظمیبی نوعی به خود که

 محیط در متعددی هایبحران با هاقدرت از یک هر دیگر، عبارت به. است داده افزایش ایمنطقه

 از زیادی حجم تاکنون آن حاصل که. نیست پیشین های بحران جنس از که اندمواجه خود

-136: 1384است )اسنایدر،  بوده اجتماعی حتی و اقتصادی نظامی، سیاسی، مختلف هایبحران

139). 

های استراتژیک های جهانی برای مقابله با عواملی که مطلوبیتدر روند مدیریت بحران، قدرت

 1شدتاستفاده از خشونت کمهایی همچون کنند از روشآنها را در فضای ساختاری تهدید می

کارگیری خشونت برای محدودکردن نیروی چالشگر، انتقال بازی به بازیگران درجه ، به2برای مهار

برند. البته فرایند ایفای نقش دوم جهت تداوم مهار، و استفاده از خشونت برای براندازی بهره می

جویانه نیست. به و یا همکاریدر یک بحران برای این بازیگران صرفا دارای کارکرد مشترک 

عقیده والتس هنگامی که یک بحران برای آنان طبیعت رقابتی داشته باشد، روابط رقابتی جایگزین 

های معطوف به همکاری خواهند شد. به طوری که هریک از آنها در طول یک منازعه در کنش

ه رفتار طرفین منازعه دهی بیک سوی آن قرار دارند و با ایفای نقش از بیرون، سعی در جهت

 .   (Waltz, 2000: 25-26)دارند 

 از. دارند خاصی شرایط سرد جنگ از پس المللیبین هایبحران مدیریت در بزرگ هایقدرت "

 سخت رقابتی در راه، این در و هستند نامطمئن المللیبین نظم یک از گذار حال در سو، یک

 را قضیه که آن فصل و حل پی در هم و اندآفرینی بحران پی در هم آنها رقابت، این در. گرفتارند

                                                                                                                                             
1 . Low Intensive Conflict 

2 . Containment 
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 سرد، جنگ دوران برخالف گونه بازی و سخت رقابت این. سازدمی شبیه بازی یک به بیشتر

 جایگاهی یافتن و المللیبین نظم حفظ یا تغییر سر بر بلکه منافع، و امتیاز کسب سر بر نه عمدتاً

 .(38: 1389)واعظی،  "است کنونی جایگاه حفظ یا بهتر

، 1باشند؛ همکاری کاملپس از جنگ سرد، تعاملالت روسیه با آمریکا در سه دسته قابل تقسیم می

(. در همکاری کامل، قدرتهای بزرگ منفعتی مشترک یا 34: 1382)ویلیامز،  3و ضمنی 2نامتقارن

کنند. متقابل نسبت به یک نتیجۀ مشخص دارند و صراحتا برای دستیابی به آن با هم همکاری می

های مواردی از قبیل تالش برای تداوم دستیابی به یک توافق جامع نسبت به کاهش سالح

دسته قرار داد. اما همکاری نامتقارن و یا مبتنی بر رضایت به آن دسته توان در این ای را میهسته

شود که یک طرف به طور گسترده وارد یک منازعه شده و طرف دیگر از ها اطالق میاز همکاری

گیرد. در عین حال همکاری آورد و نقش تسهیل کننده را برعهده میاو حمایت علنی به عمل می

های رسمی  بوده است، علی رغم آنکه به عنوان یکی از فاقد جنبه ضمنی میان کشورها همواره

شود. مهمترین هدف این نوع همکاری خارج نشدن منازعه مهمترین اشکال همکاری از آن یاد می

های بزرگ است. علی رغم آنکه دو کشور تالش خواهند کرد که ای از حیطۀ کنترل قدرتمنطقه

و یا تبعات آن را کاهش دهند، اما وجود یک نوع حس منفی  از هرگونه ماجراجویی اجتناب کرده

گرایانه خواهد شد. موضوعاتی همچون از اقدام طرف مقابل، موجب توسعه رفتارهای مقابله

هایی هستند که دو کشور روسیه و ایاالت متحده در صدد هستند بحران سوریه از مهمترین نمونه

 آن تصمیم بگیرند.  تا از طریق همکاری ضمنی نسبت به سرانجام

 راهبرد و مدیریت روسیه در بحران سوریه  

 و اقتصاد ایدئولوژی، نظامی، قدرت از استفاده روسی رویکرد با المللیبین بحران مدیریت در

 بحران مدیریت در جدید دوران در و است داشته تأثیرگذار نقشی همواره نظامی تکنولوژی

. شودمی استفاده روسیه قدرت احیای هدف با انرژی دیپلماسی و نظامی قدرت از المللیبین

 مناطق در ویژه به سابق شوروی نفوذ حوزه در نفوذ گسترش و روسیه تاریخی قدرت احیای

 بر مبتنی روسیه استراتژیک فرهنگ. باشدمی روسی بحران مدیریت در اساسی اهداف از پیرامونی

 اما است، یافته استمرار همچنان متمرکز گیریتصمیم ساختار و نظامی قدرت از استفاده

                                                                                                                                             
1 . Fully Fledged Cooperation 

2 . Asymmetrical Cooperation 

3 . Tactic Cooperation 
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دهد )واعظی، می تشکیل را روسیه جدید رویکرد روسیه، قدرت احیای هدف با 1گراییچندجانبه

1389 :40). 

 از تلفیقی آمریکایی رویکرد در المللیبین هایبحران برخالف مدل روسی، مدیریت

 و نفوذ المللبین امنیت ملی، منافع تحقق هدف با که است گراییچندجانبه و 2گرایییکجانبه

 چندجانبه و دو دیپلماسی غیردولتی، هایسازمان هایتوانایی به وسیلۀ شود.دنبال می استراتژیک

 گیریتصمیم ساختار. شوداین امر پیگیری می مختلف انحاء و اشکال به نظامی هایقابلیت و

 جنگ از پس دوران در اما است، یافته استمرار همچنان المللیبین هایبحران در مداخله در آمریکا

 .(39: 1389است )واعظی،  کرده دنبال را جهان در آمریکا رهبریتداوم  هدف همواره سرد

گرا در این بایست در روابط احزاب چپهای کنونی روسیه را در بحران سوریه میریشۀ کنش

 اتفاقا که سوریه در کمونیستی حزب اولین 1925 سال کشور با شوروی جستجو کرد. در

 شوروی کمک به رفتمی شمار به نیز عرب دنیای در شرق بلوک به مایل حزب ترینپرقدرت

 که اییج تا یافت گسترش کشور دو روابط 1946 آوریل 17 در سوریه استقالل از پس. شد ایجاد

 فروش رب عالوه شوروی. کرد دریافت مسکو از اقتصادی و نظامی توجه قابل هایکمک سوریه

 بندر و وریهس در الذقیه بندر جمله از خاورمیانه در هاییپایگاه مصر، و سوریه به اسلحه

 کشورهای هایحرکت از شوروی دوران این در. گرفت خود اختیار در را مصر در اسکندریه

 سوریه اشت،د قرار جبهه این در که کشورها این از یکی کرد،می حمایت اسرائیل ضد بر عربی

 .  (Горбатов и Черкасский, 1974: 170)بود 

المللی بحران ای و بیناین سوابق همکاری موجب شده تا روسیه در سه سطح داخلی، منطقه

ها تا حدود ای این بحران در نگاه روسکنونی سوریه را ارزیابی کند. سطوح داخلی و منطقه

باشد. در درون از طریق بکارگیری نیروهای سلفی و افراطی می 3زیادی وابسته به تصاعد بحران

را برشمرد که در  توان داغستان، تاتارستان و باشقیرستاننشین روسیه، میهای مسلمانجمهوری

باشد که به شدت از سوی کشورهایی گرایانی میهای افراطترین پایگاهحال تبدیل شدن به مهم

همواره از شوند. رشد این جریانات افراطی، و مالی میهمچون عربستان پشتیبانی فکری 

در این راستا، حضور بخش اعظم نیروهای افراطی های جدی مقامات مسکو بوده است. نگرانی

                                                                                                                                             
1 . Multilateralism 

2 . Unilateralism 
3 . Crisis Escalation 
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موضوعی است که بهترین انتخاب تبار در بحران سوریه و جنگ با نظام سوریه، های روسچچنی

فراطی در خارج از مرزهای این کشور )در اروی روسیه جهت مقابله با این نیروهای را پیش

ای بسیار کمتر از کشاندن عرصه مواجه به درون خاک دهد. این مقابله هزینهسوریه( قرار می

 .  )2013а, Костини  Костин( روسیه خواهد داشت

ها با نگاهی تاریخی، ها از بابت اقدامات عربستان است. روسای نگرانی روسدر ابعاد منطقه

ستجو جو جنگ شوروی در افغانستان  1970پیشینۀ حمایت عربستان از سلفیون را در سالهای 

 سابق هایجمهوری و روسیه مسلمانان جذب برای عربستان، شوروی فروپاشی از کنند. بعدمی

 سال چند نهات. است کرده اعزام منطقه این به را زیادی مبلغان وهابی، و سلفی افکار به شوروی

 تمام در هبلک روسیه، خود در تنها نه وهابیت گسترش و ظهور شاهد هاروس فروپاشی، از بعد

  (.Mudallali, 2012)بودند منطقه کشورهای

 نتایج نیز المللیبین ابعاد و روسیه خارجی سیاست در 2012 سال در پوتین دوبارة انتخاب

 بازسازی یفضا در مطلوب نتایج به نیافتن دست سویی از. است داشته دنبال به را خود به مختص

 این تکوین به نیز لیبی در جنگ از پس دورة از ژئوپلیتیک مندی بهره عدم نیز و امریکا با روابط

 ملل جامعه به مندیبهره و استناد با آمریکا کرد،می تصور که روسیه. است کرده کمک نتایج

 آن، نتایج ارشدنآشک و نظامی عملیات پایان با باشد،می قذافی معمر مخالفان از حمایت درصدد

 زا مشابه المللیبین دموار در تا شد آن بر آن، پیمانانهم و آمریکا برای بلکه و خویش برای نه

 هاروس بینیشخو واقع، در.  (Trenin, 2013)کند  خودداری متحده ایاالت با بهرهبی همراهی

 فرافکنانه ابعاد د،بو آنان با روابط در سرگیری از نتایج از منبعث که متحده ایاالت راهبرد به نسبت

 و نقش به المللیبین ابعاد در هنوز غرب که کرد متقاعد را آنان و نمایاند روسیه به را خود

 با راستا این در. گیردنمی نظر در را هاروس منفعتی هایضرورت و ندارد اعتقادی آنها شخصیت

 هایحوزه برخی در هاییهمکاری ضمن روسیه، جمهوری ریاست جایگاه به پوتین بازگشت

 سوریه موضوع در ویژه طور به المللیبین رویارویی و منفعتی تضادهای اوج شاهد اقتصادی،

 جانبه دو روابط در بازنگری از حاصله نتایج از یک هیچ زیادی حدود تا پوتین واقع، در و ایمبوده

 . (Pomeranz, 2012) نشناخت رسمیت به را

http://www.ozon.ru/person/19792113/
http://www.ozon.ru/person/19792113/
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 .داندمی خود محاصره روند ادامه معتقد است که روسیه بسیاری از تحوالت جهانی را 1برژینسکی

روسیه درصدد است تا به هرشکل ممکن ارتباط آمریکا با اوراسیا را قطع کند. به نظر او تحقق 

 را خود نظامی آرایش آن با مقابله برای این امر موجب به وقوع پیوستن موازنه جهانی خواهد شد.

 قفقاز حتی و شمالی قفقاز سیاه، دریای جنوبی، حوزه به و کرده متفاوت آن از قبل به نسبت

است  پرداخته نظامی هایپایگاه گسترش به و مبذول پیش از بیش توجهی جنوبی

(Brzezinski, 1991: 65)  .  

روزنامه دارد.  ایژهوی اهمیت سوریه در روسیه جنوبی برای مرزهای در ایمنطقه موازنه تغییر

به سوریه  140-خبری نسبت به تحویل هواپیماهای جنگندة مدل یاک 2014کامرسانت در ماه می 

توان این قرارداد را انعکاس رویدادها و تحوالت اوکراین، تا پایان سال درج کرد. از یک سو می

 ناتو از عضویت در ترکیه جایی که جدال غرب و روسیه به اوج رسید، و از سوی دیگر موقعیت

ییر موازنۀ ها به منزلۀ تغحضور ترکیه در ناتو از منظر روس غرب دانست. این کشور با اتحاد و

 جنگی ناو اسد بشار از پشتیبانی برای روسیه که است رویکرد این با شود.ای قلمداد میمنطقه

 اوضاع زمان شدنسپری با کندمی تالش روسیه. کرد وتو را سوریه علیه هاقطعنامه تمام و فرستاد

 ,Menkiszak)بزند  رقم سوریه در را مهاری قابل شرایط و کند دگرگون اسد بشار نفع به را

2013: 6) . 

 راهبرد و مدیریت آمریکا در بحران سوریه

پیرامون جایگاه نبرد کنونی سوریه در استراتژی سیاست خارجی ایاالت متحده، عمدتا سه سطح 

تحلیل برای تبیین آن ارائه شده است. دسته اول مربوط به موج موسع گسترش دموکراسی در 

باشد که از دوره ریاست جمهوری بوش پسر در سیاست خارجی آمریکا آغاز شد. خاورمیانه می

ای نداشت که در خاورمیانه ، آمریکا چاره2001سپتامبر  11دیدگاه، پس از حادثه بر اساس این 

های اقتدارگرای بایست به جای تقویت حکومتنقش جدیدی را ایفا کند در نتیجه این کشور می

ها در این امریکایی (.45-42: 1385پرداخت )هاثورن، میساالری عرب به حمایت از ترویج مردم

های دیپلماسی عمومی بهره گرفتند و با نفوذ در جامعۀ مدنی تالش کردند تا جامعه مسیر از ابزار

کشورهای عرب را با عناصر کلیدی دمکراسی آمریکایی از طریق سفرهای مطالعاتی، برتری 

های دیپلماتیک از معارضان ای، مسئله حقوق زنان، اعطای بورس تحصیلی و نیز حمایترسانه

                                                                                                                                             
1 . Zbigniew Brzezinski 
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برخی اذعان دارند که تا مادامی که تضمین جریان نفت از خاورمیانه به مدنی آشنا سازند. اما 

کشورهای منطقه  1سمت امریکا برقرار بود، این کشور نیازی به اقدام جهت دمکراتیزاسیون

(. بنابراین الزم است تا سطح دوم تحلیل، به مباحث انرژی و دول 43: 1385دید )هاثورن، نمی

 ن به غرب اختصاص داده شود. کنندة جریان آوابستۀ تامین

دنبال مسیری از منظر این سطح تحلیل، کشورهایی همچون قطر، ترکیه و عربستان سعودی به 

جدید جهت احداث خطوط لوله از خلیج فارس به سمت اروپا هستند. این برنامه با حمایت 

 -جهان در عمای طبیعی گاز صادرکننده بزرگترین - پذیرفت. قطرمستقیم کاخ سفید صورت می

سوریه روند انتقال منابع گازی به اروپا را  در 2نشاندهدست رژیمی قصد داشت با روی کارآوردن

های تروریستی تالش با صرف هزینه بسیار و سازماندهی گروه سعودی عربستان .تسهیل کند

طرح انتقال  .  (Ahmed, 2013)کند  مهار را منطقه انرژی جریان طریق این داشت در ادامه از

های اصلی غرب جهت رهایی این قاره از گاز از منطقه خلیج فارس به اروپا یکی از دغدغه

 بتواند تا بود فرصت بهترین این امریکا باشد. برایوابستگی به واردات گاز از روسیه تحمل می

 جایگزینی بیابد. برای شرکای خود منابع

هایی در کار آمدن گروهغرب مشتاقانه منتظر بود تا نتیجه بحران داخلی این کشور منجر به روی

 امضای به حاضر سوریه شود که نسبت به اجرای این خطوط اهتمام کامل داشته باشند. اسد

 جنوبی پارس حوزه با که دوم، شمالی میدان از را ایلوله خط که نشد قطر با شدهارائه توافقنامۀ

 اندازچشم با رساند،می ترکیه به سوریه و اردن سعودی، عربستان طریق از است، پیوسته ایران

از سوی  . (Ahmad, 2013) روسیه زدن دور آن از مهمتر البته و اروپایی بازارهای به عرضه

توان در رابطه با مهار محور مقاومت در منطقه خاورمیانه تلقی کرد. در دیگر این موضوع را می

ها در سوریه قرارداد گازی میان ایران، عراق و سوریه و همزمان با افزایش درگیری 2012سال 

یلیارد م 10امضاء شد که بنا دارد تا از منطقه مشترک پارس جنوبی با قطر از طریق یک طرح 

ای که موجب ارتقاء نقش و دالری گاز ایران را به سواحل مدیترانه برساند. بالطبع هر پروژه

ای و تضعیف موقعیت دول وابسته خلیج افزایش پتانسیل اثرگذاری این محور بر روندهای منطقه

                                                                                                                                             
1 . Democratization 

2 . Client Regime 

http://www.nafeezahmed.com/
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آن  شود، مطبوع ایاالت متحده نبوده و با -که متضمن فعلی جریان انرژی به غرب هستند -فارس

 .   (Snyder, 2013) مقابله خواهد کرد

های بزرگی های ایاالت متحده در عرصۀ جهانی با قدرتو آخرین سطح تحلیل مربوط به رقابت

گونه جایگاهی را برای کشورهایی ها هیچهمچون روسیه است. پس از جنگ سرد، آمریکایی

یانه حکمرانی ساختار جهانی در جوهمچون روسیه در معادالت جهانی متصور نبودند. نگاه برتری

سیاست خارجی امریکا چنین نتایجی را با خود در پی داشته است. پس از جنگ گرجستان در 

در  2014، ممانعت روسیه از اقدام یکجانبه در بحران سوریه و تحوالت سریع در سال2008سال 

ه چالشی نزدیک اوکراین از عمده موضوعاتی هستند که در روابط آمریکا و روسیه به مرحل

های دوابرقدرتِ نظام دوقطبی هستند اند و به نوعی یادآور خطوط ترسیمی در دوران رقابتشده

(Fisher, 2013) را  ایقطعنامه آمریکا شده باعث روسیه، همراهی که است این پوتین . برداشت

 تنها و جوید سود آن از ایگسترده شکل به و بگیرد امنیت شورای در مورد حمله به لیبی از

 نکرد، موافقت تنها نه سوریه، علیه قطعنامه تصویب برای دلیل همین به کند؛ دنبال را خود اهداف

است. تالش  کرده وتو را سوریه علیه قطعنامه بار سه چین، همراهی بحران سوریه به در بلکه

ها در نگاه روس ،برداریِ غرب قرار گرفتآمریکا برای استفاده از آنچه که در لیبی مورد بهره

 همواره به عنوان یک اقدام خطرناک در سوریه از سوی مقامات این کشور محسوب شده است

(Allison, 2013: 797-798)  .و -ی سرکشتروریستها بجای - سوری معارضان از حمایت 

 در 1پوینت وست دانشگاه در باراک اوباما سخنرانی کلیدی نکته 8 از یکی سوریه دولت مقابل در

رئیس جمهور امریکا در این نطق بطور صریح میان جنگ در سوریه و تحوالت  . بود 2014 مه 28

 خشونت» علیه واشنگتن اقدام و تحرک سیاسی شرق اکراین ارتباط برقرار کرد. به اعتقاد او عدم

 آمریکا 21 قرن در گفت اوباما. است آمریکا اساسی قانون خالف بر «روسیه اقدامات و سوریه در

 گذرد،می مرزهایمان از خارج آنچه به نسبت توانیمنمی ما" .کند منزوی را خود تواندنمی

 را بیشتری منابع پس این از آمریکا. «ندارد ایساده راهکار هیچ» بحران باشیم... این تفاوتبی
 را کسانی بهترین» تا کرد خواهم رایزنی کنگره با کند.می ارائه روسیه هایهمسایه از حمایت برای

 "کنند تقویت پیش از بیش شوند، سوریه جمهوررئیس و «هاتروریست جایگزین توانندمی که

(Zezima, 2014) . 

