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و  است  بندگان  دهنده ی  روزی  و  است  آسمان  و  زمین  آفریدگار  که  عزوجل  را  خدای  سپاس 
شناسنده ی آشکار و نهان است و آمرزنده ی گناهان است، و درود بر بهترین خالیق محمد ابن عبداهلل 
علیه الصلوه و السالم که مهتر پیغامبران است و گزیده ی خدای جهان است و آورنده ی فرقان است و 

بر یاران و عترت او اجمعین. )مقدمه ی سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی(. 

خدای را هزاران شکر و ثنا که توفیقمان شد در راه علم و علم آموزی قدمی برداریم و زکات علممان 
را هر چند ناقابل بپردازیم. با تالش و یاری چندی از دوستان و راهنمایی اساتید گرانقدرعلوم سیاسی 
سال 96 توانستیم انجمن علمی علوم سیاسی را در دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی کنیم و امسال 
نیز توفیق یافتیم اولین شماره از گاهنامه تبیان السیاسه علوم سیاسی را انتشار دهیم. از آنجا که 
روحیه و ویژگی قشر دانشجو، جویندگیست و همواره با پرسش انس دارد، نشریه می تواند جرعه آبی 
برای رفع عطش دانش پژوهان باشد. نشریه ی علمی دانشجویی بستری است برای آگاه شدن و آگاهی 
بخشی. گاهنامه ی تبیان السیاسه نیز هدف خود را چنین دنبال می کند که عالوه بر آگاهی بخشی در 
حوزه علوم سیاسی و خود سیاست دانشجویان دغدغه مند و کاردان و کارآمد را به سمت اظهار نظر 
و تحلیل و نقد بکشاند و می توان گفت نشریه بهترین کارزار است تا یک دانشجوی پژوهشگر خود 
را محک بزند و با تمرین و ممارست در این کارزار از خود یک چریک پژوهشگر بسازد، که اگر چنین 
شود تحولی شگرف در جامعه ی علمی و دانشگاهی شاهد خواهیم بود. به امید اینکه دانشجویانمان، 

دانش پژوه به معنای واقعی کلمه و جامعه مان آگاه و اهل تعقل باشد.

الهی! چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.

علی صحرا نورد

سخن سردبیر



بشـر امروز در پرستش بتان می زید، بتان عرصه ی اخالق ، بتان گستره ی سیاست، بتان عرصه 
فلسفه. خدایـانی کامال باطل که خود آن ها را برساخته آنگاه پرستیده اند. از این روی از راه 
راست بیراه گشته و همواره بر این باور پا می فشرده و از آن چنان جانب داری کرده تا اینکه به 

فرجامش رسیده اند؛ جایگاهی که از همان ابتدا به نیستی و فنا چشم داشت. 
»فردریش نیچه «
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

 شناخت اولیه سیاست
تفکر سیاسی در عهد باستان و در غرب 
از یونان آغاز شد. اما علم سیاست به عنوان 
یک رشته ی آموزشی عالی تا حدی نو است و 
طی صدسال گذشته رشد یافته است. پیش 
از آن بررسی و توجه پیگیرانه سیاست در 
انحصار پادشاهان، سیاستمداران، فیلسوفان و 
حقوق دانان بود. مردم در امور عمومی نقشی 
نداشتند، و به سیاست و نظریه پردازی سیاسی 
چندان نمی پرداختند. باپیدایش دموکراسی 
نو و ناسیونالیسم، انحصار علم سیاست به 
پایان رسید و سیاست کاری همگانی شد. 
گسترش آموزش و پرورش به رشد فزاینده ی 
آگاهی سیاسی توده های مردم انجامید و از 
این راه مردم روز به روز بیشتر در جریان های 
سیاسی شرکت کردند. امروزه پرداختن به 
اوقات  برای  کاری  دیگر  سیاسی  نظریه ی 
فراغت عده ای فارغ از غم نان نیست، بلکه کار 
همه ی کسانی ست که به آن عالقه دارند و 
می خواهند به نظریه پردازی  سیاسی بپردازند 
تا جریان های سیاسی را تبیین کنند. اما در 
بررسی سیاست ها و در مطالعه ی علم سیاست 
که  همان طور  دارد.  وجود  بزرگی  دشواری 
»یلینکـ« گفته است، هیچ علمی به اندازه ی 
دقیق  دانش واژه های  نیازمند  سیاست  علم 
نیست. دانش واژه های این علم معانی دقیقی 
ندارد و اهمیت زبان شناختی،کاربرد عمومی و 
مفهوم علمی این دانش واژه ها اغلب فرق دارند 
و باعث می گردند علم سیاست دقیق نباشد. 
علم سیاست، تاحدی این نقص را از ادبیات با 
سابقه و کهن خود به ارث برده است اما بیشتر 
مربوط به آن است که علم مورد بررسی ما، 
علمی زنده و درحال رشد است. دانش واژه های 
علم سیاست به دلیل رواج عمومی و عامیانه ای 
که دارند، پاکیزگی خود را از دست می دهند و 
دست خوش ابهامات  گوناگون می شوند. برخی 
سیاست مداران و حقوق دانان، به نتایج کاربرد 
نادرست دانش واژه های گوناگون علم سیاست 
برایشان اهمیتی ندارد، آن ها را در خنان و 
نوشته های خود به کار می برند و موجب ابهام 
در تفاهم می شوند. این گونه افراد در واقع به 
کاربرد درست و دقیق دانش واژه های سیاسی 
توجه دارند، بلکه آن ها را برای ایجاد تاثیر یا 
تاثیرگذاری به کار می برند. درنتیجه واژه های 

جدیدی رواج می پذیرند و گاه واژه های قدیمی 
در معانی جدیدی به کار می روند. 

سردرگمی و نبود توافق در مورد کاربرد 
»علم  نام  حتی  سیاسی  دانش واژه های 
سیاست«/POLITICAL SCIENCE    را هم در 
بر می گیرد. برخی از متفکران و پژوهش گران، 
برخی  اما  می برند،  کار  به  را  سیاست  علم 
دیگر همچنان از کاربرد شکل باستانی یونانی 
یعنی سیاست/POLITICS  جانب داری  آن، 
»سیاست  را  آن  نام  سوم  گروه  می کنند. 
 THEORETICAL POLITICS نظری«/ 
را  گذاشته اند، و سرانجام گروهی دیگر آن 
 POLITICAL SCIENECE/»سیاسی »علمی 
می دانند و نه علم سیاست. پیداست که این 
که  آنگاه  به ویژه  نیست،  روشن  نام گذاریها 
واژه سیاست یعنی دانش واژه رایج یونانی را 
به کار ببریم که هم معنی علم سیاست را 
دارد و هم به خود سیاست نظر دارد یا در 
است.  عملی  و  نظری  سیاست  گیرنده  بر 
البته این را هم باید گفت که سیاست با علم 
سیاست تفاوت دارد. سیاست در مفهوم کلی 
در زندگی اجتماعی، اما علم سیاست را باید 
مانند هر علمی آموخت و همان است که 
در دانشگاه ها آموخته می شود یا خود آموزی 
می کنند. دانش واژه سیاست )POLITICS(  از 
واژه یونانی »پولیس« )شهر= POLIS( برگرفته 
به  »انسان  است:  گفته  ارسطو  است.  شده 
برای  که  است  موجودی   PHYSIS حکم 
از  است«.  آفریده شده    POLIS در زندگی 
نظر یونانی ها سیاست دانشی مربوط به امور 
یک شهر بود، اما در یونان باستان شهر و 
دولت از هم جدایی ناپذیر بودند. یونانی ها در 
جایگاهی زندگی می کردند که ما امروزه آن 
را »شهر– دولت« می نامیم. هر شهر–دولت 
یک شهر، حومه و اراضی اطراف آن را در بر 
می گرفت. افزون بر آن، واژه پولیس در زبان 
یونانی تنها در بر گیرنده ی شهر نبود، بلکه 
در معنی »دژ«، »دولت« و »جامعه« هم به 
کار می رفت. حمید عنایت در پیش گفتار 
ترجمه سیاست ارسطو توضیح داده است که: 
مفهوم شهر با POLIS  یونانی تفاوت آشکار 
دارد. شهر، به معنای جایگاه زیست مردمان را 
در یونانی ASTY  می نامیدند. POLIS در آغاز 
قلعه ای بود که در پای ASTY ساخته می شد، 

اما مفهوم تغییر یافت و به معنای جامعه 
منظم سیاسی به کار رفت. برخی از محققان 
می گویند که واژه POLIS در اسناد آتن به 
خصوص به معنای جامعه سیاسی یک کشور 
در ارتباط با کشورهای دیگر، و یا به عبارت 
بهتر به معنای »شخصیت بین المللی« کشور 
 »DEMOS /آمده و در برابر آن واژه »دموس
بر مجموعه سازمان داخلی یک کشور اطالق 
می شده است. بنابر این اگر واژه پولیس را 
از زبان یونان باستان جدا کنیم، دانش واژه 
شهر-دولت بی معنی خواهد شد. در واقع 
سیاست، در معنی یونانی علم حکومت به 
شهر بود. این معنی را »سی لی« مطرح کرده 
است.  نامیده  شهرها«  »علم  را  سیاست  و 
اما این معنی را نباید چنین تعبیر کرد که 
حدود یا جهان بینی متفکران سیاسی یونان 
باستان محلی یا تنگ بوده است. بررسی های 
و  عمیق تر  بسیاری جهات  از  آنها  سیاسی 
گسترده تر از آن جهان بینی هایی است که 
پس از فروپاشی شهر-دولت های یونان و روم 
باستان پدیدار شد. مفهوم پذیرفته شده و به 
کار رفته ی امروزین»سیاست« از مفهوم »علم 
سیاست« فراتر می رود. امروزه واژه سیاست به 
مسائل جاری حکومت و جامعه که ماهیت 
اقتصادی و سیاسی در مفهوم علمی دارند، 
اشاره می کند. به گفته رابرت دال »سیاست 
یکی از حقایق غیر قابل اجتناب زندگی بشر 
است. انسان ها در هر لحظه از زمان به نوعی 
با  مسائل سیاسی درگیر می باشند.« وقتی 
که گفته می شود کسی به سیاست عالقه 
دارد، مقصود آن است که او به مسائل جاری 
کشور مانند مسائل صادرات و واردات، روابط 
قوه ی مجریه و قوه ی مقننه و بسیاری دیگر 
از مسائل و فعالیت های سیاسی-اقتصادی و 
فرهنگی-اجتماعی توجه دارد. در این معنی 
سیاست فراتر از یک علم است و سیاست مدار 
هم کسی است که در این گونه مسائل شرکت 
فعال دارد و تصمیم گیری می کند، هر چند 
چندان  شناخت  و  درک  است  ممکن  که 
درستی هم از اصول و بنیادهای علم سیاست 
علم  حالی که  در  وانگهی،  باشد.  نداشته 
سیاست آگاهی مشترک انسان ها در همه ی 
جامعه هاست، سیاست کشورها با هم تفاوت 
دارد. بهتر است برای اشاره به آگاهی و دانش 

سیاستــ        شناسـی تلخیـــــص:

 علی صحرانورد

ر

دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه
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سیاسی، نام »علم سیاست« پذیرفته شود. 
بسیاری از متفکران و پژوهشگران سیاسی هم 
برای بیان دانش و آگاهی مشترک سیاسی 
»علم سیاست« را بر »سیاست« که در معنی 
یونانی جنبه ی نظری و عملی را با هم دارد، 
ترجیح داده اند. یا به دیگر سخن، جنبه نظری 
سیاست را با علم سیاست و جنبه عملی آن 
است.  کرده  بیان  سیاست  واژه  همان  با  را 
دانشمندان سیاسی برجسته از سراسر جهان، 
در سپتامبر 1948 در کنفرانس یونسکو »علم 
سیاست« را به جای »علوم سیاسی« و برای 
نامیدن این رشته علمی پذیرفتند. گفتنی 
است پیش از آن یکی از نخستین کاربردهای 
اصطالح علم سیاست در دهه 1890 بود که 
دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه کلمبیا با 
نام »دانشکده ی علوم سیاسی« تاسیس شد. 
این دانشکده در برگیرنده ی رشته هایی مانند 
اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ، مردم شناسی، 
علوم  یا  حکومت  و  عمومی  حقوق  آمار، 

سیاسی بوده است. 

 تعریف علم سیاست
علم سیاست به تحلیل و بررسی جنبه های 
دارد.  نظر  اجتماعی  پدیده های  سیاسی 
می کند  کمک  انسان  به  سیاسی  »تحلیل 
تا جهانی را که در آن زندگی می کند بهتر 
بشناسد و از میان شقوق گوناگون پیش روی 
خود بهترین ها را انتخاب کند و باالخره موفق 
شود به تغییرات کوچک و بزرگ که هر کدام 
یکی از جنبه های الینفک زندگی می باشند 
تاثیر بیشتر ببخشد.« مرکز ثقل تحلیل و 
است.   STATE/دولت سیاست،  علم  بررسی 
نظرعده ای دیگر آن است که علم سیاست 
دارد.  سروکار   GOVERNMENT/حکومت با 
گروه سوم تلفیقی از این دو نظر را می پذیرند، 
مانند پل ژانت متفکر و محقق فرانسوی، که 
علوم  از  بخشی  آن  سیاست  علم  می گوید 
اجتماعی است که درباره ی بنیادهای دولت و 

اصول حکومت بحث و بررسی می کند. 

 تقسیمات علم سیاست
کمیته ای که یونسکو در 1948 برپا داشت 
تا اساس نامه انجمن بین المللی علم سیاست 
را آماده کند، موضوع های مورد مطالعه علم 

سیاست را بدین شرح برشمرد: 
1. نظریه ی سیاسی 

الف(نظریه ی سیاسی 
ب( تاریخ اندیشه های سیاسی

2. حکومت 
الف( قانون اساسی
ب( حکومت ملی 

پ( حکومت منطقه ای و محلی )ایالتی و 
والیتی(

ت( اداره امورعمومی 
ث( وظایف اقتصادی و اجتماعی حکومت 

ج( نهادهای سیاسی تطبیقی 
3. احزاب،گروه ها وافکارعمومی

الف( احزاب سیاسی
ب( گروه ها وگردهمایی ها

و  درحکومت  شهروندان  مشارکت  پ( 
اداره ی امورعمومی
ت( افکارعمومی

4. روابط بین الملل
الف( سیاست بین الملل

ب( سازمانهای بین المللی
پ( حقوق بین الملل

دانشگاه های کشورهای گوناگون، بسته به 
نیازها، تغییراتی دراین تقسیم بندی به عمل 
و  موضوع٬ها  کلی  چهارچوب  اما  آورده اند، 
مباحث علم سیاست، به همان صورت که 
برجای  همچنان  است،  کرده  ارائه  یونسکو 

مانده است.

 فلسفه ی سیاسی
شیوه های مختلفی برای مطالعه ی سیاست 
وجود دارد. گاهی هدف از مطالعه ی سیاست 
تحلیل مسائل پیرامون ما است. در تحلیل 
سیاسی، فرد درصدد است از طریق کسب 
خود  خاص  مساله ی  به  صحیح  اطالعات 
پاسخ دهد و این بدست نخواهد آمد مگرآنکه 
تحلیل گر از اطالعات صحیحی برخوردار باشد 
تا بتواند آینده را پیش بینی کند. به عنوان مثال، 
نامزد  گزینش  دربحث  سیاسی،  تحلیل گر 
مطلوب در انتخابات، الزم است در خصوص 
افراد تایید صالحیت شده، از اطالعات جامع 
و مطمئنی برخوردار باشد تا بتواند پیامدهای 
آتی انتخاب هر یک از نامزدهای انتخاباتی را 
بسنجد و براساس آن تصمیم بگیرد که به چه 

کسی رای بدهد.
انتظار  سیاست  مطالعه  از  گاهی  البته   
این است که مسائل  و آن  دیگری می رود 
بنیادین و اساسی سیاست، برای فرد روشن 
گردد. دراین صورت، دغدغه اصلی، حل مسائل 
بنیادین سیاست است، نه یافتن راه حلی برای 
مسائل روبنایی و مصداقی سیاست. بنابراین 
رفت  سیاست  از  شاخه هایی  سراغ  به  باید 
»فلسفه  می کنند.  دنبال  را  هدف  این  که 
سیاست« ازجمله حوزه هایی است که متکفل 
بنیادینی  سواالت  برای  پاسخ هایی  یافتن 
این  است که در سیاست مطرح است. در 
عرصه ی مطالعاتی، الزم است فرد در درجه 
نخست، به چیستی مفاهیم بنیادین سیاسی 
بپردازد و ضمن تبیین و تحلیل این مفاهیم، 
تئوری های مطرح شده درمورد هریک از آنها 
را واکاوی و ارزیابی کند و در نهایت،کامل ترین 
تئوری را محور تفکر خود قرار دهد. قدرت، 
دولت، حکومت،  قانون،  مشروعیت،  اقتدار، 
از  و...  آزادی  اجتماعی،  عدالت  حاکمیت، 
فلسفه  در  که  هستند  بنیادینی  مفاهیم 
سیاست زوایای مختلف آنها روشن می شود 
و ارتباط میان آن مفاهیم نیز در آن تبیین 
می گردد. در نهایت، تحلیل صحیح، دقیق و 
جامع مفاهیم، ما را به مجموعه از احکام و 
قواعد رهنمون خواهد شد که یکی از وظایف 
فلسفه ی سیاست، یافتن توجیه عقالنی و 
منطقی برای این احکام و قواعد است. از آنجا 
که یکی از مفاهیم بنیادین سیاست، حکومت 
فلسفه ی  مباحث  از  مهمی  بخش  است، 
مفهوم  این  مختلف  زوایای  به  سیاست، 
حکومت،  ضرورت  است.  یافته  اختصاص 
انواع حکومت، بهترین شکل حکومت شرایط 
حکومت مشروع، شرایط حاکم مشروع، قلمرو 
حکومت، نقش مردم در حکومت و مباحثی از 
این قبیل، از جمله مباحث بنیادین سیاست اند 
که درباره مفهوم حکومت می توان طرح کرد. 
به طورخالصه می توان گفت فلسفه سیاست، 
متکفل بیان بایستی های سیاسی و ارزیابی 
مفاهیم و نظریه های کالن سیاسی موجود و 

طرح نظریه بدیل است.

منبع: کتاب مبانی علم سیاست- عبدالرحمان عالم
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

لفظ  است.  »جمهوری«  افالطون  اثر  مهم ترین 
که  است   politia التین  لغت  از  ترجمه ای  جمهوری 
مفهومی به مراتب بسیار وسیع تر ازآن معنایی دارد که 
امروزه از آن مفهوم استنباط می کنیم. در زبان امروزی 
جمهوری به معنای آیین کشورداری و قانون اساسی 
است. اما »پولیتیا« شامل تمامی آیین های کشورداری 
شده و بیشتر به معنای منشور سیاسی کشور و یا جامعه 
و  عصاره  کتاب  این  است.  دولت  در صورت  متشکل 
ماحصل اندیشه های افالطون را نشان می دهد و با پرداختن 
به مهم ترین مسائل فلسفه سیاسی از جمله عدالت، ماهیت 
و سرشت دولت، مدینه فاضله و... به عنوان خط مشی برای 
تفکرین بعد خود تا به امروز تبدیل شده است. افالطون 
در این کتاب به توصیف دولت ایده آل خود پرداخته و 
سعی در معرفی آن به عنوان تنها حکومت حقیقی دارد. 
بر همین مبنا باید دانست که جمهوری افالطون تنها یک 
سلسله ایده ها و نظریات انتزاعی و خیالی نیست. بلکه 
واقعی خود  در جامعه  را  آنها  تا  داشت  افالطون تالش 
محقق کند. سفرهای دوگانه سیسیل شاهد خوبی برای 

اثبات این مدعاست.

 جایگاه عدالت در فلسفه سیاسی افالطون
پایدارترین  از  »عدالت«  تحقق  چگونگی  و  چیستی 
مسائلی است که هر فیلسوف، باالخص فیلسوف سیاسی را 
به خود مشغول می کند. این مسئله برای افالطون تا آنجا 
مهم است که سر آغاز مهمترین اثر او یعنی »جمهوری« 
را به آن اختصاص داده است. عدالت در اندیشه افالطون 
فراتر از معنای امروزی آن که بیشتر وجهی حقوقی دارد، 
است. وی این مفهوم را در چهارچوب های فلسفی، اخالقی 
و اجتماعی توضیح داده و به نوعی جامع تمامی تعاریفی 
است که تا به حال از آن ارائه شده است. وی عدالت را 
نوعی کشش درونی می دانست که مانع تحقق احساسات 
و انگیزه های شخصی و غیر وجدانی می شود. به این معنا 
عدالت به عنوان اصلی اخالقی و جزئی از فضیلت انسان 
محسوب می شود. فضیلتی که انسان را تا سر منزل »خوب 
بودن« پیش می برد و او را واجد صفات مهمی چون خرد، 
شجاعت، رعایت اعتدال و عدالت می کند. این فیلسوف 
یونانی عدالت را بیشتر از این زاویه می نگرد که هر فرد در 
جامعه حد خود را رعایت کند و بیشتر از آنچه شایسته 
اوست، نخواهد. عدالت به این معنا »اعطای کل ذی حق 

حقه« )هر آنچه حق کسی است به او بپردازیم( است؛ زیرا 
آنچه که باید به فرد تفویض شود، بر حسب لیاقت و تربیت 

وی صورت می گیرد )معنای فلسفی(.
افالطون عالوه بر موضع گیری چند جانبه در دفاع از 
عدالت به شدت تمام به تلقی سوفسطائیان از این مفهوم 
می تازد که معتقد به عدم وجود مفاهیم مطلق اخالقی بوده 
و عدالت را بعنوان یکی از زیر مجموعه های این مفاهیم 
در کنار تمامی زیر مجموعه های دیگر انکار می کردند و 
آنرا مفهومی ساختگی توسط سیاست مداران برای تحقق 

منافع خویش می دانستند.
»سوفسطائیان تصدیق می کردند که عدالت یا اصول 
اخالقی برای بوجود آمدن یک اجتماع سیاسی و برای حفظ 
بقای آن اجتماع ضرورت حیاتی دارد، ولی مسئله بعدی را 
که عدالت سازنده ی علو بشری است، انکار می کردند. آنها 
خود به این نکته معترف بودند که برای اینکه زندگی انسان 
در جوار انسان های دیگر امکان پذیر گردد، چاره ای نیست 
جز اینکه فعالیت های انفرادی وی محدود و تمایالت خود 
خواهانه اش، تسلیم قیود و مقررات اجتماعی گردد. اما 
دنباله این استدالل را که بشر در نتیجه ی پذیرفتن این 
قیود و محدودیت ها به انسانی بهتر تبدیل می شود، قبول 
داشتند«. از این رو نگرش استعالیی و تعالی گرایانه نسبت 
به ارزش ویژگی خاص مفهوم افالطونی عدالت است. به 
این ترتیب مالحظه میشود که جامع نگری افالطون از 
حیث اجتماعی، سیاسی، فلسفی و اخالقی در باب مفهوم 
با تلقی سوفسطائیان است که  عدالت به کلی متفاوت 
ماهیت اخالقی و فلسفی برای عدالت را رد می کردند و 
تنها بعنوان اصلی اجتماعی که از خود اصالت ندارد به آن 

می نگریستند.
همچنین افالطون این نظر را که عدالت محصول تبانی و 
توافق بین گروه های شخصی برای رسیدن به منافع آنی و 
زودگذر است، رد می کند. وی برای رد نظریات فوق جدل 
سقراط  با تراسیماخوس فیلسوف بزرگ سوفسطائی، در 

جمهوری به بهترین شکل به تصویر می کشد.
فیلسوف یونانی در این کتاب نظر نهایی و اصلی خود 
با  او  نخست  می کند.  تعریف  طریق  دو  از  را  عدالت  از 
تجزیه روح به سه قوه ی عقل، غضب و شهوت، عدالت 
را ایجاد تعادل میان سه قوه می داند. هارمونی و تعادل 
انسان برای افالطون اهمیت زیادی دارد و کسب آن را 
از طریق توجه به هر سه خواص اندام های بدن از طریق 

نگاهی اجمالی به فلسفه سیاسی افالطون 
در کتاب جمهوری

تلخیـــــص:

 علی صحرانورد

کلشـــــــانی

ر
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ایجاد اعتدال و هماهنگی میان آن ها میسر 
می داند. در مرحله بعد افالطون با این مقدمه 
که جامعه و دولت انعکاس روح آدمی است، 
از نظریه ارگانیک بهره جسته و با معرفی 
مصادیق سه قوه فوق-عقل مصداق شاهان، 
غضب مصداق سپاهیان و شهوت مصداق 
توده مردم- عدالت را موقعیتی می داند که 
ویژه های  کار  مذکور  قوه  آن، سه  پرتو  در 
اساسی جامعه را هماهنگ با یکدیگر تحقق 
می بخشند. مصادیقی که افالطون از جامعه 
در برابر سه قوه اصلی انسان فرض می کند 
صورت  به  را  نابرابری  به  افالطون  اعتقاد 
آشکار نشان می دهد. افالطون، به خصوص 
با تاکید بر معنای فلسفی عدالت، قائل به 
تفاوت ذاتی و ماهوی مفهوم عدالت با مفهوم 
مساوات در کتاب جمهوری خویش است. 
نظریه تربیت افالطون نیز با توجه به مباحثی 
خاستگاه  رهگذر  از  و...  نژاد  اصالح  چون 
اندیشه عدالت افالطون قابل درک و فهم 
می شود. سیاست مدار برای اجرای عدالت در 
جامعه، برطرف کردن موانع تبعیت شهروند 
از حاکم است که منتج به نظریه »اشتراکی« 
افالطون می شود. اما عامل ایجابی آن ایجاد 
و تقویت شرایط تبعیت شهروند از حکومت 
است. این عامل نظریه»تربیت« افالطون را 

در پی دارد.