                                                                                                                                             
1 . University of West Point 
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 وسیه رهای هدایت بحران سوریه در رفتار نشانه

برای بررسی الگوهای مدیریت بحران روسیه در مورد بحران سوریه در این بخش از مدل ارائه 

کنیم. اگرچه او این مدل را در ارتباط با عقالنیت ساختار استفاده می 1مدلسکیشده توسط جورج 

تر ذکر گردید، طور که پیشای مطرح کرده است، اما همانهای منطقهدوقطبی نسبت به بحران

های جنگ سرد شبیه های ماهوی و بیرونی تاحدود زیادی به پدیدهبحران سوریه به دلیل ویژگی

 مطرح ایمنطقه یا و داخلی کشمکشهای و بحرانها در را المللبین نظام اثر نوع سه باشد. ویمی

 واحدهای اول وهله در.  ) ,1961modelski( 4«توافق ایجاد» و 3«انزوا» ، 2«تشویق»: کندمی

 تقویت در سعی و کنند،می تشویق کرده ایجاد را تخاصم که نیرویی آنها امکانات و خارجی

 دوم وهله در. کنند کسب را خود موردنظر منافع و امتیازات بتوانند تا دارند نیرو این هایتوانایی

 نیروهای و کند دفاع شده واقع تهاجم مورد واحد از تا کوشدمی آن واحدهای و المللبین نظام

 تالش المللبین نظام سوم وهله در نهایت در. سازد محدود را آن امکانات و منزوی را مهاجم

همچون کنت والتس  مدلسکی کند. ایجاد توافق و کرده حل را اختالف مورد موارد تا کندمی

المللی این توانایی را خواهند داشت که بتوانند بر منازعات موجود معتقد بود که ساختارهای بین

کنند. به اعتقاد دهی کرده و سپس مدیریت میدر مناطق مختلف تاثیر بگذارند، آنها را سازمان

ش بحران را در خود همواره مدلسکی قدرتهای بزرگ با ابزارهایی که در اختیار دارند، توانایی چین

تواند در فضای عادی و بدون مداخله به کنند؛ به نحوی که هیچ قدرت جهانی نمیروزآمد می

 (. 10: 1389بپردازد )متقی، الملل مدیریت نظام بین

 5ابزار ترغیب و اقناع -الف

منازعات  هاست، دردر این گزینه ساختار موجود بین قدرتهای بزرگ که شامل اراده و نقش آن

گیری و تشویق این قدرتها همراه شده و اثر غیرمستقیمی بر نتیجۀ بحران باقی ای با جهتمنطقه

ای به حداقل نهد. فقدان چنین تشویقی موجب شده تا امکان ظهور و تداوم بحران منطقهمی

ها تالش کردند حمایت رسیده و یا صفر شود. در اولین سال آغاز بحران در سوریه، غربی

ساختاری از مواضع و منافع معارضان در جنگ با نظام حاکم در این کشور به عمل آورند. از 

                                                                                                                                             
1. George Modelski   
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الملل نظام این کشور را در یک حالت انزوا قرار دهند، مکررا  سوی دیگر برای آنکه در جامعۀ بین

 و کردند )آمریکائیانمیگیری از قدرت بشار اسد رئیس جمهور این کشور را ترغیب به کناره

شود، ظهور معادلۀ جنگ تر میی که در این مورد پُررنگا(. نکته2011به....،  را اسد ها روپائیا

ای توسط قدرتهای بزرگ خواهد بود. دلیل این امر آن است که تشویق بازیگران منطقه 1نیابتی

موجب درگیری و ستیزش مستقیم میان آنها خواهد شد. در واقع طراحی این منازعه از سوی 

 ای انجام خواهد شد.های بزرگ بوده اما کنشگری عملیاتی آن از سوی بازیگران منطقهقدرت

معتقد است که امنیت برای کشورهای مسلط جهان زمانی پایدار خواهد بود که  2آرنولد ولفرز

چالشی متوجه آنها نشود و یا در صورت مواجه با آن مجبور به استفاده از گزینه نظامی نباشند. 

ای خویش در منازعات میان آنها باید از نفوذ و اعتبار خویش برای ترغیب شرکای منطقهبنابراین 

 بازیگرانی . در بحران سوریه  (Wolfers, 1952: 484-485) مند شوندواحدهای چالشگر بهره

 در کارگزارانی چنین. کنندمی نقش ایفای آمریکا اجرایی و عملیاتی کارگزار عنوان به حاشیه در

 ایمنطقه هایخشونت از بسیاری ترتیب، این به. دارند حضور جغرافیایی مختلف یهاحوزه

عربستان، ترکیه، قطر، اردن ازجمله بازیگران  .رسدمی انجام به آمریکا نیابتی کارگزاران توسط

 رسمی در مناقشه مورد بحث هستند.

در سنت پترزبورگ  2013کشور اقتصاد برتر دنیا که در تابستان سال 20در اجالس سران گروه

ترین ابزارهای دولتی تشویق، توسط روسیه در حمایت از نظام سوریه شد، یکی از قویبرگزار می

مورد استفاده قرار گرفت. پوتین رئیس جمهور روسیه با اعالم این مطلب که در صورت حملۀ 

ها با هرگونه تغییر دادکه روس وریه قویا از آن حمایت به عمل خواهد آورد، نشانغرب به س

ابزار تشویق و . (Alison, Ibid: 815)حکومتها از طریق نیروی نظامی مخالف هستند 

ای از انگیزة شود که بازیگران منطقهمندی از آن توسط قدرتهای بزرگ زمانی محقق میبهره

تخاصمی و انجام عملیات معارضانه برخوردار خواهند بود. اما بازیگران  الزم برای اقدام 3روانی

رسانند. خارج ماندن از مواجهۀ مستقیم و اظهار بزرگ نقش خود را با تاخیر به انجام می

از جمله اقدامات قدرتهای  4کردن، و نیز به توافق رسیدن در مورد نوع و شدت منازعهطرفیبی

باشد. قدرتهای بزرگ حمایت مستقیم و غیرمستقیم ای میحران منطقهبزرگ در دورة آغازین یک ب
                                                                                                                                             
1 . Proxy War 
2 . Arnold Wolfers 

3 . Psychological Incentive 

4 . Intensity of Conflict 
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های حمایتی و تعارضی تنظیم کرده و ابزارهایی ای براساس نشانهخود را در طی منازعات منطقه

-66: 1382کنند )بریچر و ویلکنفلد ، میرا به بازیگران معارض جهت هدایت موثر بحران اعطاء 

70 .) 

نه ممکن المللی تشویق بازیگران اشکال متنوعی دارد. در گامهای آغازین این گزیبیندر ساختار 

ای البهاست از ماهیتی حمایتی در عرصه دیپلماتیک برخوردار باشد. همچنین ممکن است در ق

یکی از  کردنتسلیحاتی قرار گیرد. اما جنبه با اهمیت این اشکال آن است که غالبا برای محدود

 دربارة 2012در سال 1گیرد. پس از برگزاری کنفرانس ژنوعه در دستور کار قرار میهای منازطرف

وزیر خارجه  -هایی از این اعمال محدودیت مشاهده شد. هوشیار زیباریبحران سوریه نشانه

های بزرگ این چنین توصیف ست حضور داشت، نسبت به مواضع قدرتکه در آن نش -عراق

کرات ر فضای مذادان روسیه و امریکا برای انتقال قدرت در سوریه نوعی از تفاهم می " کند:می
های اخیرشان در مکزیک و سفر کلینتون به سنت پترزبورگ و نشست ژنو حاصل شد. تماس

وعی هایی از رسیدن به نفضای مثبت مذاکرات و تعدیل لحن دو طرف در برابر هم همگی نشانه
ته حدود یک الب ( .2012بر...،  روسیه و امریکا اهم)تف "تفاهم میان دو طرف بر سر سوریه است

ارجه وزیر امور خ -سرگی الوروف 2سال و اندی بعد و درست پیش از برگزاری کنفرانس ژنو 

 معاهده از غلط تفسیر سوریه نظام کندکه براندازیگونه توصیف میین مسئله را اینا -روسیه

این امر . ستا نبوده روسیه و آمریکا طرح از بخشی سوریه حاکم نظام برکناری و .بوده است 1ژنو

ناپذیرِ سیاست های تشویقی در کنار اعمال محدودیت همواره بخش جداییدهد که نشانهنشان می

 های بزرگ بوده است.  قدرت

المللی و چنانچه وضعیتی ایجاد شود که هریک از طرفین بحران در شرایط مواجه با نهادهای بین

اند حمایت غیرمستقیم گیرد، بیانگر آن است که قدرتهای بزرگ به خوبی توانسته یا انزوا قرار

خویش را از بازیگران مطلوب خود به عمل آورند. تحقق یک موازنه قدرت مهار شده در طی 

یابی منازعه در مراحل بعدی خواهد شد. تشویق ای و جهانی، موجب جهتهای منطقهستیزش

های ک منازعه وجود داشته و تداوم آن بستگی به میزان مطلوبیتممکن است در مراحل مختلف ی

برداشت  (.494-493: 1390دارد)قاسمی، کسب شده توسط قدرتهای بزرگ از طرفین منازعه 

ها نسبت به آینده سوریه در نوع خود قابل توجه است. او معتقد بود که زیباری از موضع روس

 توافقی باید آن جای به که گویدمی بلکه شود ضعیف سوریه نظامی نیروی که خواهدنمی مسکو"
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 کند متوقف را سوریه به اسلحه صادرات روسیه که شد توافق گونه این همین برای بگیرد صورت
بر...،  روسیه و امریکا )تفاهم "شود متوقف نیز حکومت مخالفان به اسلحه صادرات مقابل در

2012) .  

 تدریجی: عدم همراهی و خروج -ب

ای آن است، که قدرتهای بزرگ حامی طرفین در های مداخله در منازعات منطقهاز ویژگییکی  

کنند. دلیل این موضوع آن سیاسی یک بحران مداخله نمی-تمامی موضوعات و مراحل امنیتی

های ساختاری هر کشور و یا بازیگر و همچنین الگوهای رفتاری آن با سایر است که ویژگی

کند. براساس ها جلوگیری میاین امر از گسترش مداخله در تمامی حوزهواحدها متفاوت است. 

هایی انجام المللی عقالنی، مداخله صرفا باید در حوزهمنطق قدرتهای بزرگ در یک ساختار بین

ای برخوردار باشد. زمان این مداخله نیز بستگی به میزان ویژه 1شود که از ارزش ژئواستراتژیک

دارد. در غیر این صورت، بازیگران تمایلی به مداخله در یک بحران را  سودمندی و جایگاه آن

  (.397-394: 1387داشت )هیل، نخواهند 

 منتشر 1391 تیرماه اوایل در سوریه ارتش توسط ترکیه هایجنگده از یکی سقوط خبر هنگامیکه

 مدادقل ناتو نیروهای با هاروس تقابل هایعرصه از یکی مثابۀ به را آن هازنیگمانه از بسیاری شد،

 دفاع سامانه کی سوی از هواپیما این  آنکه اول. بود گرفته سرچشمه دلیل دو از ادعا این.  کردند

 دولت اختیار در وسیهر توسط تازگی به که گرفته قرار آماج Buk-M2 نام به پیشرفته ضدهوایی

 توانایی دارد، شهرت SA-11  به ناتو شناسانکار میان در که سامانه این. است گذاشته سوریه

 1224 با ربراب ماخ هر) ماخ 3 سرعت و کیلومتر 14 ارتفاع تا جنگی هواپیماهای گیریهدف

وع این یش از وقنکته بعدی آن بود که این سامانه تنها چند هفته پ .داراست را( ساعت در کیلومتر

وز سوری هن وهایاتفاق در اختیار ارتش سوریه قرار گرفته بود و از منظر برخی به دلیل آن که نیر

 ویس به انهسام این سوی که از آمادگی استفاده از این سالح پیشرفته را نداشتند، فلذا موشکی

قطع به ماین واقعه در آن  .است شده شلیک هاروس خود توسط شده، بپرتا ترکیه هواپیمای

 ها نسبت به نیروهای ناتو تلقی شد. عنوان اولین کنش عملیاتی و جدی روس

کیفیت ساختار هم نقش بسزایی در ترسیم زمان و میزان مداخله دارد. به نحوی که ویژگی یک 

ک قدرت بزرگ خود را آماده برای واکنش شود تا در یک بازه زمانی خاص، یساختار موجب می

                                                                                                                                             
1 . Geostrategic Value 
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برداری از آن کاسته شود. مداخله شود تا از میزان از بهرهببیند. در واقع افزایش مداخله موجب می

های که در یک ساختار انتقالی هزینهرا با تنگنا روبرو کرده؛ چون 1گرفزاینده عمدتا کشور مداخله

(. 111-110: 1382)بریچر و ویلکنفلد، مداخله، شامل تصمیم و اجرا بیش از سایر ساختارهاست 

به نحوی که دستیابی به مطلوبیت برای آن محدود و دشوار خواهد بود. پس از حمالت شیمیایی 

دمشق به وقوع پیوست، آمریکاهایی  ریف استان در غوطه منطقه در 2013 اوت 21 تاریخ در که

داد که یکسال از سریعا فضا را برای تصاعد بحران مناسب دیدند. این اتفاق زمانی رخ می

اظهارنظر اوباما پیرامون خط قرمز بودن استفاده از سالح شیمیایی در سوریه برای آمریکا 

ناو هواپیمابر آمریکایی به سمت آبهای سوریه روانه ناوشکن و  5گذشت. اگر چه در آن مقطع می

سازی منطقه پرواز ممنوع را همچون آنچه در لیبی مورد استفاده قرار داده گشت، که قصد اجرایی

ها در مداخله مستقیم با نظام دهنده آن است که آمریکاییبود را در ذهن داشتند، اما شواهد نشان

ای از حضور شیمیایی بسیار محدود بودند و به طور مرحلهسوریه به اتهام استفاده از سالح 

 و کرده المللی واردبین تحقیقات چرخه به را موضوع مجددا هامستقیم کنار کشیدند. امریکایی

 المللی محول کنند. نهادهای بین به و برداشته خود گردن از را مسئولیت داشتند سعی

، پوتین 2013با تشدید فضای مداخله آمریکا در سوریه پس از حمالت شیمیایی در تابستان 

 که دانست. و عنوان داشت غیرموجه سوریه بر را امریکا احتمالی حمله رئیس جمهور روسیه 

 کشور، این نظامیان غیر علیه سوریه دولت شیمیایی مواد استفاده بر سندی مبنی هیچ امریکا دولت

الملل همچون موارد پوتین انجام چنین عملیاتی را در عرصه کنونی نظام بین .است کردهن ارائه

المللی و پیشین برشمرد که نه تنها موجب محو تروریسم نشدند بلکه موجب دوری از قوانین بین

. (Schlesinger, 2013)اند المللی را به ارمغان آوردهثباتی در ساختار بیندر نتیجه افزایش بی

 به غرب احتمالی حمله با مقابله چارچوب در روسیه، جنگی کشتی فروند همین ارتباط سه در

 شدند. این( سوریه سواحل مقابل) مدیترانه شرق راهی ترکیه "بسفور" تنگه از عبور با سوریه،

 و مینسک کشتی دو و( بریازوفی) "201وی.اس.اس" الکترونیک جنگ کشتی شامل مجموعه،

کشتی  16، تعداد 2013در مجموع در ایام افزایش تنش دریایی در تابستان  .بود 2نوفوچرکسک

                                                                                                                                             
1 . Intrusive Country 
2 . Minsk and Novocherkassk 
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ای این کشور در آبهای مدیترانه آماده مقابله به جنگی روسی به همراه سه فروند زیردریایی هسته

 (. 2013مدیترانه..،  سوی به روسی ناو 3 )حرکتها بودندمثل با آمریکایی

سیم گیریم، شاهد تقاز پایان نظام دو قطبی فاصله می در دوران پس از جنگ سرد هرچقدر که

ایم؛ به نحوی که موجبات کاهش اجباری قدرت های مختلف ژئوپلیتیکی بودهقدرت در حوزه

یری . چنین تفس (Walt, 2009: 101)های امنیتی و استراتژیکی هستیم گر در همه حوزهمداخله

شیمیایی  -های دفاعیمحو سالح ایران در موضوع ای برای پذیرش پیشنهادزمینه توان پیشرا می

اخر ر اودانست که به وسیلۀ روسیه به شورای امنیت ارسال شد. پیشنهاد محو این تسلیحات د

رش ا از گست، در کنار عدم وجود اراده و توان کافی در طرف آمریکایی منجر شد ت2013تابستان 

 رآیندیف اجرای روسیه و مریکاو محدود شود. آالمللی آن مهار بحران جلوگیری شده و ابعاد بین

 این داخلی جنگ یداریناپا و سوریه در شیمیایی تسلیحات از استفاده سابقه سبب به را العادهفوق

 در ایقطعنامه فوری تصویب منظور به یکدیگر با همکاری به متعهد دانستند و ضروری کشور

 یمیاییش تسلیحات منع سازمان اجرایی شورای تصمیم که شدند متحد ملل سازمان امنیت شورای

 کرد تصویب را 2118 قطعنامه آراء اتفاق به امنیت شورای ،2013سپتامبر  27 در .کند تقویت را

 یا تخریب سوریه شیمیایی تسلیحات زرادخانه ،2014 سال نیمه تا شده درخواست آن در که

 .شود برچیده

ای هکند تا از مداخله مقطعی بهره برده و به گونیک قدرت بزرگ در طی یک منازعه تالش می

واسطه  گیری نیز خود از ماهیت متنوعی برخوردار است. بهتدریجی نیز از آن خارج شود. کناره

یق کند تا موقعیت خود را از طرظهور یک وضعیت خال در منطقه بحران، قدرت بزرگ تالش می

ای، قدرت بزرگ پس از تهییج ای تعریف کند. در فرایند بحران منطقهزی بازیگر منطقهسافعال

  طرفانه داشته باشد.کند که ماهیت بیبازیگر معارض، مواضع خود را در قالب اظهاراتی دنبال می

 یابد. در واقعها از مداخله مستقیم به مهار غیرمستقیم تغییر میبا آغاز جدال نوع مداخله قدرت

دهندة آن است که تمایل به ای نشانهای منطقهسازی در حوزهماهیت پُرفراز و نشیب قدرت

یابد. پس از این نقش درگیرسازی استراتژیک در قدرتهای بزرگ در طی یک بحران سیر نزولی می

این  آید. درای به وجود میای منازعه افزایش یافته و امکان تغییر در موازنه منطقهبازیگران منطقه

وضعیت دو نتیجه رقم خواهد خورد که منجر به شکست و یا پیروزی یکی از طرفین منازعه 

(. این امر آغازگر یک نقش جدید برای قدرتهای بزرگ در 68-60: 1384خواهد شد )اسنایدر، 
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در دو  2013طور مثال اسرائیل در طول بحران سوریه تا قبل از تابستان منازعات خواهد بود. به

به برخی مواضع در این کشور حمله هوایی و موشکی انجام داد. این عملیات موجب شد تا مقطع 

شائبه جنگ فراگیر غرب علیه سوریه تقویت شود. پس از این بود که والدیمیر پوتین در طی یک 

 سوریه به اسرائیل از دیگری حمله هیچ دیگر کشورش داد تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو هشدار

در این گفتگو پوتین اعالم کرد که دستور  داد. خواهد نشان واکنش فورا و کرد نخواهد تحمل را

 نه دهدنمی اجازه داده تا روند ارسال تسلیحات پیشرفته روسی به سوریه تسریع شود. و این که

 نتانیاهو از و کند سرنگون را اسد بشار دولت دیگر ای منطقه قدرت هر و یا اسرائیل و نه آمریکا،

 را سوریه حکومت سرنگونی اجازه: بسپارد )پوتین خاطر به را نکته این که است خواسته

که به تازگی به عنوان وزیر خارجه آمریکا -درست در همین زمان جان کری .( 2013دهیم،... نمی

ها در در حال مذاکره با سرگی الوروف در مسکو جهت متقاعدکردن روس -برگزیده شده بود

 عدم حمایت از اسد بود. 

 ایجاد مصالحه   -ج

شود. ای، نیاز به همکاری با قدرتهای بزرگ از سوی آنها تشدید میبا کاهش توان بازیگران منطقه

ای ندارند، با دستیابی یکی از که قدرتهای بزرگ تمایلی به عدم تعادل در موازنه منطقه از آنجایی

رش ابعاد کنند. با گستطرفین زمینه تغییر در محیط امنیتی را تشخیص داده و سریعا ورود می

غربی )که به موجب آن موج عظیمی از -بحران در سوریه و خارج شدن اوضاع در جناح عربی

المللی تصمیم گرفتند تا طرفین های بینهای تروریستی خودسر روانه سوریه شدند(، قدرتگروه

ای در ژنو، موجب صدور اعالمیه 2012ژوئن  20را به مذاکره تشویق کنند. نشست دو طرف در 

ت که در آن بر آغاز روندهای سیاسی تاکید شده بود. اگرچه نتایج این نشست به حدی گش

ضعیف بود که در یکی از بندهای مربوط به خلع سالح شیمیایی سوریه، شورای امنیت مجبور 

المللی برای اجرای آن گشته بود تا طرفین را به رعایت مفاد و برگزاری یک کنفرانس بین

نوعی که نیز انعکاس یافته بود. به 2ت در فضای پیش از کنفرانس ژنوفرابخواند. این وضعی

آمیز آنان، طرفین را مجاب های تروریستی و اقدامات بسیار خشونتازحد گروهیابی بیشقدرت

 . (Kumar Sen.2013)کرد تا هرچه سریعتر به برپایی این نشست مبادرت ورزند 

http://www.washingtontimes.com/staff/ashish-kumar-sen/
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چنانچه سرنوشت یک بحران به تصمیم قدرتهای بزرگ گره بخورد، وضعیت ثبات آن بحران نیز 

 1شود که از طریق گزینه مهار توسط قدرتها، منجر به کاهش بحراندر شرایطی ایجاد می

 وزیر الوروف، سرگئی و آمریکا خارجه وزیر کری، جان 2013 مه 23 تاریخ خواهدشد. در

 مذاکره میز سر بر طرف دو نشاندن برای ها،خونریزی پایان منظور به کردند توافق روسیه خارجه

  ..کنند تالش

روی فضای پیش 2کنند تا موازنه قدرتای، قدرتهای بزرگ تالش میها و منازعات منطقهدر جنگ

عناصر اصلی ساختاری تبیین پس از بحران، مورد توافق همه بازیگران اصلی و نیز در چارچوب 

ای شان توسط بازیگران منطقهشود. آنان به هیچ عنوان به تحت تاثیر قرارگرفتن منافع استراتژیک

کنند. به پیگیری می 3راضی نخواهند شد. قدرتهای بزرگ این موضوع را از طریق موازنه ضعف

ادلی بازیگر دیگر فراهم گران، شرایط برای تثبت قدرت تعنحوی که با تضعیف یکی از منازعه

کند تا سایر خواهد شد. اگر خود بازیگر اصلی نیز در وضعیت نامتعادل واقع شود، تالش می

ای موثر را با وضعیت منازعه مواجه سازد. روسیه و آمریکا در این موضوع به یک نیروهای منطقه

های دائم برای شدن از ایجاد مکاناند که اکنون اولویت در سوریه مانعنتیجه رسیده

هاست. با این حال روزنامه االخبار به نقل از یک مقام اروپایی مدعی شد که تروریست

اند که بشار اسد در قدرت ، به روسیه و نیز ایران پیشنهاد داده2ها پیش از نشست ژنوآمریکایی

این پیشنهاد نشان  ( .2014روسیه...،  و ایران به آمریکا )پیشنهادبماند، اما انتخابات را برگزار نکند 

دهد که ایاالت متحده در موقعیت کنونی اسد را بهترین گزینه برای مواجه با تروریستها می

 داند، اما با این حال سعی دارد تا حضور او در قدرت بدون آرای مردم جلوه دهد.  می

ندند. و تمایل پسقدرتهای بزرگ شرایطی را که آنان را به منافع هدفمند بیشتری سوق دهد را می

 سابق ملی امنیت مشاور دهند. برژینسکی،بیشتری برای نیل به توافق استراتژیک از خود نشان می

 چین نهایتا و روسیه. است جریان در خاورمیانه در دیگری بازی اینک که کرده استدالل آمریکا،

 از اینمونه سوریه و بگیرند عهده بر هادرگیری و هاکشمکش مدیریت برای موثری نقش قادرند

 ها این هردوی به ما داریم، نیاز چین به( نیز) و داریم احتیاج روسیه به حدی تا " است: ان

 منطقه، آن در پیشین استعماگر نیروهای فرانسه، و بریتانیا محتاج که آنچه از بیش داریم احتیاج

                                                                                                                                             
1 . Crisis De-Escalation 

2 . Balance of Power 

3 . Balance of Weak 
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)Seder , "افتاد خواهند رنج به همه قوی احتمال به بیانجامد انفجار به وضعیت اگر...باشیم

)2013.  

 مداخله مستقیم نظامی روسیه در بحران سوریه:  -ح

ایر با درخواست بشار اسد از روسیه، نخستین مورد از حمالت رسمی مسکو علیه داعش و س

 عرصه در روسیه نظامی آغاز شد. ورود 2015سپتامبر  30ر های ضد دولت سوریه دگروه

ازفضای  ارجخ جغرافیایی مرزهای ها درعملیات ارتش روس نخستین که سوریه میدانی تحوالت

های کرد تا به ارسال محمولهشد. قبل از این، روسیه بیشتر تالش میمحسوب می شوروی پسا

 که دکردن اعالم روسی مقامات 2015اکتبر  7 روز سلیحاتی به سوریه بسنده کند. صبحت-نظامی

 به کاان کالیبر تی-14ام3 نوع از کروز موشک 26 خزر دریای در کشور این جنگی کشتی چهار

 در موشکها این. اندکرده برخورد خود اهداف به همگی و کرده شلیک سوریه در داعش مواضع

 .گذشته بودند عراق و ایران آسمان از خود کیلومتری 1500 مسیر

در  داند. موفقیتروسیه ورود به خاورمیانه را یکی از ضرورتهای احیای قدرت بزرگی خود می

های آتی گیریبحران سوریه یک سکوی پرتابی برای روسیه خواهد بود که نقش مهمی در جهت

 دهد. ها را در معادالت بعدی خاورمیانه افزایش مینهد و اهمیت روسآن برجای می

 با اسد بشار محوریت با کشور این سیاسی نظام حفظ و سوریه ارتش تتقوی هدف با روسیه

 و کار تقسیم نوعی عمالً راستا، این در. نمود کشور این در نظامی ورود به اقدام دمشق هماهنگی

 گرفتمی صورت سوریه ارتش توسط زمینی عملیات که ترتیب بدین گرفت؛ صورت نیز وظیفه

 در سوریه ارتش سوی از مخالفان های پایگاه وضعیت با رابطه در که اطالعاتی به توجه با و

 ارتش زمینی عملیات از هوایی پشتیبانی ضمن روسیه هوایی نیروی قرارداشت، روسیه اختیار

 اهمیت. داد می قرار هدف مورد را سوریه اطالعاتی و نظامی فرماندهان نظر مورد اهداف سوریه،

 و فرانسه هوایی نیروی توسط داعش ضد اتئالف به موسوم عملیات که بود رو آن از موضوع این

 بودن تر پیشرفته وجود با گرفت و می صورت سوریه ارتش هماهنگی و همکاری بدون آمریکا

 سطح با مقایسه در گیری هدف در باال دقت ضریب و فرانسوی و آمریکایی های جنگنده

 نتایج نتوانست سوریه ارتش طریق از زمینی اطالعاتی پشتیبانی عدم دلیل به روسی، هایجنگنده

 موجب سوریه در نظامی فاز با روسیه ورود سازد. بنابراین، برآورده را انتظار مورد و مطلوب

 تغییر با و شد روانی و روحی بعد از ویژه به مخالفان قبال در سوریه ارتش موضع تقویت
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 تثبیت موجب سوریه، بر حاکم سیاسی نظام نفع به نظامی و سیاسی قدرت موازنه محسوس

 سوریه تحوالت تشریح در روسیه خارجه امور وزیر الوروف نیز گردید. سرگئی اسد بشار جایگاه

 ژئوپولتیک سرنوشت تعیین و ای-منطقه و جهانی نوین نظم تعیین با سوریه جنگ» است معتقد
 ها روس دیدگاه از که دهد می نشان خوبی به عبارت این در تامل. «است خورده گره جهان

 های کشمکش و ها رقابت یا و کشور این داخلی موضوع یک از فراتر بسیار سوریه تحوالت

 به روسیه ورود برای که دیگری مهم عامل رو، این از. است خاورمیانه منطقه در معمول ای منطقه

 مقابله در روسیه ژئوپولیتیکی مالحظات داشت، ای کننده تعیین بسیار نقش سوریه، در نظامی فاز

 در روسیه کالن رویکرد چارچوب است. در خاورمیانه در متحده ایاالت و ناتو های سیاست با

 در روسیه نظامی پایگاه تنها -طرطوس نظامی پایگاه حفظ سوریه، راهبردی موقعیت و خاورمیانه

 ورود دالیل از یکی عنوان به توان می نیز را -مدیترانه سواحل نیز و خاورمیانه استراتژیک منطقه

 .داد قرار توجه مورد سوریه تحوالت عرصه در نظامی فاز به روسیه

 درباره موضعش در قبال یهای روسخود با رسانه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه

ن بست وروسیه و ناوگان جنگی روسیه در طرطوس و آینده حضور این ناوگان در سواحل سوریه 

ن ف جهاحضور روسیه در مکانهای مختل معتقد بودن مسکو و دمشق قراردادهای جدید نظامی بی

س از ان پاز جمله در دریای مدیترانه و بندر طرطوس بسیار ضروری است تا نوعی توازن که جه

 ربشامتالشی شدن شوروی سابق در بیش از بیست سال پیش از دست داده است ایجاد شود. 

یک نقش  زیرا نقش روسیه داندمی ر این منطقه بهتربرای ثبات د نقش روسیه در منطقه را تقویت

نه و ما قطعا از هر گونه گسترش حصور روسیه در شرق مدیترا»مهم برای ثبات جهان است. 
طرح  ن بهمشخصا در سواحل و بندر سوریه به خاطر همان علتی که گفتم حمایت می کنیم اما ای

در  وتلف استقرار نیروها در مناطق مخ روسیه بستگی دارد. طرح رهبری سیاسی و نظامی روسیه
نیز  وریهدریاهای مختلف است. درباره قراردادهای نظامی و همکاریهای نظامی بین روسیه و س

 «. ساله دارد و چیزی تغییر نکرده است 60این همکاریها قدمت بیش از 

ین کشور با ایاالت ورود روسیه به فاز نظامی در بحران سوریه، دو نتیجه مهم در ارتباط با روابط ا

ها متحده به عنوان رهبر جریان ائتالفی مبارزه با داعش به همراه داشته است. اول آنکه روس

ها تفهیم کنند که بدون حضور توانستند همچون سالهای جنگ سرد این موضوع را به امریکایی

س از حمالت آنان امکان حل یک بحران در جهان وجود ندارد. موید این ادعا آن که اوباما پ
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 کردن هماهنگ و نظامی اطالعات گذاشتن اشتراک به ها علیه تروریستها، برایهوایی روس

سوریه با مسکو به مذاکره  در تروریستی هایگروه سایر و داعش مواضع علیه هوایی حمالت

از  ای بود که اوباما از آن واهمه داشت. بسیاریپرداخت. اما نتیجه دوم همان جنگ سرد ناخواسته

تصمیم پوتین مبنی بر مبارزه مستقیم با نیروهایی که به وسیله آمریکا تعلیم دیده اند، غافلگیر 

رسد این اقدام مسکو نتیجه دانستند. اما به نظر میها این اقدام را بسیار خطرناک میشدند. آن

قصد مناسب را حاصل کرده است. این همان جنگ سردی است که اوباما در گذشته گفته بود 

خواهیم سوریه را به ما نمی"ندارد وارد آن شود. وی در سخنرانی خود در ماه اکتبر گفته بود: 

سرزمینی برای جنگ نیابتی بین آمریکا و روسیه تبدیل کنیم. سوریه صفحه شطرنجی برای 

 )Mark Mazzetti, Anne Barnard and Eric Schmitt ,2016( ."تها نیسنمایی ابرقدرتقدرت

ین مسئله را ااز سوریه به فرمان پوتین  1394هزار نفر از نیروهای روسی در اواخر سال  6خروج 

وتین پست. پررنگ کرد که گویا روسیه در اولویتهای خود نسبت به بشار اسد دچار تغییر شده ا

ح ی صلنسبت به این موضوع اذعان کرده بود که این خروج گامی است برای کمک به فرایندها

ی و باردیگر شاهد همکار 2016دولت و معترضین غیر مسلح. با این حا در تابستان میان 

ع ی قطهماهنگی نیروهای هوایی روسی با ارتش عربی سوریه در عملیات محاصره شهر حلب برا

 ارتباط میان تروریستها و حامیان آن از نواحی مرز با ترکیه بودیم. 

 :نتیجه

المللی چهره گذار و چگونه پس از پایان جنگ سرد، ساختار بیندر این مقاله ابتدا عنوان شد که 

انتقالی به خود گرفته است. در این دوره، بیش از هر زمان دیگری سیالیت و نااطمینانی در سطح 

های زیادی برای ایفای نقش کشورها پدید آمده است. شود و فرصتالملل احساس مینظام بین

توان ذکر کرد. در بحران سوریه، شاهد آن ن در کشور سوریه مینمونه این ادعا را در مورد بحرا

المللی)روسیه( به فرایند فرسایشی بحران ورود کرده و هستیم که یکی دیگر از بازیگران بین

درصدد است تا به ایجاد موازنه در آن بپردازد. روسیه از تضعیف قدرت امریکا به واسطه 

برد و درصدد است تا با استفاده از قوانین هره را میمداخالت در عراق و افغانستان نهایت ب

المللی امکان بازآفرینی این موضوعات را در عرصۀ جهانی از امریکا سلب کند. آمریکا نیز بین

ها منوط دانسته است، اما اگرچه حل بحران سوریه را در گرو مشارکت و همکاری روس

ر جهت محدودکردن کشورهای همچون طور که در قسمت اهداف این کشور اشاره شد دهمان
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 سال المللبین جامعه " کرد: کتوان درمی پترسوندارد. این را از اظهارات اخیر روسیه قدم برمی
 از استفاده ضد بر المللیبین دیرینه هنجار از دفاع برای روسیه و آمریکا رهبری به گذشته

ما حمایتهای غیرتسلیحاتی در اختیار اپوزیسیون مسلح قرار  .شد ..... متحد شیمیایی سالحهای
دادن به تهدید سالحهای شیمیایی سوریه همکاری الملل برای پایانما با جامعه بین دهیم.می

ما در حال برداشتن اقداماتی برای محافظت و حمایت از دوستان و متحدان خود در  کنیم.می
ندانه کمکهای بشردوستانه در داخل سوریه و میان ما در حال توزیع سخاوتم منطقه هستیم.

این اظهارنظر که در واقع به مثابه موضع رسمی  .)Patterson.2014( "همسایگان سوریه هستیم

شود موید این ادعای این خوانش است که: اوال ایاالت متحده در ایاالت متحده محسوب نیز می

رقبای خود شانیت مدیریت در نظر گرفته است. بحران یاد شده برخالف رویه قبلی برای یکی از 

ها از توانایی قابل مقایسه برخوردار باشند و های یک نظام چندقطبی موجب شده تا قدرتنشانه

شان را براساس همکاری و رقابت سازمان دهند. ماهیت فرسایشی موجود در  های ارتباطیالگوی

ها تالش کنند قدرت آن را کاهش ر دولتشود تا سایسیاست خارجی یکجانبه امریکا موجب می

 اند. درها میسر ساختهها این کار را از طریق ائتالف و افزایش قابلیتداده و به موازنه بپردازند. آن

،که موجب  گرا راوجود بازیگر یکجانبه اساساً سایر دولتها قطبی، تک قدرت توزیع سیستم

سعی خواهند کرد تا به هر شکل ممکن با آن به مقابله دانند و می آورزیان شود،می 1افزایش تهدید

هایی همان طور که والتس اشاره کرده ظهور یک ساختار برخیزند. نتیجه این چنین کنش

المللی مبتنی بر موازنه قوا در میان قدرتهای بزرگ خواهد بود. جایی که در آن رفتار بازیگران بین

 مبتنی خواهد بود.   مبتنی بر همکاری، رقابت، مشارکت و کنترل

 منابع
 دورة عالی جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.  امنیت و استراتژی معاصر،( 1384اسنایدر، گریک. ای ) .1

 ، تهران، بنیاد حقوقی میزان. ایالملل و مطالعات منطقهروابط بین هاینظریه( 1390قاسمی، فرهاد ) .2

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس. عراق و ایران، تهران،نظام دو قطبی و جنگ ( 1388متقی، ابراهیم ) .3

 ، ،33 شماره ،9 دوره فصلنامه نگین ایران، اجماع استراتژیک ساختار دوقطبی در جنگ عراق علیه ایران، ( 1389متقی، ابراهیم ) .4

 .28-9صفحه

اهبرد، سال رتحقیقات استراتژیک ، فصلنامه مرکز المللی، های بینالمللی و مدیریت بحراننظام نوین بین( 1389واعظی، محمود ) .5

 .42-7، صص 56نوزدهم، شماره 
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 رقابت روسیه و ترکیه و تشدید بحران در سوریه

 

 مهدی هدایتی شهیدانی، استادیار و عضو هیئت علمی  گروه علوم سیاسی دانشگاه گیالن

 یالنگالملل دانشگاه زهرا پاک زاد، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین
 

 چکیده

در منطقه خاورمیانه است که  2011بحران سوریه یکی از عمیق ترین بحران های موجود بعد از سال 

ای، آن را تشدید کرده است . بازیگرانی چون ترکیه در سطح دخالتهای کشورهای منطقه و فرا منطقه

باشند. لی میالملای، بخشی از واحدهای درگیر در این بحران بینای و روسیه در سطح فرامنطقهمنطقه

مهمترین اهداف ترکیه در این بحران، ساقط کردن حکومت مردمی بشار اسد و کاهش نقش ژئوپلیتیکی 

ترین ویژگی رفتار روسیه در ژئوپلیتیک منازعه، حمایت از حکومت بشار اسد و ای ایران و اصلیمنطقه

با حضور و دخالت بیگانگان در این کشور اجتماعی داخلی از طریق مخالفت  –تاکید بر اصالحات سیاسی 

است. سابقه تاریخی روابط دو کشور ترکیه و روسیه بیانگر آن است که همواره رقابتهای جدی میان آن دو 

فرما بوده است.  یکی از این موضوعات مسئله انرژی است. با در موضوعات متعددی بر روابطشان حکم

سوریه به عنوان یکی از مهمترین  2007در دنیا، از حدود سالهای توجه به اهمیت منابع روبه کاهش انرژی 

کنندة این منابع مورد شناسایی قرار گرفته است. در این سال بنا بود تا خطوط لوله های منتقلژئوپلیتیک

کنندة انرژی از خاک سوریه به دریای مدیترانه و سپس اتحادیه اروپایی اجرایی شوند. بالطبع روسیه منتقل

مثابۀ یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی دنیا و تامین کنندة حدود یک سوم انرژی مورد نیاز به 

اتحادیه اروپایی به دلیل آن که نسبت به این طرح ذینفع نبوده، با آن مخالفت نمود. از سوی دیگر ترکیه به 

داد. اما مخالفت اختصاص میعنوان یکی از کشورهای درگیر در این طرح، منافع زیادی را از آن به خود 

یابی نقش ها را به همراه داشت. در این مقاله به ریشهدولت سوریه از احداث آن موجبات نارضایتی ترک

ژئوپلتیکی ترکیه و روسیه در بحران سوریه بر اساس چارچوب نظریه رئالسیم تهاجمی و بر مبنای موضوع 
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ه خواهد شد که روسیه و ترکیه به دنبال حداکثرسازی انرژی خواهیم پرداخت . و به این سوال پاسخ داد

 باشند؟ کدام بخش از منافع و اهداف سیاست خارجی خود می

 : ترکیه، روسیه، بحران سوریه، خطوط انرژی، ژئوپلیتیک. کلمات کلیدی

 

 مقدمه

المللی های متعدد سایر مسایل بینبا شروع بحران در سوریه و طوالنی شدن آن، شاهد اثرپذیری

ایم. در طول بحران چند ساله سوریه از یک سو شاهد حمایت سیاسی و از این بحران بوده

ایم، و از ای از حکومت قانونی بشار اسد بودهتسلیحاتی برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه

های مالی و تسلیحاتی مخالفین حکومت بشار اسد توسط کشورهای منطقه و گر حمایتسوی دی

ای )غربی( تامین شده است. روسیه به مثابۀ حامی دولت بشار اسد به عنوان یک بازیگر فرامنطقه

طلبی آمریکا در منطقه، از طریق اقدامات سیاسی، بین المللی و قدرتمند برای جلوگیری از توسعه

اقتصادی و همکاری با کشورهایی مثل به حمایت از بشار اسد مبادرت کرده است. در نظامی و 

واقع نه تنها سوریه، بلکه ژئوپلیتیک خاورمیانه برای روسیه از چند جهت اهمیت دارد: مجاورت 

فیزیکی، عنصر اشتراک دینی میان جامعه مسلمانان این کشور و ملل خاورمیانه، وجود یهودیان 

آرامی های مذهبی و سیاسی مداوم در جهان اسالم ، منابع غنی انرژی، و حضور تبار، ناروس

نظامی آمریکا در این منطقه شرایطی را برای روسیه به وجود آورده تا در خاورمیانه نقش فعالی را 

برای خود برگزیند. در سویی دیگر ترکیه به دلیل همسایگی با سوریه و با هدف تبدیل شدن به 

قه و ایفای نقش فعال در موضوع انتقال انرژی به اروپا و احیای طرح قدرت اول منط

ها در منطقه به رقابت پرداخته اند . به طور کلی رابطه امروز روسیه با ترکیه نوعثمانیگری، با روس

به دو بخش تقسیم می شود :بخش اقتصادی و یا همان ژئواکونومیکی که رشد قابل مالحظه ای 

ها و اشتراکات سیاسی به وجود آمده، سیاسی که به رغم هماهنگی یافته است، و در بخش

های گوناگون وجود دارد. در این مقاله تالش بر آن است تا به هایی بین دو کشور در زمینهرقابت

این پرسشها پاسخ داده می شود که روسیه و ترکیه به دنبال حداکثرسازی کدام بخش از منابع خود 

ود می باشند؟ در ادامه پاسخ به پرسشهای زیر در اولویت خواهند و اهداف سیاست خارجی خ

ای سیاستهای روسیه و ترکیه در ارتباط با تحوالت اخیر سوریه چگونه بود: پیامدهای منطقه

خواهد بود؟ رقابت های اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه در موضوع انتقال انرژی به اروپا 
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به بعد، روسیه سعی داشت  1997کشور منتقل شده است؟ از چگونه به رقابتهای ژئوپلیتیکی دو 

سیاست هایش را با توجه به جغرافیای اقتصادی منطقه تحت کنترل خود، متحول کند و خواهان 

توسعه مناطق نفتی دریای خزر است تا با رشد نفوذ غرب در منطقه مقابله کند . تمرکز جدید 

ن کشور از طریق قواعد بازی بوده است، و به دنبال روسیه بر مسائل انرژی نشان دهندة آگاهی ای

تضمین مشارکت شرکت هایش در استخراج منابع انرژی در منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به 

گردد، بازارهای جهانی است. مهمترین نگرش روسیه به ترکیه که باعث اختالف یا رقابت می

های ارتی بهتر، از دست رفتن فرصتنشینی و به عبهمان ترس از نادیده گرفته شدن و عقب

گردد .روسیه و ترکیه ژئوپلیتیکی به وسیله آنکارا است که بیشتر به روابط تاریخی دو کشور بر می

همیشه در رقابت با هم بودند، همسایگی همیشگی، رقابت دائمی را به دنبال دارد. یکی از علل 

مربوط می شود. بحث اصلی این  اصلی مشکالت بین روسیه و ترکیه به مسائل ژئوپلیتیکی

اقتصادی نظامی ترکیه و روسیه و تشدید بحران در سوریه و نگرش  –پژوهش رقابت سیاسی 

 های روسیه و ترکیه در مسائل انرژی ، استراتژیکی و ژئوپلیتیکی پرداخته می شود. 