 دولت وسرشت آن
رسیدن به دولت مطلوب و ایده آل یکی 
از مهمترین اهداف نگارش کتاب جمهوری 
بود. برای این مهم، الزم بود افالطون سرشت 
و ماهیت دولت و جامعه انسانی را شناخته 
و تجویزاتی که برای تعالی دولت ها بسوی 
انجام می داد، متناسب حال  آرمانی  دولت 

دولت و ماهیت آن باشد.
افالطون گونگونی خواسته های مادی و 
معنوی بشر و ضروریات یاری  شهروندان 
و  خواسته ها  این  رفع  در  هم دیگر  به 
پیدایش  نخستین  علت  را  نیازها  برآوردن 
دولت می داند. پیدایش دولت و به تبع آن 
اموری  همه  اصناف  وتشکیل  کار  تقسیم 

طبیعی هستند و از طبیعت انسان که در 
نظریه ارگانیک وی شرحش گذشت، نشات 
از  یکی  دولت  سرشت  بررسی  می گیرد. 
مسائل مهمی است در مرکز فلسفه سیاسی 
وی قرار دارد. افالطون در نظریه دولت خود 
عاملی  »چه  چون  سواالتی  به  دارد  سعی 
تنوع  به وجود می آورد؟«، »علت  را  دولت 
چیست؟«،   جامعه  در  اصناف  و  حرفه ها 
»جامعه و دولت برای تحقق نیازها چگونه  
و از چه طریقی اقدام می کند؟« و... پاسخ 
دهد. به عقیده وی جوامع در درجه نخست، 
در نتیجه نیازهای شهروندان بوجود می آید 
صورتی  در  حاجات  این  کردن  برآورده  و 
امکان پذیر است که مکمل هم باشند. مردم 
احتیاجات متعددی دارند و هیچکس بی نیاز 
از دیگران نیست. در نتیجه افرادی به کمک 
می کنند.  برطرف  را  نیازهایشان  همدیگر 
هرکجا جامعه ای وجود دارد طبیعتا نوعی 
تحقق و رفع نیازها و نوعی مبادله خدمات 

برای این منظور نیز وجود دارد.
در اندیشه افالطون آنچه که در رابطه بین 
فرد و اجتماع دارای اصالت و قوام بالذات، 
است فرد نیست؛ چراکه هر فردی در جامعه 
به تبعیت از نظریه ارگانیک، وظیفه ای در 
جامعه برای رفع و برآورده کردن حاجات 
هم نوعان به عهده می گیرد و عدالت اقتضا 
هماهنگی  در  اختالل  عدم  برای  می کند 
کارویژه های  آن،  افراد  از  یک  هر  اجتماع، 
خود را به بهترین شکل و درون نظام تربیتی 

تحت اداره دولت انجام دهد.

  تقسیم کار و طبقات 
متقابل  حوائج  رفع  و  خدمات  تبادل 
متضمن اصل مهمی تحت عنوان تقسیم 
که  چرا  است؛  جامعه  در  طبقات  و  کار 
به حکم طبیعت  جامعه ای  هر  شهروندان 
و اصل نابرابری دارای قابلیت های مختلفی 
نیازها  برخی  کردن  برآورده  در  و  هستند 
بهتر از دیگران عمل می کنند. این توانایی 
از  یک  هر  در  مهارت  نوعی  ایجاد  باعث 
شهروندان شده که عدالت اقتضا می کند که 

به بهترین نحو توسط زمامداران در جامعه 
به کار گرفته شود. اما طبقاتی که افالطون 
برای هر جامعه ای قائل بوده و برای هرکدام 
کارویژه های خاص قائل است – همانطور که 
از:  ارگانیک گذشت- عبارتند  در نظریه ی 

حکمرانان، پاسداران و تولید کنندگان.
البته  و  این سه طبقه هر یک وظیفه   
فضیلتی خاص دارند. تولیدکنندگان از توده 
مردم بوده و ضرورت های معیشتی جامعه 
اقتصادی جامعه  نیازهای  و در راس آن ها 
مصداق  مردم  توده  می کنند.  برآورده  را 
آن ها  ویژه  فضیلت  که  بوده  شهوت  قوه 
خویشتن داری است. اما پاسداران کار جنگ 
جامعه  زیرا  دارند،  عهده  بر  را  حفاظت  و 
و  تجمل خواهی  خطر  معرض  در  همیشه 
موجود  وضع  به  افراد  و  بوده  زیاده خواهی 
مواردی خویشتن داری  در  و  نیستند  قانع 
دیگران  از  بیشتر  دارند  و سعی  نمی کنند 
برای  این رو  از  کنند.  کسب  مادی  منافع 
رفع  برای  جامعه  در  جنگ  از  جلوگیری 
و  نیازها  اختصاص  کار  پاسداران  نیازها، 

کنترل منازعات را عهده دار می شوند.
فضیلت پاسداران شجاعت است. باالخره 
سومین و مهمترین طبقه ای که افالطون 
برای جامعه ماهوی می داند طبقه زمام داران 
است که به رتق و فتق امور طبقات جامعه 
تصمیم گیری  و  شهروندان  امور  اداره  و 
برای آنها می پردازند. فضیلت حکم رانان و 
اگر  است.  تفلسف  و  زمام داران خردمندی 
هر یک از این سه طبقه کارویژه خود را به 
نحو احسن انجام دهد، جامعه مطلوب در 
صورت  این  غیر  در  بود؛  خواهد  دسترس 
جامعه به سمت جوامع ناقص- که بحث آن 
در پی می آید- متمایل خواهد شد. اقتضای 
عدالت هم تحقق کارویژه های مذکور توسط 
فضیلت های  براساس  فوق،  طبقه ی  سه 

خاص خود است.
»هر عضوی از جامعه بایستی در سلک 
مردم طبقه ای درآید که خصایل و نهادش او 
را مهیا و مستعد آن نموده است، زیرا به این 
ترتیب، هماهنگی و وحدت، هم در دولت و 

Plato - The Republic
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هم در نهاد هر فردی از آحاد مردم کشور حکم فرما 
خواهد شد. افالطون به این نحو مقصود و آمال خویش 
را در کتاب جمهوری تلخیص نمود که هر فردی به 
حکم طبیعت، استعداد و خصایص ذاتی خود در عالم 
اجتماع ، باید در طبقه ای از مردم قرار گیرد که با آنها 

تشابه و توافق روحی و اخالقی داشته باشد«.

 تربیت 
آنها  به  جمهوری  در  افالطون  که  موضوعاتی 
می پردازد، رابطه ای منسجم و نظام مند با هم دارند. 
عدالت افالطونی، ماهیت دولت و تقسیم وظایف در 
قالب سیر منطقی و منسجمی که اشاره شد، در هم 
تنیده هستند. مفهوم چهارمی که براساس همین نظم 
منطقی خود را به این نظام فکری تحمیل می کند 
به دلیل گرایش ذاتی  انسان  بحث »تربیت« است. 
به سعادت و خوب بودن، قوانین جامعه را پذیرفته 
و خود را در فرآیند تربیت و پرورش فضیلت هایی که 
دولت متولی آن است، قرار می دهد. جورج ساباین 
است  آن  افالطون  می نویسد:»ایده آل  مورد  این  در 
که جامعه ای به وجود آید که در آن به هر کودکی 
که تازه متولد می شود، عالی ترین تعلیماتی که قوای 
طبیعی وی اجازه می دهد که از آنها استفاده کند، به او 
داده شود و در آن جامعه هر فرد به عالی ترین مقامات 
دولتی که شایستگی های وی )لیاقت و ظرفیت وی 
به انضمام تربیت و تجربه( اورا به نحو شایسته قادر به 

انجام وظایف آن مقام کرده است، نائل آید«.
نگاه افالطون به دولت به مثابه یک نهاد فرهنگی 
و تربیتی است به عقیده ی وی حاکم موظف است 
عالوه بر حفظ سازمان اجتماعی و سیاسی موجبات 
کمال سرشت متناسب با طبیعت افراد را فراهم کند تا 
دولت هماهنگ شده و به کارویژه خود نائل شود. این 
نگاه از دیرباز در میان یونانیان حاکم بوده و طرز تلقی 
افالطون از کارکرد تربیتی و فرهنگی نهاد دولت متاثر 
از همین نگاه است. در مواقعی از تاریخ عصر افالطون، 
نگاه به کار کرد تربیتی دولت با افراط و تفریط و شدت 
و ضعف مواجه شده است. حاکمیت دموکرات ها باعث 
به حداقل رسیدن شدت این نوع نگاه و کارویژه تربیتی 
دولت می شد و بالعکس با به قدرت رسیدن اشراف 
تربیت و اخالق دولتی و جمعی می شد. عامل مهم 
از  آتن  تربیت، شکست های  اهمیت بحث  دیگر در 
اسپارت ها بود که مردم و در راس آنها فالسفه یونان 
را در تحلیل های آسیب شناختیشان به این نتیجه 
رساند که آنچه مایه ی قدرت و پیروزی اسپارت ها و 
چیرگیشان بر آتن می شود ، نظام تربیتی خاصی است 
که از آن تبعیت می کنند. افالطون معتقد بود تربیت 
خصوصی، ناقص و نارسای موجود در دموکراسی آتن 

باید جای خود را به تربیت عمومی بدهد.

یکی از ایده های اصلی تاسیس آکادمی، نظام سازی 
برای تربیت مرد مجامعه ی آتن و رهنمون کردن آنها 
به فضایلی بود که افالطون برای طبقات جامعه تعریف 
می کرد. افالطون قصد داشت این نظام تا آن حد در 
آکادمی عملی و موفق شود که بتواند با حاکم کردن 
فالسفه آن مدرسه و یا حداقل با فیلسوف کردن شاه 
آتن، اورا مجبور کند نظام تربیتیش برای کل جامعه 
آتن عمومی و همگانی شود. افالطون معتقد بود در 
خصوص رویکرد فرهنگی دولت باید آنقدر فعال بود 
تا مقدمات اصالح و پیشرفت اتن فراهم شود. یکی از 
ایرادات اصلی افالطون بر دموکراسی ناظر بر همین 
تربیت  مهم  بحث  کردن  خصوصی  یعنی   ، مطلب 
بود. وی معتقد بود دولت باید اتباع و شهروندان را 
خود تربیت کند و اطمینان حاصل کند که تعلیمات 
تربیتی شهروندان آتنی با اصل هماهنگی و خیر و 
صالح کشور موافق باشد و برای عملی کردن آن الزم 

است دولت »نقشه فرهنگی« داشته باشد.
افالطون،سیستم  پیشنهادی  فرهنگی  نقشه 
تعلیمات اجباری است که دولت نظارت تام و تمام 
و مطلق بر آن دارد. این نقشه شامل دو مرحله است:

1-مرحله ابتدائی، که از تولد تا بیست سالگی را 
شامل شده و مهمترین آموزش های نظامی در مورد 
متعلمین به اجرا گزارده می شود. برای ایجاد اعتدال، 
هماهنگی روحی و جسمی در متعلمین این دوره، 
افالطون آموزش موسیقی و ژیمناستیک را برای این 

دوره ضروری می دانست.
2-مرحله عالی، که مربیان تمام سعی خویش را 
معطوف به تربیت ذهنی و فکری جوانان می کنند وآنها 
را برای احراز مشاغل لشگری و کشوری آماده می کند. 
آموزش فلسفه و حکومت، مخصوص دانش آموختگانی 
است که فارغ التحصیل این نظام تربیتی می شوند؛ چرا 
که آنها قابلیت های خود را در تصدی مشاغل سیاسی 
کشوری در طول چهل سال به اثبات رسانیده اند. نقشه 
فرهنگی ارائه شده توسط این فیلسوف یونانی جزو 
ابتکارات خاص وی به شمار می آید؛ ابتکاری که به 
منظور حفظ وحدت سیاسی،اجتماعی و اجرای عدالت 

در جامعه طرح ریزی شده بود.