 المللرئالیسم تدافعی و موضوع موازنه نرم در سیاست بین

م به عنوان یک مکتب نظری در رشتۀ روابط بین الملل، ضمن پس از جنگ سرد، رئالیس

پاسخگویی به بسیاری از انتقادات، همچنان به عنوان یکی از نظریه های برجسته روابط بین الملل 

تداوم یافته است. با این وجود، انتقادات وارده به رئالیستها، تئوریسینهای روابط بین الملل را بر آن 

 -به ویژه از طرف نظریه سازه انگاری-ولید خود در برابر انتقادات واردهداشت تا سعی در بازت

نمایند. چراکه عدم توجه به مباحث غیر مادی در روابط بین الملل، ایرادی بود که از طرف 

مخالفان دیدگاههای رئالیستی و نئورئالیستی ابراز می شد. البته عالوه بر آن، در ایجاد این نگرش 

توان نقش پایان جنگ سرد و اهمیت یافتن مباحث غیر مادی در کنار مسائل  در رئالیستها نمی

مادی در روابط بین الملل و همچنین وقایع یازدهم سپتامبر را از نظر دور داشت. در همین راستا 

تئوریزه  "ایجاد موازنه نرم"رئالیستها در روابط بین الملل سعی نمودند جریانی را تحت عنوان 

 "ایجاد موازنه سخت"در مقابل دیدگاه قدیمی موازنه قدرت که از آن تحت عنوان  کنند که عمدتاٌ

ی هماهنگی هوشمندانه»نام می برند، قرار می گیرد. استفان والت موازنه را چنین تعریف می کند 

فعالیتهای دیپلماتیک هر بازیگر برای محدودسازی و شکل دادن به نتایجی مخالف ترجیحات 

دسته از متفکرین بر موازنه خارجی از طریق ابزارهای گوناگون مثل همکاریهای  رقیب ،بیشتر این
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محدود نظامی، فعالیتهای دیپلماتیک، استفاده ازسازمانهای بین المللی تاکید دارند. نظریه موازنه 

نرم به عنوان بدیلی برای نظریه موازنه ی سخت طرح گردیده است. بهترین مبنای نظری برای 

ه نرم توسط رابرت پاپ ارائه شده است. بنابردیدگاه پاپ، هدف ایجاد موازنه نرم را مفهوم موازن

می توان خنثی کردن عملکرد دولت در حال رهبری بدون مقابله مستقیم دانست. معیار موفقیت 

موازنه نرم، تنها کنار گذاشتن یک سیاست از سوی ابرقدرت نیست، بلکه حضور دولتهای بیشتر 

نه گر علیه ابرقدرت نیز معیار خوبی است.پاپ عوامل زیر را به عنوان اصول در ائتالف مواز

 موازنه نرم برمی شمارد

 ها وعدم پذیرش سرزمینی: قدرتهای درجه دوم بیشتر از سرزمینهای دیگرجهت انجام مانور

درت قعملیات نظامی سود می برند. بنابراین رد دسترسی سرزمینی کشورهای دیگر، موفقیت 

 ا در پیروزی کاهش می دهد.هژمون ر

ای بین مانهدیپلماسی گیرانداختن: از آنجایی که قدرتهای برتر هم نمی توانند تصمیم های ساز

ای اس دولتهن اسالمللی را نادیده بگیرند و به هدفهای خود بدون توجه به آنها دست یابند، بر ای

ند و از ش دهی جنگ یا حمله کاهدیگر می توانند با استفاده از این نهادها قدرت هژمون را برا

 این راه برای آمادگی بیشتر جهت دفاع از خود فرصت های مناسبی به دست آورند.

جاد ت ایتقویت قدرت اقتصادی: قدرت نظامی دولت هایی را تهدید می کند که هدفها را در جه

ه د پشتوانوانتی موازنه در برابر قدرت هژمون دنبال می کنند. به این دلیل قدرت عظیم اقتصادی م

 بردن باال خوبی باشد. در این راه ایجاد بلوکهای اقتصادی انحصاری بدون حضور قدرت هژمون و

 رشد اقتصادی و تجاری می تواند سودمند باشد.

عزمی راسخ برای موازنه: قدرت های درجه دوم می توانند با ایجاد پیمان های دسته جمعی در 

راهی دیگر قدرت ها جهت جامه عمل پوشاندن به برخی هدف برابر قدرت هژمون که نیاز به هم

های خود دارد ایستادگی کنند. این مسأله ضمن آنکه سبب می شود تا اعتماد این قدرت ها به 

توانایی ایجاد موازنه دربرابر قدرت هژمون افزایش یابد، موجب تشویق دیگر دولت ها در جهت 

کردهای باال، سیاست روسیه در خاورمیانه را می توان پیوستن به ائتالف می شود.با توجه به روی

قبل و بعد از انقالبهای عربی در قالب نظریه موازنه قوای نرم تحلیل کرد. از این نظر، درگیری و 

حضور روسیه در خاورمیانه به عنوان ابزاری دیده می شود که این کشور به وسیله آن درپی ایجاد 

ی باشد. پیش از وقوع انقالبهای عربی، روسیه با حضور در موازنه در برابر ایاالت متحده م
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خاورمیانه و مشارکت فعال درتحوالت و بحرانهای آن تالش می نمود تا منافع و سیاستهای 

آمریکا در این منطقه را به چالش کشاند و توجهات آن کشور را از حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، 

ن به دیگر نقاط سوق دهد. الزم به ذکر است که نواحی بالتیک و اروپای شرقی و به ویژه اوکرای

سپتامبر و با توجه به بحث تروریسم در دایره توجهات آمریکا قرار  11مذکور پس از حادثه 

گرفت و از این رو مسکو بدون رعایت منافع ایاالت متحده وارد حیاط خلوت آن کشور شده و با 

سوریه و با نزدیک شدن بیشتر به متحدان سنتی  تحکیم روابط خود با دولتهایی نظیر: ایران و

آمریکا در خاورمیانه همچون: عربستان، قطر، امارات متحده عربی به نوعی آمریکا را در وضعیت 

مذاکره پذیری قرار داده و نفوذ آن کشور را در مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه با 

بهای عربی، سیاست روسیه در این مناطق با توجه محدودیت مواجه سازد.  با شروع قیامها و انقال

به ابزار سیاستی موجود از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است اما در همه آنها با اقدامات 

نظامی مخالف بوده و تنها از طریق موازنه نرم سعی نموده تا دیپلماسی خود را فعال نماید. 

آن درسایر کشورهای انقالب کرده به نظر می  حضور روسیه در بحران سوریه پررنگتر از حضور

رسد. در این بحران، روسیه با توجه به تجربه لیبی در کنار کشورهای موافق دولت اسد قرار گرفته 

و به تقابل با غرب پرداخته است وهمواره می کوشد تا از طریق ابزار سیاسی و دیپلماتیک، 

قدام نظامی و خارج از چارچوب سازمان ملل سیاست خود را به پیش ببرد. روسیه با هر گونه ا

 سوری برای حل بحران می پردازد.-مخالفت نموده و به ارائه مدلهای روسی

رگ دارد ی بزامروزه عنصر نظامی قدرت در مقایسه با گذشته تاثیر کمتری در روابط میان کشورها

ن نشا 21ن قر ای ابتداییو کاربرد قدرت بدون توجه به توان اقتصادی معنایی ندارد. تحوالت ساله

ن مچنیهداده که، استفاده انحصاری از قدرت نظامی به عنوان ابزار قدرت ملی محدود شود، 

قتصادی اندی الگوی کاربرد این ابزار نیز دگرگونی همراه بوده است. در قرن بیست و یکم توانم

دارد.  همیت ویژه ایگذاری ادر سطح بین المللی، کنترل تولید و صدور کاال، خدمات و سرمایه

اخالص نلید مناطق ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی با مناطقی منطبق است که دارای منابع طبیعی و تو

صادی اقت قابل توجه باشند . حال اگر مناطق راهبردی دوران جنگ سرد )ژئوپلیتیک ( با عامل

در  وواهد یافت المللی منحصر به فردی خ)ژئواکونومیک ( منطبق شوند، آن مناطق موقعیت بین

 ( .1390نتیجه نقش محوری در تدوین راهبردی جهانی پیدا خواهد کرد )عطایی،

 دهنده به سیاست خارجی روسیه عناصر شکل -1
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این  ی درموقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک روسیه در کنار ترکیب متنوع قومی، نژادی و مذهب

 ی روسیه داشتهی در سیاست خارجاکنندهکشور موجب شده است تا نگرش امنیتی، نقش تعیین

به پذیری سرزمینی سبب شده است تا این کشور عقرباشد . در حقیقت، احساس ناامنی و آسیب

س احساس ی رقابت با امریکا و یا منافع اقتصادی بلکه بر اساسیاست خارجی خود را نه بر پایه

 وقعیتتنظیم نماید. منگرانی و هراس از تهدیدات محیطی و مشرف بر تمامیت سرزمینی خود 

د زیرا ی کنسرزمینی روسیه در تعامل این کشور با نظام بین الملل امروزی نقش بسزایی ایفا م

 . گیردبروسیه نمی تواند نگرانی های امنیتی خود بویژه در مرزهای جنوبی خود را نادیده 

ه شور را بر کیگاه هعامل منزلتی: موقعیت و جایگاه روسیه در ساختار نظام جهانی ؛ موقعیت و جا

یر تاث عبارتی میزان منزلت هر کشور در نظام جهانی در تصمیم سازی سیاست خارجی آن کشور

می نرار بسزایی دارد . منزلت یک کشور شامل ارزشهایی می شود که مورد مذاکره و مبادله ق

 گیرند و کشورها حاضرند برای حفظ این ارزشها حتی به جنگ هم متوسل شوند . 

ت و المللی اساه سیاسی روسیه: فدراسیون روسیه در پی احیای جایگاه خود در عرصه بینجایگ

قطبی  کند با برقراری ارتباط با کشورهای بزرگ و تاثیر گذار، جهان را از حالت تکتالش می

الملل بهبود بخشد. اکنون سازی در عرصه  نظام بینخارج کند، و جایگاه خود را در تصمیم

زمینه  ه درمیت روسیه در جهان افزایش یافته است. عقب نشینی غرب در برابر روسیجایگاه و اه

ار  سپر ستقرمخالفت با عضویت گرجستان و اکراین در ناتو و همچنین افزایش تردیدها نسبت به ا

حیای انگر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی به همراه افزایش قدرت نظامی روسیه همگی نشا

 ( .1389ر سطح بین المللی می باشند )عمادی ، قدرت روسیه د

ایی له هفرهنگ سیاسی دولت گرا و اقتدارگرا : فرهنگ سیاسی روسیه ، یکی از مهمترین مقو 

 واست که تحت تاثیر ویژگی های تاریخی و جغرافیایی روسیه تکوین یافته و از جانب 

ر ر گذاو نوسازی روسیه تاثیخصوصیات خاصی برخوردار گشته و در نتیجه ، بر الگوی توسعه 

را  دیدهبوده است .اقتدارگرایی یک اصل در زندگی اجتماعی روسیه است. بردیایف علت این پ

اند می د دولت "مردانه"روسها و شروع  "زنانه "در فرهنگ سیاسی روسیه در عدم پیوند طبعیت 

 ( .1393)کرمی،  کرامتی نیا ، 

 ای روسیهسیاست خاورمیانه -1.1
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 های نفوذ روسیه در خاورمیانه به تدریج سست شد و روس هااشی شوروی، پایهپس از فروپ

برخی  حضور یافتند. در این دوره روسها با وجود 4های چند جانبه مانند گروه صرفا در نشست

اتحاد  ا بهشعارها نظیر اتحاد راهبردی با کشورهای گوناگون در عمل با هیچ یک از این کشوره

ور و نفوذ را رها کرد. مسکو، از سال به کلی حض 93-1991در سالهای دست نیافتند. مسکو 

 ه اینببه بعد در چارچوب نگاه به شرق پریماکوف در کنار چین و هند نیم نگاهی هم  1993

یک سو  ه ازکمنطقه افکند و به عقد قراردادهای نظامی و صدور سالح پرداخت. این در حالی بود 

ی برا واند همچون گذشته از موضع یک کمک دهنده مالی بزرگروسیه در موقعیتی نبود که بت

مسکو  ای را ارسال نماید. صادرات تسلیحات نیز ازافزایش نفوذ سیاسی کمکهای نظامی گسترده

ی اتحاد وپاشبه کشورهای خاورمیانه با روند نزولی همراه شده بود. پس از پایان جنگ سرد و فر

ای هه با دورة همکاری یه با دولتهای منطقه در مقایسهای نظامی روسجماهیر شوروی همکاری

ن ی اینظامی اتحاد جماهیر شوروی دچار تغییری مهم شد. براین اساس تمام تسلیحاتی که ط

ه کدند مدت از روسیه به کشورهای منطقه خاورمیانه فروخته شد صرفا بازرگانی و تجاری بو

 ( .1391وصی انجام می شد )بهمن ، توسط شرکتهای صادر کننده سالح یا تولید کننده خص

اره قساس نگاه به شرق روسیه از دیدگاه جغرافیای سیاسی ضمن افزایش درک روسیه از مناطق ح

روسیه  اشت.آسیا  تاثیرات زیادی در احیای تفکر اوراسیایی و قدرت مجدد این کشور در جهان د

ها ن آنرا دارد که مهمتری بیش از بیست فاکتور برای احیای مجدد و ابرقدرت شدن در جهان

ه یک ، بهرراتژعبارتند از : قدرت اتمی ، صنایع و تکنولوژی پایه ، موقعیت استراتژیک و ژئواست

حول تمندی از موقعیت هارتلند ، جمعیت یک دست ، وسعت سرزمینی ،گرایشات دموکراتیک و 

روابط  ترشتثبیت و گس گرا ، انرزی فراوان ، عالقه سنتی برخی کشورهای آسیا و خاورمیانه به

ن ای و بی نطقهخود با روسیه .اما این مسئله نباید به نادیده انگاشتن واقعیت در صحنه روابط م

نه ن گوالمللی منتهی گردد ، چرا که ایاالت متحده به عنوان بزرگترین مانع در اتخاذ ای

کند می عمل بازدارندهسیاستهاست و در برابر ائتالف و اتحادهای منطقه ای به عنوان یک نیروی 

 ( .1394)اشرفی ، بابازاده جودی ، 

سرآغاز دوره احیای نفوذ روسیه در خاورمیانه را باید از یک سو به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین 

نسبت داد . این دو  2001سپتامبر  11جستجو نمود و از سوی دیگر به رخداد  2000در سال 

لف به ایفای نقش فعال در امور گوناگون خاورمیانه رویداد موجب شد که روسیه از طرق مخت
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بپردازد . در این دوره ، روسیه  بر خالف اتحاد جماهیر شوروی که یک رقابت دائمی با آمریکا 

برای تسلط بر منطقه خاورمیانه داشت، سیاست نسبتا منعطف تری را در پیش گرفت. به نحوی 

کمک های زیادی در راستای مبارزه با تروریسم سپتامبر مسکو به واشنگتن  11که پس از رخداد 

 و سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان نمود )اطهری ، بهمن( .

خشودنی به شدت مخالفت کرد و از اشتباه ناب 2003روسیه از حمله آمریکا به عراق در سال 

سکو مداف واشنگتن سخن به میان اورد ، به  دلیل اینکه طرح خاورمیانه بزرگ با منافع و اه

بت به تری را نسمغایرت دارد. مجموع مسائل فوق باعث شد که روسیه سیاستهای نسبتا مستقالنه

ای عراق، همهار ناآرامی  "نه خاورمیا"های آمریکا در نه در پیش گیرد، به عالوه ناکامیخاورمیا

یم درگیری داخلی در فلسطین میان طرفداران گروه فتح و حماس، مناقشات روز افزون رژ

یه نقش روس صهیونیستی با فلسطینیان، مناقشه هسته ای غرب با ایران و ... نیز موجب شدند که

 ت. باز یاف نطقهرمیانه ایفا کند، به طوری که اهمیت خود را دوباره میان کشورهای مموثری در خاو

میان  سافتمروسیه از طریق ایران و ترکیه عمال با منطقه خاورمیانه همسایه است . ضمن انکه 

یگی مایل است . بنابراین مجاورت فیزیکی و همسا 600گروزنی پایتخت چچن و موصل عراق 

وسها با رای رخاورمیانه یکی از مهمترین دالیلی است که منطقه خاورمیانه را بروسیه با منطقه 

 اهمیت می کند ) همان ( .  

ای در این دوره جدید مهمترین پیوندهای منافع و سیاست خارجی روسیه به اهمیت منطقه

یانه رمخاو خاورمیانه برای روسیه بر می گردد زیرا یک پیوستگی سرزمینی و قومی و مذهبی بین

ا بسیه و قفقاز و آسیای مرکزی تا داخل روسیه وجود دارد. مولفه دیگر روابط اقتصادی رو

ب مسائل قال کشورهای منطقه مانند ایران، رژیم صهیونیستی، مصر و عربستان است. مولفه سوم در

ه وسیه چنی رژئوپلتیک در خاورمیانه قابل تحلیل است. در واقع فعل و انفعالت در محیط پیرامو

 ان اهمیتربستعدر شرق، یعنی چین و ژاپن، و چه در خاورمیانه یعنی رقابتهای ایران با ترکیه و 

دی باید قتصااخاصی برای روسها دارد. لذا در کنار عوامل مربوط به پیوستگی سرزمینی فرهنگی و 

د سنتی حک متاین عنصر ژئوپلیتیکی را هم دخیل دانست. در این میان رابطه با سوریه به خاطر ی

ز آن و ا برای دولت روسیه و همچنین قرار گرفتن سوریه در مجاورت ترکیه و دریای مدیترانه

سبت به نای  مهمتر پایگاه نظامی که روسیه در مدیترانه دارد، سبب شده که روسیه حساسیت ویژه

 . خاورمیانه پیدا کند و مفهوم سوریه در سیاست روسیه تعبیرات ویژه ای داشته باشد
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رای را ب اهمیت حوزه جغرافیایی شوروی سابق "خارج نزدیک"روسیه با طرح  مفهوم ژئوپلیتیک 

رام احت جهانیان برجسته کرد و از قدرتهای خارجی خواست که به منافع روسیه در این منطقه

ده است. نمو بگذارند، اما محرکهای متعدد کرملین را ناگزیر از ایفای نقش فعال در خاورمیانه

ر درت دقبرای خود وزنی جهانی قائل شده و تمایل دارد تا به عنوان یکی از قطب های مسکو 

ر خاورمیانه د( . مخصوصا 1388نظام بین الملل وظایفی را در جهان بر عهده گیرد )دیلمی معزی ،

ک که برای روسیه از چند جهت از اهمیت برخوردار است : مجاورت فیزیکی ، عامل مشتر

مذهبی  جمعیت روسیه مسلمان هستند( ،یهودیان روس تبار ، ناآرامی های درصد 20مسلمانان)

 (.1391وسیاسی مداوم در جهان اسالم ، منابع غنی انرژی ، حضور نظامی آمریکا  )بهمن ،

دنبال  نیتیروسیه سیاست خود را در خاورمیانه را با توجه به سه نگرش سیاسی ، اقتصادی و ام

ع ش از وقوا پیوجه به فراخور زمان متفاوت از یکدیگر بوده است . تنموده و هر یک از انها با ت

ورهای ا کشانقالبهای عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه ، روسیه با افزایش پیوندهای خود ب

االت ذ ایمنطقه به دنبال افزایش قدرت بازیگری خود در منطقه بود و از این طریق کاهش نفو

چنین یعنی آسیای مرکزی و قفقاز پیگیری می نمود. هم –د متحده را در حوزه بازیگری خو

سوریه و  ،روسیه در صدد بود تا از یکسو پیوندهای اقتصادی خود را با کشورهایی چون ایران 

از  ویرد کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش دهد تا بتواند بازارهای سودمند آن را در دست گ

 مین کند .سوی دیگر امنیت مرزهای جنوبی خود را تا

 سیاست خارجی روسیه در قبال تحوالت سوریه -2.1

روابط روسیه با سوریه سابقه دیرینه دارد و به دوران جنگ سرد و قرار گرفتن سوریه در بلوک 

شرق و روابط مساعدش با شوروی سابق باز می گردد .پس از به وجود آمدن تحوالت اخیر در 

جمله ایاالت متحده آمریکا ، قطر و  صحنه سیاسی سوریه که دخالت کشورهای خارجی از

عربستان را به دنبال داشت ، روسیه سعی کرده است نقش سازنده ای در جهت حل و فصل 

مسائل سوریه به دور از دخالتهای دیگر کشورها بر عهده بگیرد . تالش روسیه برای برگزاری 

ی ایران در این نشستها و کنفرانس بین المللی در مورد مسائل سوریه با تاکید بر جمهوری اسالم

مخالفت با استفاده از گزینه نظامی علیه سوریه را می توان در همین چارچوب تجزیه وتحلیل 

کرد. سیاست خارجی روسیه به حدی است که برخی تقابل روسیه با کشورهای ذینفع در سوریه 
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ته ، چانه زنی بر سر را کامال ماهوی دانسته اند و معتقدند سیاست روسیه در این مورد مانند گذش

 ( . 1392امتیاز گیری از غرب محسوب نمی شود )سهرابی ، 

 ی ، اقتصادی(امنیت–نظامی  ای روسیه در سوریه: )سیاسی ،نافع منطقهم  -1.2.1

قدرت  ابر منافع سیاسی : یکی از مهمترین منافع روسیه در سوریه ، حفظ دامنه نفوذ و میراث

حفظ  د باه است. با بحرانی شدن شرایط سوریه، روسیه سعی دارسابق در منطقه دریای مدیتران

ه ا توجه ببریه منافع خود و حفظ توازن منطقه ای در قبال ترکیه ، از رژیم سوریه حمایت کند. سو

ب در ه عرنزدیکی با ایران ، نقش مهمی را در جلوگیری از قدرت یابی بیشتر ترکیه و اتحادی

از این  داخلی نشان دهد تا دارد تا بحران سوریه را یک بحران کند. روسیه سعیمنطقه ایفا می

ر دطریق مانع دخالت سایر کشورها بخصوص غرب و آمریکا در حوزه نفوذ سنتی خود شود. 

رای م  بهواقع روسیه از طریق دیپلماسی سعی در حل بحران سوریه دارد. روسیه از این طریق 

ن به ااز  ران و ناامنی در مناطق جنوبی کشورش کهخود کسب اعتبار می کند و هم از گسترش بح

 کند . عنوان حیاط خلوت خود نام می برد، جلوگیری می

همترین میه دومین صادر کننده سالح بعد از آمریکا در جهان است و امنیتی: روس -منافع نظامی

 ششرکت سالح روسیه روزوبرون اکسپورت است که تنها شرکتی است که عقد قرار داد فرو

 بین سالح به صورت قانونی به آن سپرده شده است. به طور کلی زمینه های همکاری نظامی

،  31دمشق و مسکو را می توان در حول چند موضوع مهم شامل فروش جنگنده های میگ 

وگان دریای یا اسکندر در سوریه و انتقال نا 26استقرار سیستمهای دفاعی موشکی روسیه اس اس 

 یترانه ور مددر سواستوپول برای ایجاد پایگاه دریایی در بندر طرطوس سوریه سیاه روسیه از بند

 تقویت توان دفاعی سوریه با سالح جدید و مدرن روسیه ذکر کرد.  

 ، روسیه سیدهرمنافع اقتصادی: به غیر از قراردادهای تسلیحاتی که بین روسیه و سوریه به امضا 

در  گذاری روسیهیست. از نظر اقتصادی حجم سرمایهدارای منافع اقتصادی چندانی در سوریه ن

 گذاری ها در قالباز مرز بیست میلیارد دالر گذشت که اکثر این سرمایه 2009سوریه در سال 

های حفاری نفت و گاز و استخراج آن بوده است. در بخش انرژی هم شرکت روس اتم پروژه

روگاه ین سوری برای ساخت اولین نیخبر از امضای قراردادی با مسئول 2010روسیه در سال 

 هسته ای تولید برق در این کشور داده بود. 

 گرانی روسیه از تداوم بحران در سوریهن  -1.3.1
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ریه روسیه به شدت مخالف دخالت کشورهای دیگر در سوریه است . پوتین درباره مسئله سو

ورای شنامه دلیل روسیه قطعمعتقد است که نباید سناریوی لیبی در سوریه اجرا شود . به همین 

ملیات علوی امنیت سازمان ملل که بر علیه سوریه تنظیم شده بود ، وتو کرد تا از این طریق ج

ا گاه خود رجویانه را در سوریه بگیرد . در حقیقت روسیه عالقه مند نیست تا پایمسلحانۀ مداخله

پوتین در  .غرب در منطقه شود در سوریه از دست بدهد، و از این طریق باعث نفوذ بیش از بیش 

اعده یا ی القامروزه عده ای به دنبال بکارگیری اعضا"مصاحبه با کانال راشتودی اظهار داشت : 

. وی " ستندشبکه تروریستی دیگر با دیدگاههای مشابه برای دستیابی به اهداف خود در سوریه ه

ل به دنبا ن آنب وخیمی برای مجریاافزود : این سیاست بسیار کوته بینانه بوده و می تواند عواق

 ( .        1392داشته باشد )آدمی ، آخرالدین، 

های روسیه از به بعد و انقالبهای عربی به افزایش نگرانی 2012و  2011تحوالت سالهای 

 وز افزونقش رتحوالت خاورمیانه منجر شد. این نگرانی ها از رادیکالیزم خاورمیانه و همچنین ن

هایی بود که برخی با اقط کردن دولتعربی برای س -رمیانه وتالش محور غربیترکیه در خاو

ست و اگیرد. این وضعیت به خوبی در سوریه قابل مشاهده روسیه رابطه خوبی داشتند، نشات می

ت تفاومروسیه از سقوط دولت سوریه نگران است. به طور کلی واکنش روسیه به تحوالت عربی 

وره دیبی روسها حاضر به همکاری با غرب شدند. این رویکرد در بود. هرچند، در موضوع ل

 مدودف انجام گرفته است.

یری اما دولت روسیه در زمانی که موضوع سوریه مطرح شد اوضاع را با حساسیت خاصی پیگ

ای از ارهکرد. روسها اگرچه به موضوع سقوط دولت سوریه حساسیت به خرج می دادند، اما در پ

 ودند. درده بشمقاومت دولت سوریه در برابر مخالفان ناامید و دچار تردیدهایی  مواقع از امکان

مسائل  د کهاینجا بیشترین نقش را دولت ایران ایفا کرد که توانست مقامات روسیه را قانع کن

ه اگر ای دیگر دنبال کنند. ایران توانست روسیه را مجاب کند کمربوط به سوریه را به گونه

ن، ه هم بخورد کل منطقه متالطم شده و روسیه متضرر خواهد شد و همچنیوضعیت سوریه ب

 شار اسد مقاومت کرد.توان در برابر مخالفان باینکه می

از اینجا دولت روسیه وارد معادالت سوریه شد. ورود دولت روسیه به فاز نظامی را هیچ کس 

سپس، به شکل نظامی وارد  کردکه دولت روسیه تا این مرحله ایستادگی کرده وپیش بینی نمی
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ای از شرایط بازمیگردد که به تدریج فراهم شد تا دولت سوریه شود. این تحوالت به مجموعه

 روسیه اقدامات نظامی را به صورتی کم هزینه و در عین حال با دعوت دولت سوریه دنبال کند.

نریزی خو وی خشونت وروسیه تالش میکند که با مخالفان رژیم اسد نیز تماس برقرار کند تا جل

.  شته باشدذ دارا در خاک سوریه  بگیرد . افزون بر این ، در بین مخالفان رژیم سوریه حوزه نفو

کومت حاز  روسیه از جمله کشورهای تاثیر گذار در نظام بین الملل است  که در تحوالت سوریه

،  شرفیکرده است )ااسد حمایت کرده و تقریبا با یک خط سیر کم نوسان موضع خود را دنبال 

 ( . 1394بابازاده جودی ، 

 سیاست خارجی ترکیه در منطقه خاورمیانه: -2

صول ااز  ترکیه تا چند دهه جدای از اتفاقات جهان اسالم در تعامل با غرب قرار گرفت. یکی

که  سیاست خارجی این کشور ، عدم دخالت در امور خاورمیانه و مناطق اسالمی دیگر بود

ات ریانجیدن ترکیه از شرق اسالمی و رخدادهای آن است . اما به تدریج هم نشانگر دوری گز

 یستمساسالمی به رشد قابل توجهی رسیدند و هم سیستم تک حزبی در ترکیه جای خود را به 

ه ر طول دهدد . شچند حزبی داد. بنابراین زمینه برای انتشار پدیده اسالم گرایی به ترکیه فراهم 

د زیادی کردند و سایر جریانهای مذهبی نیز و جریانات اسالمی رش احزاب 90- 1980های 

ی در ترکیه بود که حزب رفاه اسالم 1995فعالیت های زیادی را شروع کردند . سرانجام در سال 

 ر سالهای. د به پیروزی رسید و نجم الدین اربکان ، به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد

طع آرا دالت و توسعه به رهبرب رجب طیب اردوغان با اکثریت قاحزب ع 2011و  2007،  2002

 ، نشان  رکیه، قدرت را در دست گرفت . این رویه ، بروز  و نمود عینی اسالم گرایی در کشور ت

لفیقی تراتژی ته اسمی دهد . در این دوره ، استراتژی نگاه به غرب ترکیه که نتیجه کمالیسم بود ، ب

ایی م گردل شد و کشور ترکیه بر خالف سایر کشورهای اسالمی به اسالنگاه به غرب و شرق مب

 ( .  1390اعتدالی در سیاست خارجی خود روی آورد )افضلی ،متقی ،

به علت مخالفت دائم اتحادیه اروپا با پیوستن ترکیه به این اتحادیه ، دولت جدید اسالم گرای 

بی منطقه ، بر شدت اقدامات خود افزود. ترکیه با اغتنام از فرصت پیش امده در تحوالت انقال

ترکیه از قبل در صدد افزایش نقش و موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در مناطقی چون خلیج 

فارس ، آسیای جنوبی ، خاور نزدیک ، فلسطین ، لبنان، سوریه و آسیای مرکزی و قفقاز بوده 

ونومیکی و جغرافیای انرژی حائز است ؛ چرا که این مناطق برای اتحادیه اروپا به دالیل ژئواک
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اهمیت فراوانند . ترکیه با درک این نیاز حیاتی اروپا در صدد است با اجرای این سیاست ، 

اتحادیه اروپا ، خود به همکاری بیشتر با ترکیه در ابعاد مختلف ، به ویژه بخش امنیت انرژی 

روپا مهیا شود . ترکیه معتقد است گرایش پیدا کند و شرایط برای پذیرفتن این کشور در اتحادیه ا

، اتحادیه اروپا بدون ترکیه یک بازیگر قدیمی و منفعل است. به عبارت دیگر ، بدون ترکیه ، 

اتحادیه اروپا منطقه محصور است ولی با وجود ترکیه انرژی شرق از طریق خلیج فارس و ایران 

 انی افزایش پیدا می کند . به اروپا منتقل می شود و نقش اتحادیه اروپا در معادالت جه

در این   در سیاست خارجی دنبال شده است. "قدرت نرم"حضور فعال منطقه ای ترکیه با اتخاذ 

ای وه هرابطه حل و فصل مشکالت با همسایگان ، حل و فصل اختالفات فرهنگی با بعضی از گر

مات قداااز جمله  قومی از جمله کردها و ایفای نقش میانجی در حل و فصل مسائل منطقه ای ،

ندی وانمترکیه محسوب می گردد. در تحوالت اخیر خاورمیانه ، ترکیه به شدت در پی اثبات ت

وریه سشور کخود و نقش افرینی موثر است نمونه مشهود آن ، دیپلماسی فعال این کشور در قبال 

از  اریورداست . کشور سوریه نیز دچار دگرگونی های سیاسی قابل توجهی شده و به دلیل برخ

 قعیتساختارهای سیاسی غیر دموکرات با اعتراضات مردمی مواجه شده است . همین قضیه مو

ایی مناسبی را برای ترکیه فراهم ساخت تا این کشور ، هم به جهت پیوستگی های جغرافی

.  ی پردازدال موژئوپلیتیکی با کشور سوریه و هم به مثابه یک قدرت منطقه ای ، به ایفای نقش فع

داده و  ن تنوزیر خارجه ترکیه در دیدار با بشار اسد از او خواسته تا به خواسته های معترضا

 (.   1390ضمن خودداری از برخورد خوشونت آمیز ، اصالحات سیاسی را آغاز کند )قدسی، امیر،

راهبرد منزلت و قدرت : هر چند اصول و رویکرد سیاست خارجی ترکیه در دوره گذار نسبت به 

دوره جنگ سرد به نحو قابل توجهی تغییر یافت ، و این کشور به عنوان بازیگری فعال در عرصه 

اقتصادی وارد تعامالت گسترده منطقه ای شد، اما هنوز به طور عمیق درگیر سیاست خاورمیانه 

د. در این مقطع نیز ترکیه همچون دیگر کشورهای خاورمیانه ،روابط خود را با دیگر دولتها ای نش

اقتصادی بلکه بر مبنای مالحضات امنیتی تنظیم  –نه بر مبنای روابط فرهنگی ، تاریخی و سیاسی 

می کرد و مهمترین ویژیگی مناسبات منطقه ای این کشور در دوره گذار ، بی اعتمادی ، تنش 

مستمر با همسایگان و حتی تهدید به استفاده از زور در قبال یونان ، سوریه واقدام به های 

عملیاتهای نظامی در شمال عراق بود . اما برخی تحوالت داخلی و منطقه ای در سالهای ابتدایی 

ای هزاره جدید زمینه را برای آغاز عصر نوینی در سیاست خارجی و به ویژه سیاست خاورمیانه



 

 1395آبان  25و  24مجموعه مقاالت همایش بحرانهای ژئوپلیتیک در جهان اسالم                                           

 

 

گیری از قدرت اقتصادی ای و بهرهفراهم نمود تا این کشور تمرکز بر حل تنش های منطقهترکیه 

المللی و احیای نقش بر جایگاه تاریخی خوددر و تجاری در صدد کسب منزلت و قدرت بین

 ( . 1391منطقه باشد )بنی هاشم ، 

رب به عنوان اصل ترکیه با عنایت به فلسفه بنیانگذاران جمهوری ترکیه ، سیاست نگرش به غ

نخست کمالیسم ، سیاست خارجی ترکیه را در قبال خاورمیانه تحت تاثیر قرار داده بود ، به گونه 

ای که پس از جنگ جهانی دوم ، منطقه خاورمیانه در درجه دوم اهمیت برای سیاست خارجی 

ور افتاده است و ترکیه قرار گرفت . بنابر میراث آتاتورک ، ترکیه از خاورمیانه و جهان اسالم د

سیاست خارجی این کشور با منطقه ژئوپلیتیکی و همچنین تاریخ آن متناسب نبوده است . براین 

اساس ، ترکیه خود را کشوری خاورمیانه ای نمی دانسته و در این منطقه نفوذ چندانی نداشته 

منطقه ای معرفی است ، تا براساس نظریه هانتینگتون بتوان آن را قطب منطقه ای و یا قدرت اول 

نمود . اما با ورود به قرن جدید ، کامال روشن شده است که ترکها عمیقا از شرکای اروپایی خود 

نمی  2015نا امید شده اند و قول اروپایی ها برای بررسی عضویت ترکیه در این اتحادیه زودتر از 

به رسمیت شناخته و حل  توسط ترکیه را 1915باشد . آنان به طور همزمان ، قتل ارامنه در سال 

مسئله قبرس را مطالبه کرده اند . با گذشت زمان ، اشتیاق ترکیه برای دنبال کردن مسیر پیوستن به 

اتحادیه اروپا تبدیل به یاس شده است ، و سیاست خارجی ترکیه نیز با این درک به سمت گزینه 

جدید به خاورمیانه نگاه می کند و های دیپلماتیک غیر اروپایی رفته است . بنابرای ترکیه در قرن 

همراه با نوستالژی  "راه نئوعثمانی گری"خواهان نفوذ در آن است . در این راستا ترکیه بازی 

را شروع کرده است . آنکارا می خواهد به یک رهبر منطقه ای  17و  16احیای ابر قدرتی قرن 

منطقه ای ، مورد مشورت قرار گیرد  تبدیل شود و از ایاالت متحده می خواهد که قبل از هر اقدام

چند قطبی هانتینگتون می توان استراتژی ترکیه و آمریکا در ابتدای -. با در نظر گرفتن نظریه تک 

قرن جدید و همچنین در سوریه را تبیین نمود .آنکارا با عنوان قدرت درجه دوم در منطقه 

اه باید قدرت ایران را به چالش بکشد خاورمیانه ، خواهان رسیدن به قدرت اول است و در این  ر

و این در همپوشانی با منافع تک قطب یعنی ایاالت متحده است . سیاست خارجی ترکیه در حال 

تحریک در حوزه ژئوپلیتیکی خود است و این کشور برای تبدیل شدن به قطب در جهان تک 

بالکان همسایه است . اما جزئ  قطبی آینده تالش می کند . ترکیه با خاورمیانه ، قفقاز ، اروپا و

هیچ کدام از آنها نیست  و باید با همگان تعامل سازنده داشته باشد و جهت گیری به یک سمت ، 
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نوعی عدم توازن در سیاست خارجی ترکیه به وجود می آورد . ترکیه نباید سیاست خارجی خود 

ت استراتژیک ترکیه ، کشوری را محدود به منطقه بالکان و خاورمیانه کند . با توجه به موقعی

مرکزی است و باید نقش رهبری را در چندین منطقه ایفا کند و اهمیت استراتژیک جهانی برای 

 خود کسب کند . 