کمونیسم افالطونی 
نقشه تربیتی افالطون به منظور نیل به حکومت 
تحت  وی  فاضله  مدینه  در  که  است  مطلوبی 
عنوان»کمونیسم افالطونی« قابل درک و فهم است. 
افالطون بر آن بود که می توان با تربیت و نظارت، 
افراد جامعه را به حداکثر توانایی و کمال رساند. برای 
تحقق این مهم )مدینه فاضله( باید با آزمون های دقیق 
از جمله »اصالح نژاد« افراد شایسته و الیق را از توده 
مردم که تنها، کار ویژه تولید نیازهای معیشتی دارند، 

افالطون  
مفهوم عدالت را 
در چهارچوب های 
فلسفی، اخالقی 

و اجتماعی 
توضیح داده و 
به نوعی جامع 

تمامی تعاریفی 
است که تا به 

حال از آن ارائه 
شده است. وی 
عدالت را نوعی 

کشش درونی 
می دانست 

که مانع تحقق 
احساسات و 

انگیزه های 
شخصی و غیر 

وجدانی می شود.  
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جدا کند؛چرا که تربیت شهروند خوب و ایجاد نسل 
برتر، کار ویژه دولت برای سوق دادن جامعه به سمت 

پادشاهی فالسفه است.
پس از این گزینش، جامعه به دو بخش کمونیستی 
در  دوم  بخش  می شود.  تقسیم  کمونیستی  غیر  و 
برگیرنده اکثریت جامعه می شود که افراد عادی و 
توده مردم هستند.بخش کمونیستی این مدینه فاضله، 

خود شامل دو بخش است:
آنهایی که استقالل و توانایی عقلی بیشتری دارند و 
در نظام و  نقشه تربیتی افالطون مراحل پایانی را طی 
نموده اند و قرار است عهده دار امر حکمرانی شوند و 
آنهایی که در جنگاوری و  نظامی گری دارای استعداد 
ویژه هستند و در آینده مسئولیت حفظ نظم، صلح و 

امنیت آرمان شهر به آنها واگذار خواهد شد.
در عین حال هر دو گروه حکمرانان و جنگاوران 
برای پرورش استعدادهایشان از امکانات الزم برخوردار 
می شوند. وحدتی که بر طبق عقیده افالطون کمال 
مطلوب هر دولتی است. افالطون می گوید که مالکیت 
خصوصی و قرابت خانوادگی دل مشغولی هایی هستند 
که موجبات نزاع و اختالف را فراهم می کنند. این دو 
گروه از آرمان شهر که دارای استعدادهای ویژه هستند 
باید از این دل مشغولی ها آزاد باشند تا بتوانند به وجه 
این استدالل  با  برآیند.  انجام وظایف خود  از عهده 
افالطون زن، فرزند و اموال را در مورد این دو صنف از 
جامعه اشتراکی اعالم کرد. موضوع الغای اصل مالکیت 
خصوصی و منع مالکیت اموال و امالک برای زمام داران 
و پاسداران  به نحوی که کسی ادعای مالکیت چیزی 
اشتراکی دغدغه  ازاموال  استفاده  با  و  باشد  نداشته 
خود را مصروف آرمان شهر کند. براین اساس زندگی 
این دو قشر در مکان های عمومی که دولت در نظر 
می گیرد، تداوم می یابد. دلیل اختصاص این دو اصل 
به این دو طبقه، ظرفیت قدرتمند آن هاست که هر 
لحظه امکان بالفعل شدن قدرت طلبی و انحصار اموال 
و لذت طلبی در آن ها وجود دارد. وحدت و هماهنگی 
ایجاب می کند که بین افراد از نظر احساس لذت یا 
تحمل رنج نسبت به فرد یا شی سومی تفاوتی وجود 
نداشته باشد. پس  برای مالکیت خصوصی محل و 

مقامی در دولت کمال مطلوب وجود ندارد.

 فیلسوف شاه 
این مفهوم در واقع غایت فلسفه سیاسی افالطون 
را تشکیل می دهد، فلسفه ای که به طور نظام مند تمام 
اجزای آن از سیر واحدی تبعیت می کند و در نهایت به 
لزوم پادشاهی فیلسوف و یا لزوم تفلسف پادشاه ختم 
می شود. این اندیشه به عنوان ماحصل نهایی فلسفه 
سیاسی افالطون، شناخته می شود. امری که حتی 
برای تحقق آن دو بار دست به خطر زد و در سفرهای 

افکند.  به مخاطره  را  به سیسیل جان خود  دوگانه 
در فلسفه تربیتی- سیاسی افالطون فیلسوف برای 
خردمندی و شاهی آفریده شده و کار ویژه ای جز این 
ندارد. این کار ویژه در نظام و نقشه تربیتی افالطون به 
منصه ظهور می رسد. با توجه به الگو و نقشه تربیتی 
وی، خرد باید به اقتضای عدالت در خدمت فضیلت 
و خیرخواهی مردم جامعه باشد، پس برای رساندن 
جامعه به کمال مطلوب باید خرد در خدمت سیاست 
قرار گیرد؛ یا شاهان فلسفه بیاموزند ویا فالسفه شاه 

شوند. افالطون خود دراین مورد می گوید:
»جامعه ای )مدینه فاضله( که آن را وصف کردیم، 
هرگز تحقق نخواهد یافت و گرفتاری های دولت ها و 
حتی گرفتاری های انسانیت هرگز پایان نخواهد یافت؛ 
مگر آنکه فیلسوفان در این جهان، شهریار شوند یا 
کسانی که ما اینک ایشان را شهریار یا فرمانروای خود 
می دانیم، بطور جدی و کافی در پی فلسفه روند. این 
دو یعنی عقل سیاسی و عقل فلسفی در یک تن باهم 
درآمیزند و افراد زیادی که اکنون فقط به دنبال یکی از 

این دو می روند، از حکومت کردن منع شوند«.
به عقیده افالطون تنها فالسفه هستند که از اسرار 
باطن عالم خبر دارند و به درک عالم مثل نائل شده اند 
و سزاوار است جامعه برای نیل به سعادت، از آن ها 
راهنمایی و هدایت بخواهد. افالطون برای عقل ارج 
ویژه ای قائل بود. نگرش عقالنی پایه فلسفی سیاسی 
وی را تشکیل می داد و عقالنی بودن در نظر افالطون 
یعنی تطابق داشتن با نمونه های کامل موجود در عالم 
مثل. به عقیده وی زندگی خوب همان زندگی عقالنی 
است که با شناخت عالم »مثل« بدست می آید. بر پایه 
نظریه مثل افالطون که از ابتکارات خود وی است، 
تمامی چیزهای مادی که با آنها مواجهیم، نمونه عالی، 

ابدی و کامل در عالم مثل دارند.
پدیده های  سایر  مانند  نیز  دولت ها  اساس  براین 
ناقص، معیوب و ناپایدار نمونه و کمال مطلوبی دارند 
که با کوشش وتدبیر می توان به آن رسید. مثال دولت 
شهر نمونه، مطلق، کامل و ثابت دولت شهرهای فعلی 
است که در عالم خارج می بینیم. فیلسوف کسی است 
که این عالم را شناخته و توانایی تطبیق غایات دولت 
شهر را با عالم مثل دارد. »از آنجا که دولت باید بر 
عقل بنا شود، قانون های آن هم باید عقالنی باشد. 
قانون های عقالنی تنها به دست انسان های خردمند 
باید  ایجاد شود. حاکمان  فیلسوفان می تواند  یعنی 
باید یک  اندکند  فیلسوف باشند و چون فیلسوفان 
آریستوکراسی )اشراف  ساالری( - )به عقیده افالطون( 
بر عقل  بلکه  ثروت،  یا  نژاد  بر  نه  باشیم که  داشته 
که  مادام  که  بود  معتقد  افالطون  باشند«.  مبتنی 
پادشاهان به نیروی الهام و معجزه آسمانی، حکمت 
سعادت  روی  جوامع  شهروندان  نیاموزند  فلسفه  و 

به عقیده 
افالطون تنها 

فالسفه هستند 
که از اسرار باطن 

عالم خبر دارند 
و به درک عالم 

مثل نائل شده اند 
و سزاوار است 

جامعه برای نیل به 
سعادت، از آن ها 

راهنمایی و هدایت 
بخواهد. افالطون 

برای عقل ارج 
ویژه ای قائل بود. 

نگرش عقالنی پایه 
فلسفی سیاسی وی 

را تشکیل می داد 
و عقالنی بودن در 
نظر افالطون یعنی 

تطابق داشتن با 
نمونه های کامل 
موجود در عالم 

مثل.
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وکمال نخواهند دید. افکار افالطون در این مورد منعکس کننده 
گسترده ترین گرایش های نخبه گرایانه )الیتیستی( است. افکاری که 
به همان میزان، عناد و مخالفت دموکراسی خواهان را حتی در قرن 

معاصر، نسبت به وی برانگیخته است.

 حکومت های ناقص
افالطون در کتاب هشتم جمهوری پس از بحث در مورد حکومت 
اتوپیای )نمونه و کامل( خود، انواع گوناگون حکومت های ناقص را 
بر حسب فاصله ای که از دولت کامل دارند، تقسیم بندی کرده و 
توضیح می دهد. این حکومت ها: تیموکراسی، الیگارشی، دموکراسی 
و تیرانی. به عقیده افالطون تیموکراسی آن نوع حکومتی است که 
از دولت کمال مطلوب حداقل انحراف را داشته و در میان شهروندان 
آن جامعه عشق و عالقه به کسب افتخار و شجاعت و جنگاوری 
غالب باشند. ولی در این حکومت عدالت و عقالنیت در الویت نیستند 
مقصود افالطون از تیموکراسی، حکومت اسپارت ها بود که تحت 
شدیدترین دیسیپلین های نظامی اداره می شد. یونانیان همواره با 
نگاهی بدبینانه و توام با تنفر به اسپارت ها می نگریستند. تنفرشان 
بیشتر ناشی از شکست های پیاپی از این حکومت در جنگ های 
پلوپونزی بود. افالطون در پی ریزی نقشه تربیتی خود بیشترین تاثیر 
را، خصوصا در مرحله ابتدائی این نقشه، از تیموکراسی گرفت. در 
عین حال افالطون انتقادات فراوانی هم به تیموکراسی می گیرد که 
مهمترین آن عدم توجه به مقوله عدالت و محدودیت های فکری 
علیه شهروندان است؛ چرا که شهروندان را تنها در مسیر فضیلت، 

شجاعت و دالوری هدایت می کند و 
توجهی به اهمیت عقالنیت و فرهنگ 
بر  افالطون  دیگر  مهم  انتقاد  ندارد. 
تیموکراسی، زراندوزی حریصانه این 
حکومت است که رفته رفته این نظام 
را به انحطاط کشانده و به الیگارشی 

سوق می دهد.
اما الیگارشی، دولتی است که در 
خصوصی  مالکیت  پیدایش  نتیجه 
از  است  عبارت  و  می شود  ایجاد 
اکثریت  بر  ثروتمند  اقلیت  حکومت 
قدرت  وابستگی  افالطون  فقیر. 
سیاسی به ثروت را زیان بار می دانست 
تدریجی  اضمحالل  باعث  آنرا  و 
عدالت و فضیلت دوستی افراد جامعه 
در  افالطون  عقیده  به  کرد.  معرفی 
نتیجه افراط در مالکیت خصوصی و 
آزمندی، اکثریت فقیر جامعه دست 
به انقالب زده و جامعه را به هرج و مرج 
را  دموکراسی  حکومت  و  می کشاند 
جایگزین آن می کند. به نظر افالطون 
حکومت دموکراسی حکومت عوام بی 

فضیلت و جاهل است. درچنین جامعه ای خردمندان دارای هیچ ارج 
و منزلتی نبوده و جامعه هیچگاه در مسیر رسیدن به عالم مثل قرار 
نخواهد گرفت. افالطون با ناهنجاری های این نوع حکومت بیشتر از 
سایر انواع آن مانوس بود و اعدام سقراط مهمترین و تاثیرگذارترین 
عامل بر نحوه قضاوت وی در مورد این نوع حکومت است. افالطون 
معتقد بود در چنین حکومتی سرنوشت جامعه بازیچه هوس توده 
مردم قرار می گیرد. توده مردم آگاهی و تجربه ای در زمینه امور مهم 
سیاسی و اجتماعی ندارند و بیش از آنکه عقالنیت محور و مبنای 
تصمیم شان باشد، براساس عواطف و منافع زودگذر خود تصمیم 
می گیرند. به دلیل وابستگی قدرت انتخاب شوندگان به رضایت توده 
مردم، حاکمان سعی در عملی کردن خواست مردم در مورد منافع 
زودگذرشان خواهند داشت و این امر جامعه را از عالم مثل دورتر 

می کند.
هرج و مرج های  نتیجه  که  حکومت  نوع  چهارمین  باالخره  و 
دموکراسی هست، حکومت تیرانی یا استبدادی می باشد. حکومت 
استبدادی در نتیجه  آشفتگی ها و هرج و مرج های دموکراسی 
حاکم می شود که در آن همه اختیارات جامعه در دست یک نفر 
قرار می گیرد و اوست که معیار خوبی و درستی جامعه را تشخیص 
ستمگر،  مستبد  فرمانروای  که  است  معتقد  افالطون  می دهد. 
خردمندان را رقیب خود دانسته که همیشه درصدد نابود کردن آنها 
بر می آید و بخاطر انحراف توجه مردم از عیب های خود جامعه را به 