همسایگان در  ، اگر چه ترکیه مشارکت فعال با 1990احمد داود اوغلو، معتقد بود که در دهه    

ه جاد رابطر ایباعتبار مواجه بود. تاکید صرف  منطقه را جزء اولویتهای خود  داشت، اما با مشکل

دو تاثیر  ین کند وتام با اتحادیه اروپا و ایاالت متحده در این دوره نیز نتوانست منافع ملی ترکیه را

ی مالم منفی را در بر داشت ؛ این سیاست از یک طرف موجب کاهش اعتبار ترکیه در جهان اس

رابطه  رغم ایجاد با قدرتهای دیگر نخواهد داشت. علی شود و از طرف دیگر ، تاثیر مطلوبی در

 باشد. با ای نیز به طور مستقل همکاری داشتهمتقابل با کشورهای غربی، باید با کشورهای منطقه

بت به (، راهبردهای سیاست خارجی ترکیه نس2011وقوع تحوالت موسوم به بیداری  اسالمی )

لت گیران دوابل توجهی داشت، به طوری که تصمیمخاورمیانه و به ویژه جهان اسالم تغییر ق

حوالت ت، با در پیش گرفتن یک رویکرد تهاجمی به  2011)حزب عدالت و توسعه( بعد از سال 

هبران رو ، منطقه ، سعی در افزایش نقش و نفوذ خود در معادالت خاورمیانه داشتند. از این ر

ان نسبت به همسایگ و خصمانه به ویژه گیری متناقضدولت عدالت و توسعه با اتخاذ یک جهت

گرای اسالمی جبهه النصره و های افراطوهخود از جمله سوریه و حمایتهای همه جانبه از گر

اخت ؛ سبار داعش ، سیاستهای مسالمت آمیز و دیپلماتیک خود را نسبت به تحوالت منطقه بی اعت

گان  مسایه سیاست دوستی صفر با هبه گونه ای که سیاست مشکل صفر با همسایگاه داوداوغلو ب

 ( . 1393تبدیل شد )قوام ، گل محمدی ، 

 سیاست ترکیه در قبال تحوالت سوریه -1.2

، موضع ترکیه نیز به موضوعی پیچیده تر و متغیر شد.  سیاست ترکیه با شروع تحرکات در سوریه

مخالفان تا لشکر در چرخش های متعدد از میانجیگری و داوری به مهیا کردن امکانات و مدیریت 

کشی و تهدید به جنگ متمایل شد. رابطه ترکیه با سوریه سالها همراه با تنش بود. موضوعاتی 

همچون حمایت سوریه از پ.ک.ک شامل نگهداری از عبداهلل اوجاالن رهبر این حزب در آن 

تان زمان، مناقشات بر سر آب، موقعیت برتر سوریه در زمینه تسلیحات و ادعای سوریه بر اس

در سوریه، آنکارا از مواضع  2011هاتای ترکیه، موجبات تنش این روابط بودند . با آغاز تحوالت 
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غرب حمایت کرد و اقداماتی را علیه سوریه برای براندازی حکومت بشار اسد انجام داد. از این 

ن مرحله به بعد بود که ترکیه وارد فاز دوم سیاست نئوعثمانگری گردید. بعد از صفر کرد

ای می رسد که مشکالت با همسایگان ، نوبت خیز ترکیه به عنوان بازیگر قدرتمند و اول منطقه

گذشت. اقدامات ترکیه در سوریه نوعی خالص شدن از یک تنگنای شدید راه آن از دمشق می

توانست جغرافیایی است . بحران سوریه و حمایت از معارضان سوریه )اخوان المسلمین( می

 یش نفوذ ترکیه را در این منطقه فراهم کند. زمینۀ افزا

های گرایی و جاه طلبیاقدامات ترکیه در حمایت از جریانهای تکفیری ریشه در بحثهای فرقه

صفر با  های سوریه در قالب سیاست مشکلگفتمانی نیز دارد . اگر چه ترکیه در ابتدای ناارامی

سی سیا هل سنت عدالت و توسعه به دالیلهمسایگان ، با بشار اسد همکاری کرد ، اما حزب ا

نین همچ مختلف بر رابطه خویشاوندی طبیعی با بیشتر مخالفان اهل سنت سوریه تاکید کرده و

 ،دند برای از بین بردن اقلیت شیعه علوی در سوریه که به وسیله دولت حاکم حمایت می ش

ه بعیت ترکیه به این وض همت گمارده است. همزمان با تشدید بحران داخلی سوریه ، رهبران

معاون  ند .عنوان فرصتی که می تواند برای روی کار آمدن یک رژیم سنّی کمک کند ، می نگریست

سوریه  لفانحزب  عدالت و توسعه در این باره اظهار کرده بود که هدف ترکیه در حمایت از مخا

مشق دالمسلمین در تاسیس و ایجاد یک دولت دوست ترکیه و به حداکثر رساندن نفوذ اخوان 

 ( .1393است )قوام ،گل محمدی ، 

 منافع ترکیه در ژئوپلیتیک سوریه  -2.2

میلیون( ، شیعه )یک 18میلین جمعیت دارای اقلیت هایی چون علوی حدود)  75کشور ترکیه با 

هزار ( نفر می باشد . از آنجایی که دولت ترکیه تاکید بر  25هزار( و یهودی )50میلیون( ، ارمنی )

 ایجاد انسجام و همبستگی در امور دینی دارد ، این امر به تقویت موضع اهل سنت انجامیده و

علویان که حدود بیست درصد از جمعیت ترکیه را شامل می شوند در اشاعه مسایل مذهبی و 

اجتماعی دچار مشکل هستند و به این جهت در مقاطع مختلف جامعه علوی اقدام به صدور بیانیه 

در خصوص تضعیف حقوق علوی از جانب حکومت ترکیه نموده است . از سویی دیگر وجود 

سوریه همواره از جانب حکومت سکوالر ترکیه به عنوان یک عامل  اقلیت علوی حاکم در

، شده است. -باشندکه دارای مذهب علوی می-درصد(  30تحریک علویان ترکیه و کردها ) 

حکومت ترکیه همزمان با پشتیبانی از جامعه اهل تسنن سوریه حاضر به تجزیه سوریه به دو 
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که یک دولت مستقل علوی در کنار شهر  کشور علوی مذهب و سنی مذهب نمی باشد. چرا

هاتای ترکیه که جمعیت زیادی از علویان ترکیه را در خود دارد می تواند خطری برای تمامیت 

ارضی و مرزی ترکیه فراهم نماید. دولت ترکیه نه تنها برای مسایل امنیت داخلی و پاسخگویی به 

و اجتماعی جامعه اهل تسنن کشور  مطالبات اکثریت سنی ترکیه در قبال محرومیت های سیاسی

نماید بلکه به دلیل موقعیت منحصر به فرد اهمیت سوریه بر ضد دولت بشار اسد تالش می

استراتژیکی خود در خاورمیانه خواستار رهبری و ایجاد نقش فعالتری در معادالت منطقه 

وریه می تواند خاورمیانه است. سرنگونی نظام بعث سوریه و به قدرت رسیدن اهل تسنن در س

امتیازات زیادی برای کشور ترکیه به ارمغان اورد. مهمترین دستاورد برای دولت ترکیه برگشتن 

یک میلیون اواره سوریه است که مشکالت اقتصادی و امنیتی زیادی برای دولت ترکیه بوجود 

مت اورده است . از دستاوردهای دیگر در بعد داخلی عدم تحریک جامعه علوی از سوی حکو

جدید سوریه )با توجه به این که قدرت در اختیار سنی ها قرار خواهد گرفت ( و در بعد خارجی 

ترکیه به عنوان یک کشور مهم تاثیر گذار در معادالت خاورمیانه مورد پذیرش قدرتهای غرب و 

 (.1392غیر غربی قرار خواهد گرفت )ساجدی، 

 روندها و مسائل روابط ترکیه و روسیه -3

ئوپلیتیک ژگاه کامال دوستانه نبوده است. تعارضات رکیه و روسیه به لحاظ تاریخی هیچمناسبات ت

د از آن مناسبات ایدئولوژیک جنگ سرد باعث گردیامپراطوری عثمانی و روسیه تزاری و پس

برای بهبود  ، شرایط1990روابط دو کشور تیره باشد؛ اما پس از فروپاشی شوروی و در آغاز دهه 

توسعه  وویژه اینکه این روابط با به قدرت رسیدن حزب عدالت و کشور فراهم شد بهروابط این د

انرژی  وضوعمدر ترکیه، روندی فزاینده پیدا کرد. در حوزه اقتصادی مناسبات طرفین با محوریت 

ترین اینک بزرگو صادرات گاز گسترش یافت. با افزایش مناسبات اقتصادی طرفین، روسیه هم

ای ستهشود. همچنین با انعقاد قرارداد احداث نخستین نیروگاه هکیه محسوب میشریک تجاری تر

 توسط روسیه، این روابط وارد مرحله جدیدی شد. 2010ترکیه در ماه مه 

حال مسائل و ابهامات زیادی در روابط دو کشور وجود دارد. ترکیه ضمن عضویت در اما درعین

کند که این امر سیای مرکزی و حوزه دریای سیاه پیگیری میناتو منافع غرب را در بالکان، قفقاز، آ

با حساسیت روسیه نسبت به گسترش ناتو به شرق تعارض دارد. همچنین استقرار سیستم دفاعی 

کند حال ترکیه تالش میرود. بااینعنوان یک تهدید به شمار میناتو در ترکیه، برای روسیه به
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روابط اقتصادی و کاهش تنش سیاسی با مسکو را در  های روسیه، حفظضمن توجه به حساسیت

 دستور کار داشته باشد.

س شرکت رو به پیشرفت بود در همین زمان ، ری 1997روابط اقتصادی ترکیه و روسیه در سال 

ه گاز طبیعی به ایتارتاس گفت که این شرکت خط لول 1997نوامبر  3گاز پروم ، رم ، خیرف ، در 

گاز به  فروش وروسیه به ترکیه ) پروژه بلواستریم( را احداث خواهد کرد در زیر دریای سیاه از 

افزایش  2010میلیارد متر مکعب در سال  16به  2000میلیون متر مکعب در سال  3ترکیه را از 

ین ارد . در هد کخواهد داد . بنابراین در حدود نیمی از گاز طبیعی مورد نظر ترکیه را فراهم خوا

از دو  ادی هریکوسیه و ترکیه با هم توافق کردند که از اقداماتی که منافع اقتص( ر 1997سالها )

سیه با ت روطرف ضرر می رساند یا تمامیت ارضی آن را تهدید می کند پرهیز کنند . در این صور

 نمی کرد و اگر این مسیر به عنوان خط صادرات نفتی جیهان مخالفت-ساخت خط لوله باکو 

می کرد  فادهی شد ، ترکیه از شرکتهای روسی برای ساختن مسیر خط لوله استآذربایجان انتخاب م

 ( .1381)اطهری ، 

در سالهای ابتدایی دوره ریاست جمهوری پوتین، منازعه موجود در روابط دو کشور) ترکیه ، 

روسیه ( جای خود را به همکاری داد . پوتین که با اقتصاد تضعیف شده روسیه و جنگ در چچن 

بود ،نه تنها همکاری های یلتسین را  با ترکیه ادامه داد، بلکه آن را گسترش هم داد. روسیه مواجه 

به   SMA30ضمن امتناع از قبولی پناهندگی عبداهلل اوجاالن ، از فروش موشکهای ضد هوایی 

، بنا به تقاضای پوتین پارلمان روسیه 1999قبرس جنوبی نیز خوداری کرد. در اوایل دسامبر 

میلیارد دالر کاهش داد و گاز پروم و شرکت گاز  5/1ت ساخت خط لوله جریان آبی را مالیا

قراردادی را برای ساختن بخش زیر دریایی پروژه جریان آبی امضا کردند که در   ENIایتالیایی 

نهایت وزیر انرژی ترکیه، روسیه را برنده مناقصه تهیه گاز طبیعی ترکیه اعالم کرد. در این دوره 

روسیه مسئله ربوده شدن هواپیمای  روسی در ترکیه در آغاز  –رین مسئله در رابطه ترکیه مهمت

بود. در این سال ایکور ایوانف وزیرخارجه روسیه طی مالقات با مقامات ترک در  2001سال 

آنکارا، موافقتنامه همکاری های فرهنگی میان دو کشور را امضا کرد. در حالی که قبال اساس این 

های مشترک را اسماعیل جم و ایوانف وزیران خارجه وقت ترکیه و روسیه در همین  همکاری

با سفر ژنرال آناتولی کواشنین فرمانده  2002گذاری کرده بودند. در ژانویه سال در نیویورک پایه

ارتش روسیه یک توافق همکاری امنیتی ، آموزشی بین طرفین امضا شد. در سپتامبر این سال نیز 
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یزبان نشست کمیته مشترک همکاری نظامی و فنی دو کشور بود . توافق نامه ایجاد این آنکارا م

 2002کمیته پیش از این طی سفر میخائیل کاسیانف نخست وزیر وقت روسیه به ترکیه در سال 

خطوط لوله جریان آبی نیز آغاز به کار  2002بین طرفین به امضا رسیده بود . ضمن اینکه از سال 

ن سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید . در سفر نخست وزیر ترکیه ، رجب کرد و چندی

طیب اردوغان به مسکو نیز مرکز تجاری ترکیه در مسکو افتتاح شد و مذاکراتی در مورد مباحث 

 ( .1388مورد عالقه دو کشور صورت گرفت )عابدی ،

ابط ای رواز مهمترین محورهدر سالهای کنونی همکاری اقتصادی میان روسیه و ترکیه، به یکی 

نق چندانی مبادالت تجاری میان روسیه و ترکیه از رو 1990دو کشور تبدیل شد. تا میانه دهه 

دو  صادیبرخوردار نبود و تجارت دو طرف در وضعیت موازنه بود . اما با افزایش روابط اقت

سکو گ من شریک بزرکشور ، اکنون روسیه به بزرگترین شریک تجاری ترکیه ، آنکارا به هفتمی

نبه در به اولین شریک تجاری ترکیه تبدیل شد. حجم تجارت دو جا 2008است. روسیه در سال 

دو  میلیارد دوالر بود . اگر چه پیش بینی می شد حجم تجارت خارجی 35حدود  2008سال 

 ا اینببه دلیل بحران جهانی اقتصاد حدود جهل درصد کاهش پیدا کند ؛  2009کشور در سال 

ن می نشا حال بر خالف پیش بینی ها حجم مبادالت روسیه و ترکیه افزایش یافت . آخرین امار

روبرو  نیز نسبت به سال قبل با افزایش چشمگیری 2011دهد که حجم تجارت دو کشور در سال 

ه ترکیه بدرصدی و صادرات روسیه  3/69بوده است . چنان که صادرات ترکیه به روسیه افزایش 

شکیل تدرصدی داشته است .بخش مهم این افزایش را فروش انرژی روسیه به ترکیه  9/13رشد 

ه سود بطرف می دهد خط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به ترکیه ،سبب سنگینی موازنه تجاری دو

و مواد  لزاتروسیه شده است . افزون بر نفت و گاز ، کاالهای ساخته شده و مصنوعی به همراه ف

 ( .1391الی فهرست صادرات روسیه به ترکیه جای دارد )اطهری،بهمن،علیپور،شیمیایی در با

  20دوران تیرگی روابط ترکیه و روسیه در سالهای پایانی قرن  -1.3

پس از فروپاشی شوروی دیدارهای پیاپی و بسیاری بین مقامهای روسیه و ترکیه شکل گرفت . 

به مسکو  1992ترکیه در اواخر ژانویه این دیدارها با سفر حکمت چتین، وزیر امور خارجه وقت 

آغاز شد و کمتر از یک ماه بعد آندره کوزیرف ،وزیر خارجه وقت روسیه به آن پاسخ گفت. در 

، پیمان تبیین 1992مه  26و  25دیدار سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه از مسکو در روزهای 

چه این پیمان سنگ بنای روابط  خطوط کلی روابط ترکیه و فدراسیون روسیه به امضاء رسید. اگر
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دو کشور شد و نمادی از عزم مسکو و آنکارا برای ارتقا روابط دو جانبه بود،  با این حال فراز و 

تنش های سیاسی میان مسکو و  1995نشیب در روابط دو کشور همچنان ادامه یافت . در سال 

های ترکیه به جمهوریهای آسیای آنکارا بسیار افزایش یافت . در آن سال سفرهای پی در پی مقام

مرکزی و قفقاز به دنبال آن برگزاری سومین نشست سران جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان، 

قرقیزستان و ازبکستان تحت عنوان نشست کشورهای ترک زبان در قرقیزستان موجب تشدید 

بر شدت  حساسیت های مسکو شد.  سخنان تند رهبران وقت ترکیه علیه دولت روسیه نیز

های ترک گرایی در آسیای حساسیت ها افزود و این اقدام آنکارا تالشی برای ترویج اندیشه

مرکزی و قفقاز بود . بوریس یلتسین در پاسخ به نشست ترک زبان ها در بیشکک پارلمان در 

تبعید کردهای ترکیه را در مسکو تشکیل داد . این عمل سبب احضار سفیر روسیه به وزارت 

روسیه 1990ترکیه شد و روابط دو کشور تیره تر از پیش شد . در مجموع در سراسر دهه  خارجه

و ترکیه کامال در دو اردوگاه متضاد قرار داشتند. در بیشتر سالهای این دهه روسها، ترکیه را به 

حمایت از شورشیان و جدایی طلبان چچنی متهم می کردند و ترکها نیز نسبت به پشتیبانی روسیه 

کردها معترض بودند . افزون بر این مناقشه قره باغ ، موضوع بوسنی ، کوزوو و چچن به علت از 

رابطه مذهبی ترکیه با مسلمانان منطقه و همچنین پیوندهای تاریخی با منطقه بالکان و قفقاز ، 

موقعیت ترکیه در ناتو و مسایل مربوط با گسترش این پیمان به شرق در عمل دو کشور را در 

 ( .   1391ر یکدیگر قرارداده بود )اطهری ، بهمن ، علیپور،براب

 آنکارا-بحران سوریه و روابط مسکو -2.3

نظام  ر مخالفانای کرد. ترکیه در کنااما بروز بحران در سوریه، روابط دو کشور را وارد دوران تازه

فت کرد. مخالویژه در عرصه سیاسی با براندازی حاکمیت سوریه اسد ایستاد و در مقابل روسیه به

های پاتریوت در مرزهای ترکیه با سوریه، تصمیم مسکو برای ازآن طرح استقرار موشکپس

 ودیترانه، به سوریه، سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه در دریای م 300تحویل سامانه اس 

نه بر دام یهها توسط جنگندة ترکیه در مرز سوریه با ترکنهایتا از همه مهمتر سقوط هواپیمای روس

یه واقع بحران سوریه دو کشور را وارد جنگ نیابتی کرد. ترکبه مسکو افزود. -ها میان آنکارا تنش

اهدف بهای تروریستی و تالش برای ایجاد منطقه حائل دخالت نظامی خود را با حمایت از گروه

های با گروه رزهمبا سقوط نظام سوریه صورت داد و متقابالً روسیه نیز در دفاع از نظام بشار اسد،

 تروریستی و حمایت از کردهای سوریه را دنبال کرد.
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وابط رمی، در چند سال اخیر با تصمیم روسیه مبنی بر حمایت جدی از نظام سوریه با حضور نظا

که آشکار گردید رویکرد دیپلماتیک ویژه هنگامیز گذشته به تیرگی گرائید. بهآنکارا بیش ا-مسکو

 ه بهاره سوریه دچار نوعی انعطاف شده است و آشکارا عربستان و ترکیکشورهای غربی درب

جمهوری رئیس« رجب طیب اردوغان»های تکفیری متهم شدند، رفتارهای حمایت از تروریست

 ترکیه حالت افراطی به خود گرفت. 

ای شورهکدر  بنابراین، مهمترین نگرانی مسکو از سقوط بشار اسد در سوریه ، افزایش نقش ترکیه

آنچه که  .اسالمی و عربی است که در گذشته بخشی از دایره نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بودند 

یانه ممی این نگرانی را روز افزون می کند این است که حاکمان کنونی ترکیه از یک حزب اسال

ه با یاسی رسظام رو هستند که ارتباطات تنگاتنگی با آمریکا دارند و واشنگتن سعی دارد این نوع ن

تو و ر نادالگویی برای بسیاری از کشورهای منطقه تبدیل نمایند. از سوی دیگر عضویت ترکیه 

ه ری بالقوه خطبسپس هم پیمانی این کشور با آمریکا و نزدیک شدنش به اتحادیه اروپا ، ترکیه را 

ار ستقربرای روسیه کرده است نگرانی دیگر مسکو ، احساس شکست در مقابل واشنگتن پس از ا

رانی ن نگسپرهای موشکی آمریکا در خاک برخی از همسایگان روسیه از جمله ترکیه است. که ای

اشته دضور ها مسکو را وادار کردن تا نقش فعال و متفاوت در بحران سوریه و در خاورمیانه ح

 ( .1392باشد )قاسمیان ، 

 هادة روس توسط ترکهمترین اقدامات دو کشور علیه یکدیگر پس از سرنگونی جنگنم  -1.2.3

ها در شمال سوریه قراردادن جنگنده سوخوی روسی که در حال بمباران مواضع تروریستهدف

وسی، ده ربود، نقطه اوج تنش در روابط ترکیه و روسیه بر سر بحران سوریه بود. موضوع جنگن

تین جنگ ویژه پووسی بهرای که مقامات گونههای لفظی میان طرفین را شدت بخشید. بهتنش

ا به مبارزه جمهور کلید زد و نهایتًا ادارتبلیغاتی را علیه ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان رئیس

عش ز داتروریسم در سازمان امنیت روسیه، اسناد متعددی را درباره نقش ترکیه در حمایت ا

ته گفهای اقتصادی علیه ترکیه را به اجرا گذاشت که طبق منتشر کرد. روسیه همچنین تحریم

رآمد میلیارد دالر د 9وزیر ترکیه این تحریم آنکارا را از حدود معاون نخست« محمد شمیشک»

 شود، محروم کرد.درصد از حجم روابط بازرگانی با روسیه می 40ارزی خود که 

در کنار موضع گیری های روسیه در مقابل بحران سوریه باید به مشاجره تلفنی اردوغان با 

ز اشاره کنیم در این تماس تلفنی اردوغان سعی داشت تا پوتین را به خودداری والدیمر پوتین نی
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از حمایت روسها از اسد قانع کند که با واکنش شدید پوتین روبرو شد ، پوتین در پاسخ اردوغان 

اشاره کرد که حتی اگر یک سرباز ترک از مرز سوریه عبور کند ، روسیه واکنش فوق العاده 

اد موضع گیری محکم پوتین در مقابل خواسته های غرب در مورد بحران شدیدی نشان خواهدد

( . روسیه اقدام ترکیه در سرنگونی جنکنده خود را اقدامی 1392سوریه است )آدمی،اخرالدین،

 خائنانه دانسته و در سه بعد سیاسی ،نظامی و اقتصادی به آن واکنش داده است .

ترکیه  وسیه دامات از لغو تمام همکاریهای نظامی رواقدام نظامی محدود: کرملین در نخستین اق

فن برای ط تلخخبر داد. وزارت دفاع روسیه اعالم کرد همه همکاریها با ارتش ترکیه از جمله یک 

ه حالت بود، هماهنگی میان روسیه و ترکیه در عملیات هوایی روسیه در سوریه راه اندازی شده ب

ه ، اعالم کرد ( در سوری400ه با تصمیم به استقرار ) اس تعلیق در می آید. در همین راستا روسی

پاسخ  ا بیهر نوع تجاوز ترکیه به حریم هوایی سوریه  که در سالهای اخیر معمول شده بود، ر

ط نخواهد گذاشت. حمله به نیروهای تحت حمایت ترکیه در سوریه نیز پس از حادثه توس

 ها افزایش یافت. روس

به  د که: دیمتری مدودف نخست وزیر روسیه به دولت خود دستور دا اقدامات اقتصادی گسترده

واردات  ود ومنظور اقدامات متقابل علیه ترکیه پروژه های سرمایه گذاری  مشترک با ترکیه محد

برای  تهایی رادودیمواد غذایی نیز از ترکیه لغو شود. وزیر اقتصاد روسیه نیز اعالم کرده، مسکو مح

ن خط مچنیهال کرده و آماده است تا پروژه یک منطقه آزاد تجاری مشترک، پرواز به ترکیه اعم

ت تعلیق در میلیارد دالری ساخت نیروگاه هسته ای در ترکیه را به حال 20لوله گازی و پروژه 

 یستیبیاورد. از سوی دیگر ریس سازمان گردشگری روسیه گزارش داده است همکاری های تور

 توریستی های قل دو اپراتور تورهای روسیه به ترکیه از فروش بستهبا ترکیه متوقف می شود. حدا

سفر  رکیهتبه ترکیه خودداری کردند و مقامات روسیه نیز به شهروندان خود توصیه کرد که به 

 4ه حدود االننکنند . روسها پس از آلمانها در رتبه دوم سفر به ترکیه قرار داشتند و ترکیه س

ترکیه  نونیروس درآمد کسب می کرد که با توجه به نیازهای مالی ک میلیارد دالر از توریسهای

 (. 4-3: 1394کاهش در آمد ضربه جدی به اقتصاد این کشور وارد می کند )عبادی، 

واکنش ترکیه در قبال اقدامات روسیه: با وجود اقدامات خشمگینانه مسکو ، آنکارا ابتدا از خود 

داوداوغلو نخست وزیر ترکیه که اغلب به عنوان چهره  رفتارهای آشتی جویانه نشان داد احمد

دوستانه ترکیه شناخته می شود ، مقاله ای آشتی جویانه در تایمز لندن منتشر کرد و اعالم کرد 
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حمله ترکیه به جنگنده روسی تحت عنوان نقض حریم هوایی یک جنگنده ناشناس بوده و نه یک 

اساس حفاظت از یکپارچگی قلمرو و حاکمیت خود اقدام علیه کشوری خاص و تاکید کرد ما بر 

دست به چنین اقدامی زدیم و در حالی که اقدامات برای دفاع از خاک ما ادامه دارد ترکیه وروسیه 

به همراه متحدان به دنبال کاهش تنش هستیم .  از سوی دیگر مولودچاووش اوغلو وزیر خارجه 

مسکو و آنکارا بر سر سقوط هواپیما قصد دارد کار  جدید ترکیه اعالم کرد برای غلبه بر تنش میان

را از طریق دیپلماسی پیش ببرد . اما با گذشت چند روز ترکیه اقدامات تحریک آمیز علیه روسیه 

را آغاز کرد . ترکیه به رغم جستجوی راههای آشتی جویانه به دنبال راههایی برای افزایش 

اع ترکیه با وزیر دفاع اوکراین دیدار داشته و حساسیت روسیه است. در روزهای اخیر وزیر دف

درباره برنامه مدرنیزاسیون تانک مذاکره داشته اند. قرار شده است پتروپروشنکو ریس جمهور 

 ( .   5: 1394به ترکیه سفر کند )عبادی،  2016اوکراین در فصل بهار 

به  هم ترین موضوع،گیرد. اما شاید محمایت مسکو از دولت دمشق به دالیل مختلفی صورت می

روسیه  نوبینگرانی از به هم خوردن معادالت و شرایط ژئوپلیتیک منطقه و آسیب پذیری منطقه ج

امی ه نظدر حوزه دریای سیاه و دسترسی به دریای مدیترانه باشد. در این رابطه نقش پایگا

دیک به نز نه وطرطوس اهمیت می یابد. این پایگاه از آن جهت اهمیت دارد که در سواحل مدیترا

ین یز انترکیه است و ترکیه همیشه برای روسیه تهدید آفرین بوده است و در سال های اخیر 

ما د، اموضوع اهمیت بیشتری یافته است. روسیه در دوره جنگ سرد هم برای روسیه تهدید بو

ر میان رگی دباز می گردد که جنگهای بز 19تا  15تهدیدات عمده ترکیه برای روسیه به سده های 

 1878تا  1877و جنگ  1857تا  1854آن دو روی داده و آخرین آن ها نیز جنگ کریمه 

 شکل های ت بهصربستان بود. با تفکر نوعثمانیگری در ترکیه امروز، انتظار بازتولید آن تعارضا

 دیگر نیز، طبیعی است.

اقدامات  یم.سیاه هست ما شاهد حوزه مشترکی میان ترکیه و روسیه در حوزه قفقاز جنوبی و دریای

در  دولت ترکیه در محیط پیرامونی روسها را حساس کرده است. حکومت اسالم گرای ترکیه

وسیه ران تا رز ایاورود به مسائل خاورمیانه به ویژه سوریه مطلقا هیچ اهمیتی برای سایر بازیگران 

 قائل نشده است.

در جریان بحران اوکراین اولین مقامی که بعد از سقوط یانکویچ وارد کریمه شد وزیر خارجه 

ترکیه بود. این وضعیت برای روسیه یک عالمت خطر بود. در گذشته نیز مثل جنگ کریمه در 
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اواسط سده نوزدهم میالدی مشاهده شد که کشورهای اروپایی در کنار ترکیه و علیه روسیه وارد 

و حتی روسیه را شکست دادند. ورود روسیه به سوریه تنها برای یک پایگاه و یا  عمل شدند

دولت بشار به عنوان تنها متحد سنتی نیست. البته، این پایگاه بسیار مهم است اما موضوع اصلی 

این است که پتانسیل دولت ترکیه و حضور در قلمروهای مختلف برای روسیه نگران کننده است 

 ه در سوریه به اقدامات ترکیه در این حوزه مروبط می شود.و اقدامات روسی

رب و غ اقدام ترکیه در هدف قرار دادن هواپیمای سوخوی روسی، با هدف درگیر ساختن روسیه

طی چند  وشیدبود و اردوغان، همچنان که بعد از عدم موفقیت در انتخابات پارلمانی این کشور ک

 یل به همز قبده و شرایط موردنظر خود را بوجود آورد )اماه فضای امنیتی در کشور را تشدید کر

اص، خیتی زدن توافق با پ.ک.ک. و ...( و در نتیجه در انتخابات جدید و در پرتو شرایط امن

 کار گیردبهم  توانست پیروز انتخابات شود. اردوغان درصدد بود  این الگو را در در قبال سوریه

 شرایط بهتری تیب،و را به مقابله با روسیه بکشاند تا بدین ترتا توافق وین را از بین برده و نات

ت روسی، قامابرای خود در تحوالت سوریه فراهم کند. در آن ایام، در مالقات هایی هم که بین م

است تا  این آلمانی و فرانسوی صورت گرفت، این نکته مورد تأکید بود که دولت ترکیه به دنبال

ه با وع مقابلموض ر دهد و باید از این اقدام اجتناب شود. اگرچه فعالناتو را در مقابل روسیه قرا

وسی و رهای تروریسم این کشورها را در یک راستا قرار داده است. اما در کل، ادراکات و نگرش

 غربی در موضوعات مختلف تفاوت های جدی دارد.

 مسائل در حال ظهور امنیت انرژی  -4

ا ازار ، ببتار منابع ، مراکز تقاضا ، جغرافیای سیاسی ساخ مولفه های سنتی امنیت انرژی ، عرضه

هانی اد جمالحظات جدیدی پیوند خورده است . این مالحضات عبارتند از : در هم تنیدگی اقتص

ای ه، سیستم های زیر ساخت انرژی ، نگرانی از تغییرات ناگهانی اب و هوا ، نو اوری 

 . تکنولوژیک و افزایش فشار از جانب ذینفعان

از میان صورت های مختلف انرژی )زغال سنگ ، نفت ، برق ، گاز ، انرژی هسته ای و 

هیدروژنی ( جایگاه و اهمیت تاثیر گذاری نفت و گاز در عرصه دیپلماسی انرژی همچنان بی 

بدیل است . این جایگاه و اهمیت تا حدی است که این دو حامل انرژی از ابعاد اقتصادی و 

فراتر برده و نیاز وابستگی صنعت و اقتصاد و تولید و توسعه آنها ، نقش تجاری صرف بسیار 

امنیتی و راهبردی ایجاد کرده است . اقتصاد جهانی در وضعیت کنونی و قطعا در چشم  –حیاتی 
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انداز کوتاه و میان مدت ، به انرژی فسیلی بویژه نفت و گاز وابسته است و هنوز نوآوری ها و 

انستند استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را با قابلیت اتکا و در حد رقابت فناوری های جدید نتو

یا جایگزین برای نفت و گاز نوید دهند . بویژه آنکه نفت و گاز هر چند مانند سایر انرژی های 

تجدیدپذیر حامل انرژی می باشند ، اما بر خالف آنها مواد اولیه هستند که طیف وسیعی از مواد 

ن دو مشتق می شوند و صنایع بزرگی مانند پالستیک ،رنگ ،نساجی ،ساختمان و مختلف از آ

 40،  2035تا  2009نظایر آن به شدت به آنها وابسته است . تقاضای جهانی به انرژی بین سالهای 

درصد رشد خواهد کرد و در این میان نفت همچنان منبع اصلی تامین انرژی خواهد بود ؛ هر 

 ( . 1391افزایش بیشتری خواهد داشت )اسالمی،چند که تقاضای گاز 

 سیاست انرژی روسیه :  -1.4

برای  نرژیهدف استراتژیک سیاست خارجی روسیه در زمینه انرژی استفاده حداکثر از پتانسیل ا

ود الترین سه بایکپارچه سازی تمام عیار بازار جهانی انرژی ، ارتقاء موقعیت روسیه و دستیابی ب

قعیت . مشکالت و پیچیدگی های انرژی جهانی از یک سو و اهمیت موبرای اقتصاد ملی است 

ا نی رروسیه در جهان انرژی از دیگر سو موجبات اهمیت نقش این کشور در چرخه انرژی جها

.  شود فراهم آورده است . روسیه به عنوان یکی از رهبران سیستم جهانی انرژی شناخته می

 ن بهآمللی در حوزه تولید منابع انرژی و عرضه روسیه نقش فعالی در همکاری های بین ال

ابع تمام من دراتبازارهای جهانی به عهده دارد . روسیه عالقه مند به افزایش راندمان تولید و صا

 شرکتهای ت باعمده انرژی و مشتقات آن با توجه به پیشرفتهای فناورانه در این زمینه جهت رقاب

 ( .1389مهدی،خارجی می باشد )معین الدین،انتظار ال

ه رتب وذخایر داخلی روسیه در حدی است که آن را به عنوان یک ابر قدرت انرژی نگه دارد 

ب ت سبنخست در سطح جهان را  دارد . وجود این ذخایر غنی و ظرفیت باالی تولید و صادرا

ی سیاآن ، نشده که روسیه خود را از منابع انرژی دیگر کشورها ، به ویژه حوزه نفوذ سابق آ

 وسیهرمرکزی بی نیاز ببیند . این موضوع به خصوص در بخش گاز طبیعی به چشم می خورد . 

کنترل  ارد.برای رسیدن به این هدف عالوه بر ذخایر خود ، به ذخایر آسیای مرکزی نیز توجه د

را به  ذاریگانحصاری روسیه و خطوط انتقال گاز از آسیای مرکزی ، ابتکار عمل در زمینه قیمت 

 رکمنستانتی ، یه می دهد . در جهت تامین انتقال سریع گاز آسیای مرکزی به بازارهای اروپایروس

 ( . 1389با توجه به گاز برای روسیه اهمیت بسیاری دارد )کوالیی،عزیزی ،
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است .  رداردیپلماسی انرژی روسیه از پشتوانه متمایزی از ذخایر انواع حامل های انرژی برخو

رار دارد قدرصد از ذخایر گاز جهان در روسیه  30یر نفت جهان و بیش از درصد ذخا 10بیش از 

فت ده نکه  مجموع آن بر یک چهارم منابع نفت و گاز جهان بالغ می گردد . ذخایر اثبات ش

ردیف هشتم  میلیارد بشکه برآورد شده و ازاین نظر در 60میالدی ، 2010روسیه در ابتدای سال 

جهان  ت درس از عربستان دومین کشور تولیدکننده و صادر کننده نفجهان قرار دارد . روسیه پ

ودجه بدرصد  40است و ازاین حیث نقش بسیار مهمی در بازار جهانی نفت ایفا می نماید . 

نی مصرف درصد رشد جها 90فدرال روسیه از منابع هیدروکربنی عاید می گردد . در حال حاضر 

ح ر سطوندهای اقتصادی ، تجاری ، علمی و فناوری دانرژی در بخش نفت و گاز می باشد . ر

اربردی و ک جهانی نشانگر آن است که در چشم انداز میان مدت ، نفت به تدریج جایگاه راهبردی

 ( .1391خود را به گاز طبیعی خواهد داد )اسالمی ،

در افغانستان و  از جمله جنگ -21با توجه به ناامنی در کشورهای همسایه روسیه در اوایل قرن 

ترین راه ترانزیت انرژی بود. هترین و امنبمسیر ترکیه  -عراق و نیاز روسیه به صادرات انرژی

ی ی برااوانترکیه برای روسیه بعد از اکراین و آلمان سومین کشور مهم است. ترکیه مشکالت فر

ن کار آمد روی روسیه در دستیابی به دریای سیاه ایجاد می کند. بهبود روابط ترکیه با روسیه با

اه با همسایگان و نگ"تنش صفر "و طرح سیاست خارجی  2002حزب عدالت و توسعه در سال 

 بدیلتبه شرق شدت یافت . حل اختالفات با روسیه یکی از الویت های سیاست خارجی ترکیه 

از  استنو کشور به منظور دستیابی به اهداف و منافع مشترک اقداماتی را برای کشد . هر د

ایش همکاری ترکیه  به سمت افز 2001سپتامبر  11اختالفات دیرین آغاز کردند . بر اثر حوادث 

. با  ه شدبا قدرت منطقه ای روسیه به دلیل منافع مشترکی چون حفظ امنیت منطقه ای سوق داد

مشخص  2030رسمی دولت روسیه به عنوان اولویتهای استراتژی انرژی تا سال این حال اسناد 

 رکیهتکرده که مسکو خواهان کاهش روابط انرژی با ترکیه است. این موضوع ریشه در تالش 

باشد برای احداث خطوط جایگزین انرژی در خاک خود برای سایر رقبای روسیه می

 (. 1394)شفیعی،روحی،

بلند مدت،اقدامات روسیه برای کاهش وابستگی به ترکیه از جمله طرح  در راستای سیاستهای

برای انتقال گاز از دریای سیاه به بلغارستان ، صربستان  2012خط لوله جریان جنوبی که در سال 

برای انتقال گاز از طریق  2011و اروپا مطرح شد، طرح جریان انتقال گاز از شمال که در سال 
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الکساندر و پویز در سال  -و انگلیس و هلند مطرح شد، طرح لوله بورگاسمرز فنالند به آلمان 

برای انتقال نفت روسیه از طریق دور زدن تنگه های بسفر و داردانل از روسیه به بلغارستان  2005

و یونان و دریای اژه مطرح شد، عدم عالقه به اجرای طرح خط لوله سامسون به جیهان که شمال 

 (.1394ین کشور متصل می کرد )شفیعی،روحی،ترکیه را به جنوب ا

 سیاست گذاری انرژی ترکیه   -2.4

ذخایر اثبات  %40ذخایر اثبات شده نفت و همچنین بیش از  %70مطالعات نشان داده که بیش از 

شده گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه و حوزه دریای خزر واقع شده است . ترکیه با توجه به 

ای انرژی و بازار مصرف قرار گرفته است در نتیجه به صورت موقعیت جغرافیش بین حوزه ه

پلی مابین حوزه منابع انرژی و بازار مصرف تبدیل شده است ، ترکیه در نظر دارد در تامین امنیت 

انرژی اتحادیه اروپا نقش اساسی ایفا کند و در تالش است تا خطوط لوله های نفت و گاز از 

درصد از نفت مصرفی جهان از کانالهای ترکیه منتقل  7/3ود محدوده این کشور عبور کند در حد

وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه  "2014 -2010طرح استراتژیک "می شوند . محورهای اصلی 

عبارتند از : امنیت تامین انرژی ، افزایش تاثیر ترکیه از لحاظ انرژی در بعد منطقه ای و جهانی و 

بع طبیعی و حفظ محیط زیست ، تامین انرژی ارزان با کیفیت و بلند توجه به استفاده بهینه از منا

مدت برای ترکیه در این طرح مشارکت بیش از بیش بخش خصوصی در بازار انرژی ترکیه پیش 

بینی شده است با اجرای این بخش خصوصی فرصت می یابد تا در زمینه تولید انرژی انتقال و 

ای بهتر خصوصی سازی انرژی دولت موظف است به فروش آن مشارکت داشته باشد برای اجر

فراهم نمودن شرایط الزم و تصویب قوانین مورد نیاز شده است تا شرایط برای یک بازار رقابتی 

برای بخش خصوصی بیش از بیش مهیا شود . در پرتو لیبرالیزه شدن بازار انرژی ترکیه شرایط 

اهد شد ، تر کیه در نظر دارد با استفاده از برای تولید انرژی های نو و تجدید پذیر فراهم خو

موقعیت خویش به ) کریدور انرژی ( تبدیل شده و در سطح منطقه ای و جهانی در بازار انرژی و 

همچنین پروژه های خط لوله انتقال گاز به بازار مرکز تبدیل شود و بندر جیهان را پس از بندر 

اروپا تبدیل کند. دیدگاه دیگری نیز نسبت به سیاست امستردام هلند به دومین مرکز انرژی اتحادیه 

انرژی مورد نیاز باید برای همه مردم ترکیه  -1گذاری انرژی در ترکیه وجود دارد که تاکید می کند

امنیت انرژی باید با کاهش وابستگی به منابع خارجی تضمین شود و  -2فراهم و تضمین گردد 

کاهش اثرات مخرب گاز دی اکسید کربن باید پایه و  -3سهم انرژیهای تجدید پز افزایش یابد 
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مصرف بهینه حاملهای انرژی بهترین راه کاهش وابستگی  -4اساس سیاست گذاری انرژی باشد 

توجه به ایجاد مشاغل سبز می تواند در پرتو افزایش منابع انرژیهای  -5به منابع خارجی است 

خطرناک بوده و عوارض خطرناک زیست استفاده از انرژی هسته ای  -6تجدید پدیز باشد 

سیاست خارجی فعال باید شامل دوری از تنش با همسایگان ترکیه و  -7محیطی در پی دارد 

 بهبود روابط با این کشورها هم چنین ایجاد فصل جدید در مناسبات ترکیه و اتجادیه اروپا باشد. 