ورطه جنگ های خارجی سوق می دهد.  
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دکتررضا محموداوغلی فارغ التحصیل علوم 
سیاسی از دانشگاه اصفهان می باشند و 
مقاالت و پژوهش های متعددی درحوزه 
علوم سیاسی داشته اند و هم اکنون در 
رشته  این  تدریس  به  محقق  دانشگاه 
مشغولند. برای اعتالی آگاهی دانشجویان 
و مخصوصا دانشجویان علوم سیاسی از این 
رشته، گفتگو و پرسش و پاسخ مختصری 
با  محموداوغلی  دکتر  آقای  جناب  با 
محوریت سه پرسش انجام گرفت که مجمال 

بدین ذیل آمده است:

 شما علوم سیاسی را علم می دانید یا 
فن؟

برای جواب به این سوال بایستی چیستی 
علم مورد بررسی و واکاوی قرارگیرد، علم در 
معنای علوم طبیعی دانشی است که قابلیت 
کشف روابط پدیده ها، به دست آوردن قاعده 
کلی و قابلیت تعمیم و پیش بینی این نتایج 
را داشته باشد. البته بایستی گفت که چنین 
قطعیتی در علوم انسانی وجود ندارد چرا که 
ماهیت و موضوع مورد مطالعه در علوم انسانی 
متفاوت از علوم طبیعی است. در علوم انسانی 
با رفتار انسانی سروکار داریم و رفتار انسانی 
تغییرپذیر و تفسیرپذیر است و قطعیتی در آن 
وجود ندارد. تنها می توان به قطعیت نسبی در 
آن نزدیک شد. خیلی ها بر این باور هستند که 
علوم سیاسی چیزی نیست جز یک دانشی 
که هنوز ردپای ریشه های فلسفی اش در آن 
نمایان است بدون آنکه عینیتی در آن قابل 

مشاهده باشد. در جواب سوال که آیا علوم 
سیاسی فن است بایستی گفت سیاست از 
جنس مهارت و کنش گری و عمل سیاسی 
کار  به  آن جایی  دانش ها  و  آگاهی ها  است. 
می آید که با عمل سیاسی در ارتباط باشد. 
الزم  سیاست مدار  برای  سیاسی  آموزش 
داده شود سیاست حرفه ای  نشان  تا  است 
خصوصی نیست بلکه باید مصالح مردم و 
در  شود.  گرفته  نظر  در  جامعه  معضالت 
عنوان  به  بیشتر  سیاسی  آموزش  گذشته 
ایران  در  می شد.  گرفته  نظر  در  حرفه و فن 
آموزش  برای  سیاسی  علوم  مدارس  اولین 
سیاست مداران برای گرفتن مناصب سیاسی 
مورد توجه بود. امروزه دیگر نمی توان گفت 
که دانش آموختگان علوم سیاسی حتما به 
بسیاری  می آورند.  روی  حرفه های سیاسی 
از کارگزاران سیاسی بصورت تخصصی در 
رشته علوم سیاسی تحصیل نکرده اند و چه 
از هم نوعان ما  بیشتر  را  بسا علم سیاست 
هم فهم کرده اند. پس علوم سیاسی را اگر 
به عنوان فن در نظر بگیریم به نظر می رسد 
که خیلی آینده روشنی ندارد. در طی سالیان 
اخیر ارتباط متقابلی بین رشته علوم سیاسی 
است.  نداشته  وجود  سیاسی  نهادهای  و 
برای به دست آوردن مناصب سیاسی عالوه 
بر دانش سیاسی منابع دیگری مانند طبقه 
سیاسی، شان اجتماعی و فعالیت های حزبی و 

گروهی نیز در آن دخیل است.

 به نظر شما علوم سیاسی در ایران چه 
میزان رشد داشته است؟ آیا اصال رشدی 
در این حوزه در ایران وجود داشته است؟

وقتی بحث رشد در رشته خاصی مطرح 
قرار  نظر  مد  کمی  رشد  بیشتر  می شود 
می گیرد. علوم سیاسی در طی این سال ها 
دانشگاه ها، هم  در  داشته، هم  رشد خوبی 
در بحث وارد شدن مفاهیم جدید به حوزه 
علوم سیاسی و هم در حوزه پژوهش سیاسی 
رشد خوبی داشته است. ولی این یک جنبه 
از رشد علوم سیاسی است. زمانی ما می توانیم 
در علوم سیاسی بگوییم رشد داشته ایم که 
آگاهی  جنبه  بر  را  سیاسی  دانش  تاثیرات 
بخشی سیاسی،تغییر نگرش سیاسی جامعه 
و احساس مسئولیت افراد در قبال سرنوشت 
از  هدف  دهیم.  قرار  ارزیابی  مورد  جامعه 

آموزش سیاسی تربیت شهروندانی فعال برای 
زندگی مدنی و بهترین شیوه زیست می باشد. 
علوم  حوزه،  این  در  که  می رسد  نظر  به 
سیاسی موفقیت چندانی نداشته است. ما اگر 
رفتار سیاسی ایرانیان را در عرصه انتخابات 
نقص  این  متوجه  قرار دهیم  بررسی  مورد 
خواهیم شد. فرهنگ سیاسی انفعالی یکی 
از ویژگی های ما ایرانیان است. در انتخابات 
شرکت می کنیم ولی رای ما تابع نظرات و 
دیدگاه دیگران است. بسیاری از انتخاب های 
و  احساس گرایی  قبیله گرایی،  مبنای  بر  ما 
منفعت طلبی شخصی و به دور از عقالنیت 
انجام می گیرد. پس علم سیاست در ایران، 
نتوانسته است با پیکره جامعه و نظام سیاسی 

ایران ارتباط برقرار کند.

 از نظر شما برای موفقیت در حوزه 
علوم سیاسی، دانشجویان این رشته باید 
چه و چگونه فعالیت هایی داشته باشند؟

اولین کاری که دانشجوی علوم سیاسی 
باید انجام دهد ارتباط برقرار کردن بین دانش 
عمل  این  است.  سیاسی  عمل  و  سیاسی 
سیاسی هم بایستی در چهارچوب ذهنی غیر 
ایدئولوژیک و برخاسته از مشکالت و معضالت 
بر  فهم  و  فکر  باشد.تولید  جامعه  سیاسی 
کارکردها  از  یکی  بومی  داشته های  مبنای 
می تواند باشد. داشتن شم سیاسی و عالقه به 
مسائل سیاسی و برخورداری از دیدی نقادانه، 
ویژگی دیگر است. علوم سیاسی علم تفکر، 
پرسشگری، نقادی و گفتگوی آزادانه است. 
دانشجوی علوم سیاسی باید در باره مشکالت 
جامعه سخن بگوید و فکر جدیدی باز کند. 
دانشجویی را باید سیاسی دانست که دغدغه 
جامعه و مردم داشته باشد و راه اندیشیدن و 
فهم درست را پیدا کرده باشد. اگر دانشجویی 
بخواهد راهی برای آینده باز کند باید فهم 
تاریخی در این زمینه وجود داشته باشد. یکی 
از مهم ترین مشکالت علوم سیاسی در ایران 
این است که اقتباسی از تجربه کشورهای 
فرهنگی  و  تاریخ  به  راجع  و  است  غربی 
سیاسی ایران پیوند هنوز ایجاد نشده است. 
دانشجوی علم سیاست با اندیشه های غربی 
مورد  در  وقتی  ولی  است،  آشنا  خوبی  به 
مجادالت فکری درباره تاریخ معاصر بحث 

پیش می آید چیزی برای گفتن ندارد.

مصـــاحبــه:

مصاحبه شونده  )دکتر رضا محمود اوغلی(

مصاحبه گر: علی صحرانورد 

ر
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

  چکیده: 
سیاست هاي  بررسي  به  نوشتار  این 
فرامنطقه اي  و  منطقه اي  قدرت هاي 
خزر  دریاي  انرژي  انتقال  بر  تاثیرگذار 
جمهوري  ملي  منافع  بر  آن  تاثیر  و 
به  خزر  دریاي  مي پردازد.  ایران  اسالمي 
گاز  و  نفت  انرژي  منابع  داشتن  دلیل 
فرد،  به  منحصر  ژئوپلتیکي  جایگاه  و 
صحنه ي رقابت قدرت ها قرارگرفته است. 
تا قبل از فروپاشي شوروي، روس ها این 
و  دانسته  خود  خلوت  حیات  را  منطقه 
داشتند.  منطقه  این  بر  کاملي  کنترل 
قدرت  خال  ایجاد  و  شوروي  فروپاشي  با 
در این منطقه و همچنین اهمیت یافتن 
به صحنه  این منطقه  انرژي دریاي خزر 
رقابت و نفوذ بازیگران مختلف قرار گرفته 
است. سوال اصلي این تحقیق این است 
و  منطقه اي  قدرت هاي  سیاست هاي  که 
انرژي  انتقال  بر  تأثیرگذار  فرامنطقه اي 

ملي  منافع  بر  تأثیراتي  چه  خزر  دریاي 
است؟  داشته  ایران  اسالمي  جمهوري 
است  صورت  این  به  پژوهش  فرضیه 
منافع  بر  سیاسي  منافع  ارجحیت  که 
رقابت هاي  و  خارجي  نفوذ  اقتصادي، 
کنار  به  منجر  فرامنطقه اي،  و  منطقه اي 
گذاشتن ایران از خطوط لوله انرژي دریاي 
خزر شده است که در بلندمدت مي تواند 
نقش تأثیرگذاري ایران در معادالت نفتي 
نتایج  دهد.  کاهش  را  اقتصادي جهان  و 
سیاست  که  است  داده  نشان  پژوهش 
فرامنطقه اي  و  منطقه اي  قدرت هاي 
حوزه انرژي خزر در جنبه هاي اقتصادي، 
سیاسي، امنیتي و زیست محیطي منافع 
ملي ایران را تحت تاثیر قرار داده است. 

منطقه ای،  قدرت های  کلید واژه ها: 
منافع  انرژی،  فرامنطقه ای،  قدرت های 

لوله خط  سیاست  ملی، 

  مقدمه:
خاطر  به  شوروی  فروپاشی  از  بعد 
از  و  یک طرف  از  روسیه  قدرت  ضعف 
انرژی  طرف دیگر به خاطر اهمیت منابع 
و  ژئوپلیتیکی  موقعیت  گاز،  و  نفت 
همسایگی منطقه آسیای مرکزی و خزر 
فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت های  با 
ایران و ترکیه مورد توجه  روسیه، چین، 
قرار  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  بازیگران 
این  ژئوپلیتیکی  موقعیت  گرفته است. 
قاره  دو  ارتباطی  پل  خاطر  به  منطقه 
دیر باز  از  ابریشم-  جاده  اروپا-  و  آسیا 
مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است و 
نظریات ژئوپلیتیکی مانند نظریه مکیندر، 
این منطقه صحه  ژئوپلیتیکی  اهمیت  بر 
به  خزر  حوزه  کشورهاي  نیاز  می گذارد. 
بازارهاي جهاني براي صادرت نفت و گاز 
این کشورها  نیازهاي  تأمین  از یک سو و 
از سوي دیگر  از طریق درآمدهاي نفتي 

ژئواکونومی دریای خزر   و رقابت 
بازیگران  منطقه ای و فرامنطقه ای 

نویسنــده:

لیال درویشی 

)کارشناس ارشد مطالعات 
منطقـه ای دانشــگاه محقق 

اردبیلی(

حوزه خزر به دلیل ذخایر غنی انرژی و موقعیت استراتژیک برای قدرت های بزرگ دارای اهمیت ویژه ای است. ر
عالوه بر ایران و روسیه به عنوان قدرت های بزرگ در این محدوده، پنج کشور منطقه آسیای مرکزی و سه کشور 
واقع در قفقاز جنوبی یعنی ارمنستان، آذربایجان، و گرجستان در شرق و غرب دریای خزر واقع شده اند. قزاقستان و 
آذربایجان دارای ذخایر عظیم نفت و جزو کشورهای عمده صادرکننده نفت هستند و ترکمنستان نیز در سال های 
اخیر در زمینه صادرات نفت و گاز رشد سریعی داشته است. بیش از شصت درصد نفت اتحادیه اروپا از خاورمیانه 
و کشورهای حاشیه خزر و سی درصد از گاز موردنیاز آن از روسیه تأمین می شود. در خصوص اهمیت ژئوپلیتیک 
انرژی دریای خزر باید خاطر نشان ساخت که ذخایر تازه کشف شده انرژی، مهم ترین عامل اهمیت بخشی به موقعیت 

ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه بوده است. 
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براي  اصلي  موضوع  تا  شده  سبب 
و  انرژي  صدور  مسائل  دولت ها  این 
دیگر  سوي  از  باشد.  منطقه ای  ثبات 
انتقال  در  کشور  یک  بودن  گذرگاه 
بازارهاي جهاني  به  انرژي یک منطقه 
کشور  آن  به  ویژه ای  جایگاه  می تواند 
در معادالت جهاني و همچنین، کنترل 
و مدیریت انرژي دهد، رقابت فشرده ای 
قدرت های  و  منطقه  کشورهاي  میان 
راستاي  در  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
پیشنهادي  مسیرهاي  شدن  اجرایي 
و  )دستجردي  گرفته است  آن ها شکل  

همکاران،1391:30(. 
خطوط  مسیر  انتخاب  درباره  بحث 
حاشیه  کشورهاي  انرژي  انتقال  لوله 
برخالف  گذشته  سال های  در  خزر 
ماهیت اقتصادي موضوع، به یک موضوع 
تنش برانگیز سیاسي تبدیل شده است. 
به طوری که تعیین مسیر انتقال نفت و 
گاز خزر تحت تأثیر مالحظات و عالیق 
رقابت های  و  خارجي  نفوذ  سیاسي، 
قرارگرفته  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
است. چنانچه از آن به سیاست خطوط 
می شود.  تعبیر  خزر  منطقه  در  لوله 
مشکل دیپلماسي خطوط لوله در این 
منافع  تمام  دربرگیرنده  باید  که  است 
متضاد سیاسي و تجاري در خود باشد.