شنده ه تنها فروز ایران، کشور روسیو پیش از انعقاد قرارداد خرید گاز طبیعی ا 90تا اوائل دهه 

یاست سبا  گاز طبیعی به ترکیه بود و وابسته بودن به یک کشور خاص در زمینه حاملهای انرژی

امنیت انرژی در تضاد بود حکومت حزب عدالت و توسعه به سیاست گذاری انرژی توجه 

اد. در خاصی نمود و در سیاست خارجی خویش اهمیت خاصی به مبحث انرژی اختصاص د

 واقع  می توان نقش انرژی در سیاست خارجی ترکیه را در موارد ذیل مشاهده نمود

طقه ای نرژی به عنوان اهرمی برای تسریع و تقویت همکاری اقتصادی در بعد منااستفاده از  -1

 در امور خارجی

یران و ا رکیه، اگر روابط ترکیه با کشورهای همسایه نظیر روسیه، آذربایجان،تصنعت انرژی  -2

اهد عراق دچار هر گونه تنش و بحرانی شود صنعت انرژی ترکیه متحمل ضررهای سنگینی خو

 شد

ی را از ولتیک ترکیه مایل نیست فرصت ایجاد سیستم حمل و نقل و ترانزیت انرژپدر بعد ژئو  -3

در  لتقابمدست بدهد وزارت امور خارجه ترکیه قراردادهای انرژی را به عنوان عامل وابستگی 

 روابط خویش با کشورهای همسایه می نگرد.

یانهای ز جرارهبران ترکیه از سوی دیگر برای تثبیت رشد اقتصادی و تضمین امنیت انرژی ترکیه 

ری تکفیری به عنوان عنصری برای عدم وابستگی شدید به نفت و گاز کشورهایی چون جمهو

ه دنبال عه برهبران حزب عدالت و توس اسالمی ایران و تامین انرژی خود بهره برداری می کند .

 (.1393تبدیل کردن ترکیه به قطب انرژی منطقه و جهان هستند )قوام ، گل محمدی ،

جیهان بوده  –تفلیس  –یکی از مسائل جدی در روابط روسیه و ترکیه ، احداث خط لوله باکو 

دکه روسیه نقشی در آن آمریکا در راستای تنوع بخشیدن به مراکز عرضه انرژی ، از خط لوله جدی

نداشته باشد حمایت می کند . توافقات اولیه برای احداث این خط لوله بین روسای جمهوری 

آذربایجان ، گرجستان ، ترکیه در حضور بیل کلینتون هنگام نشست سازمان امنیت و همکاری 
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از حوزه آذری  صورت گرفت و به امضاء رسید . تولید اولیه نفت 1999اروپا در استانبول در سال 

شروع شد و از طریق بازسازی خط لوله قدیمی باکو به سوپسا  1997، چراغ و کوشلی از سال 

واقع در ساحل گرجی دریای سیاه از این مسیر ، نفت اولیه تولیدی صادر شد. با افزایش سرمایه 

تامین مالی  گذاری شرکت های نفتی بین المللی اروپایی و آمریکایی به رهبری بریتیش پترولیوم،

جیحان از طرف موسسات اروپایی و آمریکایی، احداث  –تفلیس  -باکو -پروژه خط لوله نفت

کیلومتری جنوب باکو آغاز شد . با  60در منطقه سنگچال در  2002این خط لوله در سپتامبر 

رار این خط مورد بهره برداری ق 1385خروج اولین محموله نفت صادراتی از این مسیر در تیر ماه 

گرفت . رقابت دیگر بر سر رقابت خط لوله انرژی با روسیه ، خط لوله انتقال ماورای خزر است . 

این خط برای انتقال گاز حوزه ترکمنستان به اروپا از طریق بستر دریای خزر ، جمهوری 

آذزبایجان ، گرجستان و ترکیه است .که موافقتنامه اصولی مربوط به ساخت این خط لوله نیز به 

در حاشیه اجالس سران  1999نوامبر  18جیحان در  -تفلیس –همراه موافقتنامه خط لوله باکو 

کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استانبول ، توسط کشورهای فوق الذکر منعقد 

متری دریای  400میلیارد دالر برآورد شد . این خط لوله از عمق  5/2گردید و هزینه احداث آن 

از سواحل ترکمنستان تا سواحل آذربایجان کشیده شد . این خط لوله در ادامه از طریق خزر 

گرجستان به ترکیه  و از طریق شبکه خطوط لوله گاز ترکیه به اروپا متصل گردید . به طور کلی 

مسئله خطوط لوله انتقال گاز نه صرفا ازدیدگاه اقتصادی بلکه به لحاظ مالحظات سیاسی از ایفای 

توسط جمهوری اسالمی ایران و روسیه در انتقال انرژی حوزه دریای خزر ابتدا ایجاد خط نقش 

جیحان و سپس خط لوله ماوری خزر را مطرح کرد لذا انعقاد موافقتنامه  –تفلیس  -لوله باکو

مربوط به احداث این دو خط لوله بین دولتهای ترکیه، قزاقستان، آذربایجان و گرجستان، از نضر 

یک موفقیت استراتژیک محسوب می گردد . در این رابطه آمریکا فشار فزاینده ای را به آمریکا 

کشورهای منطقه برای وادار نمودن آنها به انتقال نفت و گاز از طریق ترکیه و تبدیل این کشور به 

 (( .1387مرکز توزیع انرژی در منطقه وارد آورده است )سوری، 

جیحان و خط لوله ماورای خزر و نقش ترکیه در منطقه که  –تفلیس -با توجه به خط لوله باکو 

قومی دارد ، در منطقه قفقاز در انتقال نفت به بازارهای  -زبانی –تاریخی  –تشابهات فرهنگی 

ارض روم و قراردادهای دیگر -تفلیس-جهانی بسیار موثر بود و در انتقال خط لوله دیگر باکو

و آمریکا هم حمایت شدید می کرد. در منطقه خاورمیانه  انرژی ؛ نقش ترکیه بسیار اهمیت داشت
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، قفاز ، گرجستان ؛رقابت انتقال انرژی با روسیه شدت گرفت از طرفی هم مداخله آمریکا در 

قفقاز جنوبی )اهمیت استراتژیکی برای روسیه دارد( و آمریکا برای کم کردن نقش روسیه در 

تژیکی خوبی برخوردار است را حمایت می کند و بر انتقال انرژی، به ترکیه که از اهمیت استرا

رقابتهای شدید ترکیه و روسیه افزوده است و همچنین از مشارکت فعال اسرائیل و ترکیه حمایت 

 می کند. 

 نتیجه گیری

ای خاورمیانه برای روسیه بر مهمترین پیوندهای منافع و سیاست خارجی روسیه به اهمیت منطقه

گی سرزمینی و قومی و مذهبی بین خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی تا می گردد زیرا یک پیوست

داخل روسیه وجود دارد. روابط اقتصادی روسیه با کشورهای منطقه مانند ایران، رژیم 

صهیونیستی، مصر و عربستان در قالب مسائل ژئوپلتیک در خاورمیانه قابل تحلیل است. در واقع 

ی روسیه چه در شرق، یعنی چین و ژاپن، و چه در خاورمیانه فعل و انفعالت در محیط پیرامون

یعنی رقابت های ایران با ترکیه و عربستان اهمیت خاصی برای روسها دارد. لذا در کنار عوامل 

مربوط به پیوستگی سرزمینی فرهنگی و اقتصادی باید این عنصر ژئوپلتکی را هم دخیل دانست. 

ر یک متحد سنتی برای دولت روسیه و همچنین قرار گرفتن در این میان رابطه با سوریه به خاط

سوریه در مجاورت ترکیه و دریای مدیترانه و از آن مهمتر پایگاه نظامی که روسیه در مدیترانه 

سیاسی مفهوم سوریه در –دارد، و به دلیل کم کردن نفوذ آمریکا وبه دنبال منافع  اقتصادی 

اشد. روسیه به دنبال کاهش وابستگی حمل و نقل انرژی سیاست روسیه تعبیرات ویژه ای داشته ب

به ترکیه است و اقداماتی برای کاهش وابستگی انجام داده است. خط لوله جریان جنوبی )که در 

برای انتقال گاز از دریای سیاه به بلغارستان ، صربستان و اروپا مطرح شد (، طرح  2012سال 

برای انتقال گاز از طریق مرز فنالند به آلمان و  2011جریان انتقال گاز از شمال )که در سال 

برای  2005الکساندروپویس )که از سال –انگلیس و هلند مطرح شد(، طرح لوله نفت بورگاس 

انتقال نفت روسیه از طریق دور زدن تنگه های بسفر و داردانل از روسیه به بلغارستان و یونان و 

دریای اژه مطرح شد( ، عدم عالقه به اجرای طرح خط لوله سامسون به جیهان که شمال ترکیه را 

ند . در سالهای اخیر ترکیه با هدف تامین به جنوب این کشور متصل می کند، از جملۀ این موارد

انرژی مورد نیاز در بخش خانگی و هم چنین در بخش صنعت اقدام به سرمایه گذاری عظیمی در 

در این کشور ، ثبات و امنیت داخلی  این بخش کرده است و با توجه به اجرای چندین پروژه
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در سطح منطقه فراهم کرده است.   ترکیه شرایطی را برای تبدیل آن به یک بازیگر عمده انرژی

ثبات و امنیت و رفاه در خاورمیانه و بویژه برای هماسیگان ترکیه اولویت اصلی سیاست خارجی 

های انتقال انرژی و احداث خط لوله و ترکیه بوده است و برای نیل به این هدف توجه به پروژه

ترکیه شروع به  1990ه است. از دهه جایگزین انتقال انرژی از روسیه  جزو اولویتهای ترکیه بود

فعالیت جدی در زمینه پروژهای انتقال انرژی و احداث خط لوله ها نمود که بطور خالصه شامل 

، انعقاد معاهده فروش 2006جیهان در سال  –تفلیس –موارد زیر بود: طرح خط لوله نفت باکو 

،  2013ارزروم در سال  –س تفلی–، خط لوله گاز باکو  2011گاز آذربایجان به ترکیه سال 

که قرار شد گاز آذربایجان را به ترکیه و  2014همکاری در خط لوله ، گاز ترانس آناتولی در سال 

قرار است به بهره برداری برسد ، انعقاد معاهده انتقال نفت  2018بعد به اروپا برساند که در سال 

.این موارد کاهش وابستگی  2012ال جیهان در س –از عراق به ترکیه از طریق خط لوله کرکوک 

بایست اختالفات اساسی در ترک ها به انرژی روسیه را به همراه داشته است. به این موارد می

حوزه های سیاسی بین دو کشور  را نیز افزود. ترکیه با استقرار موشکهای پاتریوت ناتو در 

روسها با تقویت کشورهای سوریه باعث ناخرسندی روسیه شده ، و در مقابل -مرزهای ترکیه

 مخالف ترکیه )فروش تسلیحات( در همسایگی آن موجب اعتراض ترکیه شده اند.

 منابع

 فارسی -الف

( ، سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوریه: ریشه ها ، اهداف و 1391آدمی، علی ،مهری آخرالدین ، ) •

 1391بیست و دوم ، بهار پیامدها ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ، سال نهم ، شماره 

(، پوتین : تغییر یا تداوم سیاست خارجی روسیه در دورة جدید ، 1391اکبری ،محمد ،علی رضا ثمودی پیله رود ، ) •

 1391فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره هفتاد و هفت ، بهار 

مگرایی و واگرایی ، فصلنامه راهبرد ، ( ، دیپلماسی انرژی ایران و روسیه: زمینه های ه1391اسالمی ، مسعود ، ) •

 1391سال بیست و یکم ، شماره شصت و چهار ، پاییز 

( ، بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسالم گرایی اعتدال در سیاست خارجی ترکیه 1390افضلی ، رسول ،افشین متقی ، ) •

 1390م ، زمستان سوم ،شماره چهار ، با رویکرد سازه انگاری ،فصلنامه روابط خارجی ، سال 2011تا  1995از سال 

 دانشنامه  ( ، امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی روسیه ،1389انتظارالمهدی ،مصطفی ، جواد معین الدین ، ) •

( ، سیاست خارجی روسیه و آمریکا نسبت به بحران روسیه ، 1394اشرفی ،اکبر ،امیر سعید بابازاده جودی ، ) •

 1394لملل ، سال هشتم ،شماره سی و دو ، زمستان فصلنامه مطالعات روابط بین ا
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( ، سیاست روسیه نسبت به خاورمیانه: میراث یلتسین و چالش پوتین )قسمت دوم(، 1381اطهری ، سید اسد اهلل ، ) •

 1381فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال نهم ، شماره یک ، بهار 

( ، نقش انرژی در توسعه روابط روسیه و ترکیه ، 1391پور ، )اطهری ، سید اسد اهلل ، شعیب بهمن ، محمد رضا علی •

 1391امه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم ، شماره بیست و دوم ، بهار ( ، فصلن2011-2012اهداف و پیامدها )

 –اطهری ، سید اسد اهلل ، شعیب بهمن ، روسیه و خاورمیانه جدید ، راهبردها و چالش ها ، فصلنامه علمی  •

 پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل

(، بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و 1393اطهری ، سید اسد اهلل ، علی عنایتی شیکالئی ، سید محمد امین حسینی، ) •

بهار و  ،ه یازده پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی ، سال ششم ، شمار –ترکیه در عراق و سوریه ، دو فصلنامه علمی 

 1393تابستان 

(، روسیه و بهار عربی ؛ چالش ها و پیامدها ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره هفتاد 1391بهمن ، شعیب، ) •

 1391و هفت ، بهار 

وقعیت منطقه ای جمهوری اسالمی ، پژوهشنامه ( ، سیاست خارجی نوین ترکیه و م1391بنی هاشم ، میر قاسم، ) •

 1391دفاع مقدس ، سال اول ، شماره چهار ، زمستان 

( ، نقش ترکیه در تحوالت خاورمیانه با تاکید بر تحوالت سوریه ، فصلنامه ره نامه 1390بیات ، ناصر ، ) •

 1390سیاستگذاری ، سال دوم ، شماره دوم ، تابستان 

(، همکاریهای امنیتی ایران و روسیه ؛ زمینه ها و چشم انداز ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، 1392پسندیده ، سمیه ،) •

 1392سال هفدهم ، شماره اول ، بهار 

(، سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه در دهه اول قرن بیست و یکم ، موسسۀ 1389دیلمی معزی ، امین ،) •

 1389، سال پنجم ، شماره شش ، بهار و تابستان  مطالعات ایران و ارواسیا ، دو فصلنامه ایراس

(، بررسی جایگاه ایران در ترانزیت گاز ترکمنستان ، فصلنامه 1391درخور ، محمد ، عبدالرضا فرجی راد ،) •

 1391جغرافیایی سرزمین ، سال نهم ، شماره سی و دو ، بهار 

، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،  2013-2011(، مواضع روسیه در قبال تحوالت سوریه 1392زرگر، افشین ،) •

 1392شماره هشتاد و دو ، تابستان 

 (، سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه ، پژوهشنامه روابط بین الملل1392سهرابی ، محمد ،) •

 (، بحران سوریه و دخالت قدرتهای بیگانه 1392ساجدی ، امیر،) •

ه ترکیه: ژئوپلیتیک یا ژئو اکونومیک ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، (، نگرش روسیه ب1387سوری ، امیر محمد ، ) •

 سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه ، پژوهش نوزدهم  

-2014(، تجزیه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس تئوری لیبرالیسم)1394شفیعی ، نوذر ، محبوبه روحی ،) •

ن م ، زمستاو پنج ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا ، شماره بیست ( ، فصلنامه تحقیقات سیاست بین المللی2002

1394 

(، راهبرد کالن آمریکا و چرخش سیاست خارجی ترکیه در 1392شریفی ، مجید محمد ، مریم دارابی منش ،) •

 1392خاورمیانه ، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ، سال سوم ، شماره سوم ، پاییز
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(، جایگاه گاز پروم در راهبرد انرژی روسیه ، مطالعات اورسیای 1389حمید ، عبداهلل رمضان زاده ،)حسینی ، سید  •

تان ار و تابس، به مرکزی ، مرکز اطالعات عالی بین المللی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال سوم ، شماره ششم

1389 

ی خزر و نظام بین الملل: گذار استراتژیک ، فصلنامه (، روسیه ،دریا1391خانی ، محمد حسن ، داوود کریمی پور ،) •

 1391آسیاس مرکزی و قفقاز ، شماره هفتاد و هشت ، تابستان 

(، زمینه های همکاری و رقابت ایران و روسیه در آسیای مرکزی در 1390عطایی ، فرهاد ، اعظم شیبانی ،) •

 م سیاسی ،و علو عالی بین المللی ، دانشکده حقوقچارچوب ژئوپلیتیک ، مطالعات اورسیای مرکزی ، مرکز مطالعات 

 1390سال چهارم ، شماره هشت ، بهار و تابستان 

(، سیاست خاورمیانه ای روسیه ، فصلنامه راهبرد ، سال هجده ، شماره پنجاه و یک ، تابستان 1388عبادی ، عفیفه ،) •

1388 

ش تنش میان ترکیه و روسیه، مرکز تحقیقات استراتژیک، و افزای 24عبادی ، عفیفه ، پیامد سرنگونی جنگنده سوخو  •

   1394 آذر

 ،(، عوامل تاثیر گذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز 1389عمادی ، سید رضی ،) •

 1389شماره هفتاد ، تابستان 

(، تاثیر مسائل راهبردی در روابط ترکیه و عراق ، بر مالحضات امنیت 1393غریاق زندی ، داوود ، اصغر شاکری ،) •

هار و پنج ، ب ، سال سیزده ، شماره چهل "امنیت پژوهی "پژوهشی  –ملی جمهوری اسالمی ایران ، فصلنامه علمی 

1393 

یم گیری شهودی چند وجهی و تحلیل راهبردی سیاست (، مدل تصم1393قوام ، عبدالعلی ، ولی گل محمدی ،) •

نه ،  تاد وخارجی ترکیه در حمایت از جریان های تکفیری ، مجله سیاست دفاعی ، سال بیست و سه ، شماره هش

 1393زمستان 

 قاضیانی ، مریم ، بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال تحوالت سوریه •

 1392ر تحوالت سوریه ؛ ریشه ها ، بازیگران و پیامدها ، تابستان (، کنکاشی د1392قاسیمیان ، روح اهلل،) •

(، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیک تقدیرهای تاریخی و ماهیت نوسازی روسی 1393کرمی ، جهانگیر ، رقیه کرامتی نیا ،) •

 1393، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره هشتاد و هفت ، پاییز 

(، نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه ، مطالعات اورسیای 1389زیزی ،)کوالیی ،الهه ، حمید رضا ع •

 1389ان زمست مرکزی ، مرکز مطالعات عالی بین المللی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره هفت ، پاییز و

ه خطوط لوله انرژی (، تاثیر جایگا1391موسوی ، سید محمد ، محمدرضا بهادر خانی ، سید محمدرضا موسوی ،) •

 1391 مستانبر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره هشتاد ، ز

(، ترکیه و بحران سوریه ؛ از میانجیگری تا حمایت از 1391مسعودنیا ، حسین ، عاطفه فروغی ، مرضیه چلمقانی ،) •

 1391جهان اسالم ، سال اول ، شماره چهار ، زمستان مخالفان دولت ، فصلنامه مطالعات سیاسی 
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(، بازیگران معارض در بحران سوریه : اهداف و رویکردها ، فصلنامه 1391نیاکویی ، سیدامیر ، حسین بهمنش ،) •

 1391روابط خارجی ، سال چهارم ، شماره چهارم ، زمستان 

واعظی ، محمود ، روابط ترکیه و سوریه: از تعارض تا تعامل ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، سیاست خارجی حزب  •

 عدالت و توسعه ترکیه ، پژوهش نوزدهم 

( ، گونه شناسی سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال 1392یعقوبی فرد ،حامد، ) •

 1392، زمستان  بیست و هفت ، شماره چهار

 نشریه انجمن اقتصاد انرژی ایران •
 انگلیسی  -ب

Kalin yasin . 2005 .  " the implications of the EU admittance of Turkiey on Turkish-EU relations 

and Turkish – U.S. relations " ,strategy research project ,U.S.army war college,carlisle Barrecks, 

Carlisle ,USAWC sterategy research project . 

 

Robert olson . Turkey reletions with Iran , Syria , Israel , and Russia , 1991 -2000 , 

(California:mazda publishers, 2001) p 177 . 

Samuel  Charap ,  Russia , Syria and  the  doctrine  of  interntion  vol . 55 ,80 . 1 . 2013 

Trenin , Dmitri , 2009 , russias policy in the Middle East : prospects for consensus  and  conflict 

with the u.s  , a century foundation  Report , the Carnegie Endowment. 

http : //WWW  . cbc .ca/ news/interactives/Syria - dashboard /index. Htm . sept.9.2013 

http : // WWW . guardian . co . uk > world news > Syria , 23 December 2012  

 

 

 



 