از یک طرف شرکت های بزرگ نفتي 

مسیر  ارزان ترین  و  بهترین  خواهان 
دیگر  طرف  از  و  هستند  بازارهایي  به 
از  ذی نفوذ  قدرت های  و  دولت مردان 
خطوط  این  مبادا  که  دارند  بیم  آن 
این  نفوذ  کشور،  یک  از  عبور  با 
افزایش  چشمگیري  نحو  به  را  کشور 
موقعیت  )کوالیي،1387:75(.  دهند 
بر  ایران  اسالمي  جغرافیایي جمهوري 
جنوب  به  شمال  اتصالي  گذرگاه  سر 
به  ایران  مسیر  بودن  کم هزینه  و 
دیگر  پیشنهادي  مسیرهاي  نسبت 
تأثیر  انرژي خزر می تواند  انتقال  براي 
و  اقتصادي  قدرت  افزایش  در  بسزایي 
سیاسي جمهوري اسالمي ایران داشته 
همکاران،1391:  و  باشد)دستجردي 

.)30
در عین اینکه جهموری اسالمی ایران 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد و در 
برای  مناسب ترین موقعیت جغرافیایی 
محصور  خزر  حوزه  کشورهای  ارتباط 
انتقال  و  کرانه  از  دور  و  خشکی  در 
گرفته است،  قرار  بیرون  به  منابع  این 
ذینفع  طرف های  مبارزه  همه،  این  با 
مسیرهای  پیشنهاد  برای  منطقه  در 
نفوذ  کسب  برای  انرژی  منطقی  غیر 
بر  خود  سیادت  حفظ  و  سیاسی 
یک  از  دارد.  ادامه  همچنان  منطقه 

تمام  کردن  منحصر  با  روس ها  طرف 
خود  سرزمین  از  صادرات  مسیرهای 
مایلند که نفوذ و کنترل سنتی خود را 
بر کشورهای تازه استقالل یافته حفظ 
متحده  ایاالت  دیگر  طرف  از  کنند، 
آمریکا به عنوان رقیب جدی در منطقه 
مسیرهایی  طرفدار  است،  شده  وارد 
درازمدت  اهداف  راستای  در  که  است 
محدود  به  خود،  ژئوپلیتیک  عالیق  و 
در  ایران  اصولی  و  واقعی  نقش  کردن 
اینکه  به  توجه  با  منطقه منجر شود.  
بسیاري از دگرگوني هاي این منطقه از 
عامل انرژي و خطوط لوله نفت و گاز 
و سیاست ها درزمینه ی انتقال آن، مایه 
شناخت  به  نوشتار  این  در  مي گیرد، 
منطقه ای  قدرت های  سیاست های 
لوله  خطوط  پیرامون  فرامنطقه ای  و 
بر  آن  تأثیرات  و  خزر  دریاي  انرژي 
ایران  اسالمي  جمهوري  ملي  منافع 

شد. خواهد  پرداخته 
به  نئومرکانتیلیستی  رویکرد  نگاه 
بر  نئومرکانتیلیستم  نظریه  انرژی 
افزایش ثروت ملی  و  اقتصادی  توسعه 
نظام  در  هژمون  نقش  ایفای  برای 
صرف  نظامی گری  جای  به  بین الملل 
تاکید  کالسیک   مرکانتیلیسم  در 
سیاسی  قدرت  نظریه  این  در  دارد. 
برآمده از ثروت اقتصادی است و برای 
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

حداکثر سازی ثروت حکومت باید هماهنگی 
فعالیت های اقتصادی از طریق سیاست های 
کنترلی پشتیبان را برعهده گیرد و منابع 
اقتصادی را در راستای پیشبرد منابع ملی 
سوق می دهد. از این رو وابستگی قدرت به 
ثروت، مداخله دولت در امکانات اقتصادی 
در  قدرت  افزایش  برای  به فرد  منحصر 
نظام بین الملل را ضروری می سازد )رفیع 
برای   .)35 بختیاری جامی،1395:  و 
نئومرکانتیلیست  دولت های  منظور،  این 
»فرماندهان«،  به عنوان  می خواهند 
بخش ها  استراتژیک ترین  و  بزرگ ترین 
اقتصاد را از طرق کامال دولتی و یا به عنوان 
از  و  کنترل  می کنند  عمل  دولت  عامالن 
دولت ها  کنند.  پشتیبانی  مختلف  راه های 
کار  و  کسب  منافع  که  می کنند  سعی 
شرکت های بزرگ را با سیاست های رسمی 
با  عین حال  در  و  سازند  هماهنگ  کشور 
میزان  و  باالتر  رشد  نرخ  گرفتن  نظر  در 
تجاری  شرکت های  توسط  که  بهره وری 
عمومی در بازار جهانی مورد استفاده قرار 
افزایش  آن  افزایش دهند. هدف  می گیرد 
امنیت  افزایش  و  دولت  به  بازار  وابستگی 

.)Ziegler&Menon2014:9(ملی است
قدرت های  رقابت  نظریه،  این  بر اساس 
ناپایدار  انرژی  و  اقتصاد  حوزه  در  جهانی 
است. زیرا هریک از این رقبا به دنبال کسب 
برتری بر دیگران هستند. از این رو، اطمینان 
از موفقیت اقتصادی تنها با ایجاد مزیت ها و 
سرمایه برای شکل گیری هژمونی را تحمیل 
معنای  به  شکست  هرگونه  زیرا  می کند، 

تسهیل در هژمونی دیگر قدرت ها است.
در نظریه نئومرکانتیلیستم رقابت اقتصادی 
جغرافیایی،  موقعیت  پایه  بر  قدرت ها 
با  انرژی  میدان های  و  تجاری  مسیرهای 
هدف ترفیع جایگاه اقتصادی و متعاقبا ایفای 
نقش برتر در نظام بین الملل است. از این 
بر مسیرهای  بزرگ  رو، کنترل قدرت های 
تجاری، اهمیت حیاتی برای ارتقاء امنیت و 
پیشرفت اقتصادی آنها دارد. اهمیت انرژی 
برای قدرت های بزرگ که به دنبال تضمین 
امنیت ملی و افزایش ثروت اقتصادی هستند، 
غیرقابل انکار است. قدرت اقتصادی، مهم ترین 
بازیگری نقش فعال در  ابزار دولت ها برای 
نظام بین الملل است زیرا از منافع دولت ها در 
برابر رقبا حفاظت می کند. نئومرکانتیلیسم، 
رقابت برای انرژی میان قدرت ها را، پیامد 
منطق حاصل جمع جبری صفر می داند که 
کشمکش و تعامل میان قدرت ها دستاورد 

.)2006:16,Grygiel( آن است

که  بزرگ  قدرت های  برای  انرژی 
حداکثر  به  و  ملی  امنیت  تامین کننده 
رساندن ثروت اقتصادی بسیار حیاتی است. 
در نظریه نئومرکانتیلیسم منابع انرژی در 
قرن بیست و یکم نقشی فراتر از طال و نقره 
کالسیک  مرکانتیلیسم  دولت های  برای 
انرژی  شد  اشاره  چنانچه  می کند.  ایفا 
عامل تعیین کننده ژئوپلیتیک قرن حاضر 
کشورها  نزول  در حال  اتکا  از  انعکاسی  و 
به قدرت نظامی است. امروزه، انرژی عامل 
رقابت ژئوپلیتیک باکارکرد مشابه تسلیحات 
هسته ای ارتش بزرگ در دوران جنگ سرد 
است. با پایان جنگ سرد جنبه اقتصادی-

تجاری انژی را تقویت و آن را به موثرترین 
بزرگ  قدرت های  بین  روابط  در  متغیر 
تبدیل کرد. قدرت های بزرگ در حال احیاء 
سیاست های  رشد،  در حال  اقتصادهای  با 
نئومرکانتیلیست را با هدف حداکثرسازی 
منافع در تعادل تجاری از طریق مدیریت 
ذخایر خارجی برای ثبات و مزیت رقابتی 
به کار می گیرند. نقش حیاتی منابع انرژی 
بزرگ  قدرت های  اقتصاد  و  صنعت  در 
در  را  آن  به  حداکثری  دستیابی  تضمین 
آنها قرار داده است.  الویت سیاست خارجی 
از این رو، نیاز مداوم مصرف کنندگان بزرگ 
ازرشمند  شدن آن در  نفت و گاز موجب 
زمان افزایش تقاضا واز طرف دیگر، باعث 
نگرانی از سلطه رقبا و بهره برداری از منابع 
انرژی  از  غنی  مناطق  در  هیدروکربن 
بختیاری جامی،1395:39(.  و  )رفیع  است 
واگرایی  انرژی  متغیر  اساس،  همین  بر 
تشکیل  وجود  با  ذی نفع  قدرت های 
همکاری  برای  بین المللی  اتحادیه های 
داده  انرژی شکل  منابع  از  بهره برداری  در 
رقبا  از  هریک  واگرایی  وضعیت  در  است. 
که به دنبال دستیابی به امکانات ضروری 
رقیب دیگری است، تصمیم متعادل کننده 
برای دستیابی بیشتر به منابع رقابتی اتخاذ 
نئومرکانتیلیست  قدرت های  خواهد کرد. 
کنترل مداوم فرایندهای بازار را برای سلطه 
بر منابع انرژی به صورت حداکثری با هدف 
تامین امنیت انرژی به کار می گیرند. بنابراین 
هدف اجرای سیاست های نئومرکانتیلیست، 
و  آسان  دستیابی  طریق  از  اقتدار  تقویت 
مصون به بازراهای و منابع و حمایت فعال 
از شرکت های دولتی انرژی با هدف افزایش 

است. ملی  ثروت 

 ژئوپلتیک دریای خزر
منطقه دریای خزر به عنوان حلقه اتصال 

به جنوبی  آسیای شمالی  و  اروپا  به  آسیا 
پس از جنگ سرد از موقعیت ژئوپلیتیک و 
گردید.  برخوردار  حساسی  ژئواکونومیک 
هارتلند  را  خزر  منطقه  کولبرگ   آنسی 
یکم  و  بیست  قرن  در  که  می داند  نوینی 
در  شگرفی  تاثیر  ژئوپلیتیک،  لحاظ  به 
سیاست بین الملل برجای خواهد گذاشت. 
وی همچنین عقیده داشت که مهم ترین 
آینده  در  منطقه  این  استراتژیک  اهمیت 
خزر،  منطقه  نفتی  منابع  توسط  نزدیک 
تامین  قزاقستان  و  ترکمنستان  توسط 
است  شده  تخمین زده  که  خواهد شد. 
حداقل به اندازه منابع نفتی خلیج فارس 
مسلم  آنچه   .)15 :2000,kullberg( باشند 
است نفت و گاز موجود در بستر این دریا 
در دهه های آینده از منابع کلیدی تامین 
یک  بود،  خواهد  جهان  نیاز  مورد  انرژی 
با   2006 سال  در  انرژی  مرکزمطالعات 
انجام برآورده میدانی اعالم کرد یک سوم 
منابع گاز طبیعی و نفت خام دست نخورده 
جهان در سواحل و زیرآب های دریای خزر 
را به میدان درگیری های و رقابت های»قبله 
داد که همین موضوع دریای  لقب  نفت« 
خزر را به میدان درگیری های و رقابت های 

کرده است. تبدیل  اقتصادی  و  سیاسی 
دلیل  به  منطقه  انرژی  منابع  اهمیت 
آمریکا  ویژه  به  بزرگ  قدرت های  حضور 
انرژی  رابرت ایبل، مشاور  این خصوص  در 
است،  گفته  )کلینتون(  جمهوری  ریاست 
در خارج  نفت  منبع جایگزین  ایجاد یک 
خلیج فارس  از  دور  اما  متحده،  ایاالت  از 
آمریکا  انرژی  اساسی  محورهای  از  یکی 
همکاران،1393:101(.  و  است)فرجی راد 
در مورد ذخایر نفت و گاز و حوزه دریای 
خزر آمارهای مختلفی بیان شده است، اگر 
روند برآوردهای منابع انرژی خزر را بعد از 
تا 1997  از سال1992  فروپاشی شوروی 
افزایش  رو به  روند  یک  به  کنیم،  بررسی 
خزر  دریای  به  مربوط  انرژی  آمارهای  در 
بر می خوریم. این روند از20 تا 30 میلیارد 
بشکه شروع می شود و به 200 میلیارد بشکه 
می رسد. به طور مشخص یک سیر صعودی 
تا  انرژی دریای خزر  به  ارقام مربود  را در 
سال 1997 و 1998 مشاهد می کنیم. از 
سال 1998 نوعی واقع بینی در مورد منابع 
تعبیر  و  گرفت  شکل  خزر  دریای  انرژی 
»خلیج فارس دوم« به تدریج کم رنگ شد و 
جای خود را به تحلیل های واقع بینانه تر داد.

وجود منابع نفت و گاز در این منطقه، 
نبود دسترسی مستقیم کشورهای دارنده 
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این منابع به خارج، موضوع رقابت بر سر 
را  منطقه  این  انتقال،  برای  لوله  خطوط 
قرار  فرامنطقه ای  قدرت های  توجه  کانون 
داد که سبب شده کنترل خطوط لوله نفت 
و گاز مانند در دست داشتن خود این منابع 
انرژی، اهمیت زیادی پیدا کند )کوالیی و 
گودرزی،1392:61(. کشف و توسعه منابع 
انرژی دریای خزر به اندازه کافی یک امر 
مهم بوده که به مهارت فنی قابل توجهی 
مساله  این  خزر  دریای  در  اما  دارد  نیاز 
تعیین  به  مربوط  مشکالت  تحت الشعاع 
مسیرهای کارآمد و ممکن برای انتقال این 
منابع به بازار مصرف قرار گرفته بود. بیشتر 
ذخایر اصلی دریای خزر در مناطق دور از 
ساحل واقع شده بودند. دانش و تکنولوژی 
پیشرفته غرب برای بهر برداری از آنها نیاز 
به تخصص شرکت های غربی دارد. موضوع 
عامل  چند  تاثیر  تحت  خزر  انرژی  منابع 
احتماال  به  آنها  مهم ترین  که  بود  کلیدی 

باشند: موارد ذیل 
از 	  بین الملل  نفت  بازار  تاثیر پذیری 

تمایل شدید مصرف کنندگان هیدروکربن 
به  )چین-هند-ژاپن-کره جنوبی(  آسیا 
ذخایر نفتی کشورهای ساحلی خلیج فارس.

نوسانات جریان نفت.	 
برای 	  خزر  دریای  تولیدات  افزایش 

حوزه. این  کشورهای  استیال  با  مبارزه 
دولت های 	  و  اوپک  بین  تنش های 

منطقه  کشورهای  خزر،  دریای  حاشیه 
اوپک  کنترل  که  می کردند  تالش  خزر 
بر این تولیدات استراتژی را خنثی کنند. 
وجود  دیگری  منطقه ای  عوامل  همچنین 
داشت که می توانست بر ژئوپلیتیک منابع 
انرژی دریای خزر تاثیر بگذارد. این عوامل 
شامل ریسک تحوالت سیاسی و قومی در 
قفقاز می باشند که ممکن است شیوه تامین 

هیدروکربن دریای خزر را تهدید می کردند. 
خود  میان  طلبانه  برتری  رقابت  امکان 
کشورهای منطقه خزر را نمی توان نادیده 

 .)114 )آکینر،1393:  گرفت 
حوزه خزر به دلیل ذخایر غنی انرژی و 
موقعیت استراتژیک برای قدرت های بزرگ 
ایران  دارای اهمیت ویژه ای است. عالوه بر 
در  بزرگ  قدرت های  به عنوان  روسیه  و 
آسیای  منطقه  کشور  پنج  محدوده،  این 
مرکزی و سه کشور واقع در قفقاز جنوبی 
گرجستان  و  آذربایجان،  ارمنستان،  یعنی 
در شرق و غرب دریای خزر واقع شده اند. 
قزاقستان و آذربایجان دارای ذخایر عظیم 
و جزو کشورهای عمده صادرکننده  نفت 
نفت هستند و ترکمنستان نیز در سال های 
رشد  گاز  و  نفت  صادرات  زمینه  در  اخیر 
سریعی داشته است. بیش از شصت درصد 
نفت اتحادیه اروپا از خاورمیانه و کشورهای 
حاشیه خزر و سی درصد از گاز موردنیاز 
تأمین می شود. در خصوص  از روسیه  آن 
اهمیت ژئوپلیتیک انرژی دریای خزر باید 
کشف  تازه  ذخایر  که  ساخت  خاطر نشان 
شده انرژی، مهم ترین عامل اهمیت بخشی 
ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  موقعیت  به 
منطقه بوده است. در واقع ذخایرنفت و گاز 
منطقه خزر، رابطه دو جانبه و مستقیمی با 
وضیعت ژئوپلیتیک این منطقه داشته است. 
از یک سو این ذخایر در اثر پیچیدگی های 
استخراج  در  محدویت های  با  ژئوپلیتیکی 
و انتقال به بازارهای جهانی مصرف مواجه 
می باشد و از طرف دیگر وجود این ذخایر 
بر اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه افزوده است 

گودرزی،1389:63( و  )امیراحمدیان 
انرژی موجود در ارواسیای مرکزی و خزر 
و  برای کشورهای شرق  ارزشمند  منابعی 
غرب و گزینه جهت تنوع بخشی به واردات 

انرژی است که در طول زمان نه تنها از نیاز 
واردات آن کاسته نشده، بلکه افزایش تقاضا 
در راستای انباشت سرمایه و افزایش تقاضای 
اجتناب ناپذیر  را  عرضه  افزایش  مصرف، 
ساخته است )قادری حاجت و نصرتی،1391: 
65(. در ژئوپلیتیک جدید انرژی دو دسته 
کشورها در رقابت برای انرژی منطقه خزر 
که خواهان  اول کشورهای  هستند دسته 
هستند  انرژی  برای  خود  تقاضای  تامین 
خود  برای  را  منطقه  انرژی  دارند  نیاز  و 
مصرف کنند. و دسته دوم کشورهایی هستند 
که می خواهند وابستگی خود به انرژی خلیج 
فارس را کاهش بدهند و اقتصاد خود را به 
تحوالت این منطقه گره  نزنند و به تنوع در 
تامین انرژی دست یابند. در این میان بین 
کشورهای تولیدکننده انرژی و کشورهای 
مصرف کننده، ترانزیت و حمل و نقل انرژی 
و کشورهای که خطوط لوله از آن ها عبور 
می کند، نقش خواهند داشت، همین امر و 
تاثیرگذاری منابع انرژی خزر بر بازار انرژی 
باعث توجه روسیه، چین، آمریکا و اروپا به 

منطقه شده  است )سوری،1394: 21(.
انرژی در این منطقه  در کل ژئوپلیتیک 
اقتصادی،  داخلی،رشد  ثبات  از  تابعی 
سرمایه گذاری خارجی، بهای انرژی و یافتن 
مسیر باصرفه و امن برای انتقال به بازارهای 
انتقال  این تنها راه  از  مصرف است. پیش 
منابع نفت و گاز این کشورها، خطوط لوله 
روسیه بود ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر  
شوروی و گریز این کشورها از وابستگی به 
روسیه، اکنون چگونگی انتقال نفت و گاز در 
این حوزه، یکی از مشکالت کشورهای حوزه 
هر  گاز  و  نفت  زیرا  دریای خزر شده است 
منطقه تنها در صورت رسیدن به بازارهای 
و  )فرجی راد  داشت  خواهد  ارزش  جهانی 

همکاران،1393:66(.

منابع نفتي اثبات شده کشـــور
به میلیون بشکه

منابع تولید شده نفت 
به میلیون بشکه

منابع اثبات شده گاز 
به تریلیون مترمربع

منابع تولید شده گاز 
به تریلیون متر مربع

7/08260/917/5آذربایجان

30/016721/019/9قزاقستان

0/626117/566/8ترکمنستان

109/51122732/3579/4روسیه

158/4460033/5202/4ایران
Source: BP Statistical Survey of Global Energy in June 2015

جدول1. منابع نفت و گاز منطقه خزر
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

بازی  انرژی،  لوله  خط  سیاست   
خزر حوزه  در  جدید  بزرگ 

محصور بودن کشورهای آسیای مرکزی 
یک سری  وجود  و  خشکی  در  قفقاز  و 
ناآرامی ها و بحران های داخلی و منطقه ای و 
همچنین هزینه باالی انتقال انرژی امنیت 
انرژی این منطقه را با مشکل مواجه کرده 
است. به همین دلیل امنیت سرمایه گذاری 
و خطوط لوله در این منطقه با توجه به 
بحران های داخلی و منطقه ای موجود در 
کرده  آسیب پذیر  شدت  به  منطقه  این 
سرمایه گذاری  شرط  اصلی ترین  است. 
در حوزه انرژی نفت و گاز و ترانزیت آن 
بحث امنیت آن است. امروزه شرکت های 
خارجی وارد یک رقابت تنگاتنگ شده اند 
خود  آن  از  نفتی  اکتشاف  قراردادهای  تا 
کنند. عوامل مهم ژئوپلیتیکی دریای خزر 

را می توان در موارد زیر برشمرد:
خزر  منطقه  ژئوپلیتیکی  درک  اوالً 
و  اروپا  بین  مشترک  عظیم  قلمرو  که 
عنوان  با  اغلب  و  می شود  شامل  را  آسیا 
کشور  پنج  که  می شود.  نامیده  اوراسیا 
ساحلی دریای خزر را آذربایجان، روسیه، 
بر  در  را  ایران  و  ترکمنستان  قزاقستان، 
می گیرد. ثانیا جایگاه مهم این منطقه در 
سیاست جهانی و روابط بین المللی است 
بطن  از  تاسیس شده  تازه  که کشورهای 
می گیرد  بر  در  را  اتحاد جماهیر شوروی 
سیاست های  دولت ها  این  اکنون  که 
از روسیه را در عرصه خارجی و  مستقل 
داخلی اتخاذ کرده اند از طرف دیگر، ذخایر 
توجه  که  است  خزر  طبیعی  گاز  و  نفت 
به  را  جهان  کشورهای  سیاسی  نخبگان 
خود جلب کرده است. و همچنین دریای 
به عنوان  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  و  خزر 
گاز  و  نفت  اصلی  بازارهای  تنظیم کننده 
دارد.  عهده  بر  را  آسیا  از  بخشی  و  اروپا 
منطقه خزر در آینده نزدیک می تواند یکی 
کشورهای  تمام  در  نفت  مهم  مناطق  از 

.)2006:1,Sattarov( باشد  همجوار 
استراتژی ها،  اهداف،  با  بزرگ  بازی 
بازیگران و منافع مختلف با محوریت ذخایر 
انرژی آسیای مرکزی و حوضه دریای خزر 
است. این یک بازی ژئوپلیتیک است که 
آسیای  حوضه  منطقه  انرژی  منابع  بر 
مرکزی و دریای خزر متکی است. رقابت 
همچنین  و  اقتصادی  روابط  در  پیچیده 
این  است.  استراتژیک  حوزه های  در 
طبیعی  منابع  از  بزرگی  ذخایر  با  منطقه 
تبدیل  ابرقدرت ها  رقابت جهانی  تئاتر  به 

شده است که به عنوان بازی بزرگ جدید 
پس از پایان جنگ سرد شناخته می شود 

.)2014:5,Fatima&Zafar(
برای  قراردادهای  امضای  از  پس   
گسترش میدان های نفتی در این منطقه، 
خارجی  سرمایه گذاران  چالش  بزرگترین 
نفت  راهی  چه  از  و  چگونه  که  بود  این 
توجه  با  برسانند.  بیرونی  بازارهای  به  را 
اقتصادی ترین  انجام شده،  به بررسی های 
شیوه برای رساندن نفت و گاز این منطقه 
آزاد،  دریاهای  و  مصرف  بازارهای  به 
بهره گیری از خط لوله است. گذاشتن خط 
لوله نفت و گاز این منطقه از هر یک از 
کشورهای همسایه، افزودن بر آنکه منافع 
موقعیت  دارد،  کشور  آن  برای  اقتصادی 

می کند. بهتر  نیز  آن را  سیاسی 
منابع  انتقال  برای  میان  این  در 
هیدروکربنی حوزه دریای مازندران در پنچ 
جهت یعنی شمال، جنوب، شرق، غرب و 
و  شده  مطرح  مسیرهایی  شرقی  جنوب 
گردیده  احداث  نیز  آن ها  از  برخی  حتی 
این  با  ولی  هستند  در  حال ساخت  یا  و 
وجود محاسن یا معایبی که این مسیرها 
سعی  همواره  غربی  دولت مردان  دارند 
کرده اند تا جایی که امکان دارد از تسلط 
یک کشور بر انرژی دریای خزر جلوگیری 
کرده  سعی  امریکا  خاطر  به همین  کنند، 
تا با شعار »نه شمال، نه جنوب، غرب یا 
شرق« و با استراتژی »خط لوله چند گانه« 
با انتقال نفت و گاز از طریق روسیه و ایران 
مقابله کند و بدون تردید، ایران به دلیل 
اختالفات سیاسی و ایدئولوژیک در کانون 
سیاست خارجی واشنگتن در منطقه قرار 
کوشیده  یک سو  از  واشنگتن  یعنی  دارد. 
انتقال  انحصارگرایی روسیه در  تا  است و 
نفت و گاز را محدود کند، و از سوی دیگر 
بر آن است که تا هرگونه مجال و فرصت 
گاز  و  نفت  انتقال  در  فعال  مشارکت 
منطقه را از تهران بگیرد)آدمی و نظریان، 

.)1394:217
لوله  خطوط  مسیرهای  گزینش  در 
نقش  که  اقتصادی  مالحظات  از  جدا 
تعیین کننده ای در قیمت نهایی محصول 
کلی  به طور  دارد،  بازار  به  آن  عرضه  و 
برتر  و  خوب  مسیر  یک  انتخاب  برای 
منطقه  هیدروکربنی  منابع  انتقال  جهت 
به بازارهای مصرف، وجود مجموعه های از 
شرایط و نیازهای اساسی الزم است. این 

از: عبارتند  شرایط 
1. خط و یا خطوط لوله نفت یک انتخاب 

اقتصادی بلند مدت است که نمی تواند تایع 
عوامل متغیر سیاسی باشد.

بلند مدت یکی  لوله در  امنیت خط   .2
در  می بایستی  که  است  اصلی  عوامل  از 
شود.  ساخته  و  طراحی  ریسک  حداقل 
تنش های  و  ترانزیت  کشورهای  تعدد 
سیاسی در داخل کشورها امنیت خطوط 

می سازد. مخدوش  را  لوله 
با توجه به  لوله  3. سرمایه گذاری خط 
به نحوی  می بایستی  آن  هنگفت  هزینه 
انجام شود که در هماهنگی با میزان تولید 
باشد تا هزینه انتقال را به حداقل ممکن 
کاهش یابد و طرح از نظر اقتصادی توجیه 

پذیر باشد. 
4. خطوط لوله نفت و گاز می بایستی به 
نحوی طراحی شود که از امکانات اقتصادی 
در  و  بنمایند  را  استفاده  حداکثر  منطقه 
مسیر خود با موانع طبیعی کمتری برخورد 

کند )دامن پاک جامی،1388:110(.
آسیای  و  خزر  دریا  حوزه  کشورهای 
با  خود  انرژی  منابع  صدور  برای  مرکزی 
مشکالتی و چالش های رو به روهستند که 

آنها در موارد زیر اشاره شده است: به 
لوله 	  خطوط  کافی  ظرفیت  نبود 

صادراتی در جمهوری های همجوار با توجه 
منطقه  در  تولید  افزایش  روند  به 

انحصار بخش عمده شبکه لوله منطقه 	 
و  سیاسی  فشارهای  و  روسیه  توسط 

جمهوری ها آن  بر  ناشی  اقتصادی 
عدم توانایی و امکان تخصیص سرمایه 	 

تاسیسات  و  لوله  خط  احداث  نیاز  مورد 
منابع  به  وابستگی  و  گاز  و  نفت  انتقال 

مورد. این  در  خارجی 
و 	  منطقه ای  قدرت های  بین  رقابت 

فرامنطقه ای در زمینه مسیرهای انتقال و 
اقتصادی  و  منافع سیاسی  به  توجه  عدم 

زمینه. این  در  تولید کننده  کشورهای 
عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر 	 

ناظر بر نحوه تقسیم منابع زیر بستر دریا و 
مشکالت زیست محیطی احداث خط لوله 
از طریق زیر بستر این دریا با توجه داشت 
تا  منطقه  نفت  صادرات  قابلیت های  که 
سال 2015 حداکثر 3/5 تا4 میلیون بشکه 
در روز در صورت تداوم سرمایه گذاری در 
تولید کننده  کشورهای  باالدستی  صنایع 
در  پارامتر  این  لذا  و  است  منطقه 
قرار  توجه  مورد  بایستی  مسیر  انتخاب 

گیرد)دامن پاک جامی:1388:110(.
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  اهداف و منافع روسیه
در سالیان گذشته، تقریبا کلیه خط لوله سابق نفت 
و گاز حوزه دریای خزر از مسیر روسیه عبور می کرده 
و مسکو به نقش ژئوپلیتیکی انرژی کامال واقف است. 
در واقع امروزه نفت یکی از مهم ترین عوامل جدید 
در  ژئواستراتژیکی  اوضاع  خصیصه های  تعیین کننده 
جنوب و مرزهای جنوبی روسیه محسوب می گردد. 
بعد از فروپاشی، روسیه به تدریج و با تحکیم موقعیت، 
سعی در ایجاد نفوذ بیشتر در منطقه دارد و این به 
معنای آن است که روس ها در این منطقه به دروران 
شوروی می اندیشند. روسیه برای کنترل همه جانبه 
قفقاز می کوشید از هر ابزار ممکنی از حضور آمریکا 
و  می خواست  روسیه  کند.  جلوگیر  آنجا  در  غرب  و 
می خواهد انرژی قفقاز از روسیه به بازراهای جهانی 
منتقل شود تا همواره ابزار انرژی را در دست داشته 
به  انرژی  بخش  در  روسیه  سیاست  کل  در  باشد. 
عنوان خریدار اصلی از تولیدکنندگان انرژی منطقه 
)ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان( است و هم زمان 
منطقه  انرژی  مصرف کنندگان  به  اصلی  فروشنده 
مولداوی(  ارمنستان،  اوکراین،  بالروس،  )گرجستان، 
می باشد )طاهری و فرهمند ،1393:159(. برژینسکی 
پروژه های خط لوله روسیه را نتیجه جاه طلبی بزرگ 
بر  سلطه  و  انرژی  سودمندانه  استفاده  برای  مسکو 
اروپا می داند )دیمیتروا،1392: 4(. سیاست خط لوله 
از استراتژی قدیمی»تفرقه بینداز  با استفاده  روسیه 
و حکومت کن« در منطقه ایجاد شده است. روسیه 
از این ابزار به عنوان »سالح انرژی« استفاده می کند. 

امروزه برای روسیه برخوداری از سالح انرژی اهمیت 
باالیی دارد، چرا که روسیه به عنوان منبع تولید کننده 
و صادر کننده نفت و گاز دارای قدرت بیشتری نسبت 
به رقبای خود در منطقه است. نیاز روسیه به صادرات 
نفت و گاز به بازار اروپایی منجر به وابستگی اروپا به 
این کشور شده است روسیه از ابزار انرژی به عنوان 
Tavana.( سیاست خارجی کارآمد استفادکرده است 

.)2012:3,et al

انرژی حوزه دریای  از منابع  تا  روسیه تالش کرد 
خزر به عنوان قدرت نرم، جهت افزایش ثروت ملی و 
پیشبرد هدف های سیاست خارجی خود، به ویژه در 
مواضعش در برابر اتحادیه اروپا، بهره برداری مطلوب 
کند. برای رسیدن به این هدف، دولت مردان روسیه 
نفوذ  گسترش  پی  در  همچنان  گذشته  دهه  دو  در 
تالش  ضمن  و  بوده  نزدیک  خارج  در  کشور  این 
برای تحکیم سلطه این کشور بر خطوط لوله انتقال 
و محروم کردن دیگر  گاز کشورهای منطقه  و  نفت 
درصد   25 حدود  ایران،  مانند  منطقه ای  رقیب های 
از حجم کلی سرمایه گذاری خارجی در عرصه انرژی 
از آن خود کنند. این کشور برای  را در این منطقه 
تثبیت نفوذ خود در میان کشورهای آسیای مرکزی 
به  اقداماتی زده است که می توان  به  و قفقاز دست 

موارد زیر اشاره کرد:
1. تشویق کشورهای منطقه مبنی بر انتقال انرژی 
دریای  به  نوروسیسک(  روسیه)بندر  مسیر  از  خود 
انرژی  انتقال  خطرهای  از  آنان  داشتن  دور  و  سیاه 

ترکیه. و  آذربایجان  ترکیه،  گرجستان،  از  مسیر 

خط لوله موجود و پیشنهاد شده در دریای خزر

ای
طقه 

رامن
 و ف

ای
طقه 

ن من
گرا

ازی
 و ب

زر
خ
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

2. تکمیل 720 کیلومتر خطوط لوله جدید، جهت انتقال 
انرژی کشورهای آسیای مرکزی از مسیر روسیه.

با  ترکمنستان  گاز  و  نفت  صنعت  در  سرمایه گذاری   .3
هدف انتقال انرژی فسیلی این کشور از مسیر خطوط لوله 

اروپا. بازارهای مصرف در  به  خود 
4. بستن یک موافقت نامه 15 ساله با کشور قزاقستان در 
ژوئن 2002 با هدف صادرات روزانه 350 هزار بشکه نفت 
مهمی  بخش  انتقال  همچنین  روسیه  مسیر  از  کشور  این 
به  آتیرا-سامارا  لوله  راه خط  از  قزاقستان  نفت  از صادرات 

)صادقی،1392: 103(. اروپا  بازاری هدف 
5. افزایش بهای خرید گاز در سال های 2005-2006 و 
خط  نوسازی  برای  سرمایه گذاری  حجم  افزایش  همچنین 
و  )کوالیی  روسیه  به  مرکزی  آسیای  گاز  انتقال  لوله های 

آله مرادی،1390:42(.
6. تنوع سازی در منابع و مسیرهای انتقال انرژی.
7. توجه بیشتر به منابع انرژی خزر و خاورمیانه.

8. سرمایه گذاری بیشتر در تولید انرژی های جایگزین و 
تجدیدپذیر.

و  مرکزی  آسیای  کشورهای  همگرایی  از  جلوگیری   .9
غربی. ساختارهای  در  قفقاز 

10. استفاده از منابع اولیه و مواد خام کشورهای منطقه 
)کوالیی و آله مرادی،1390: 44(.

امضای  با  روسیه  دو جانبه،  توافق نامه های  پیگیری   .11
قراردادهای بلند مدت دو جانبه کشورهای اروپایی، سیاست 
وابسته کردن تقاضا به خود را دنبال می کند مسکو می کوشد 
با اعضای اتحادیه اروپا به جای یک گروه، به شکل جداگانه 
معامله کند تابتواند با مشتریان خود با قیمت های گوناگون 
معامله کند )نعمت ساعتلو:1390(. برخی از مقامات روسیه 
با  کشور  آن  ژئوپلیتیک  منافع  که  داشته اند  اعالم  صریحا 
ممعانت از جریان یافتن نفت از این منطقه و ضعیف نگاه 
روسیه  به  آنها  بودن  وابسته  و  منطقه  کشورهای  داشتن 
تامین می شود. به هر حال به نظر می رسد، روسیه در زمینه 
با سه  گاز  با  نفت  لوله  بر خطوط  آن کشور  انحصار  حفظ 

مشکل زیر رو به رو است:
الف( ضرورت بازسازی و یا حداث خطوط مکمل دیگری 
برای انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر به بازارهای جدید 
که نیاز به سرمایه گذارهای تازه دارد و به طور کلی مخالفت 
ضمنی آمریکا از اینکه روسیه همچنان بر منابع نفت و گاز 

و خطوط انتقال در حوزه دریای خزر تسلط داشته باشد.
ب( تمایل کشورهای تازه استقالل یافته به اینکه خود را 
از انحصار روسیه خارج ساخته و درصدد یافتن مسیرهای 

دیگری باشند.
به  قبال  از جنبه های مختلف که  ایران  برتری مسیر  ج( 
برابر  در  قابل انکاری  غیر  مزیت های  از  گردید،  اشاره  آنها 
روسیه  طریق  از  شمالی  مسیر  ویژه  به  دیگر،  مسیرهای 

.)1387:29 نقی زاده،  و  است)ثقفی عامری  برخودار 

  سیاست های ایاالت متحده آمریکا
آمریکا در برخورد با محیط پدید آمده پس از جنگ سرد 
عنوان  تحت  را  تا ساختار سیاسی جهان  است  آن  پی  در 

آمریکا  سناریو  این  در  کند.  پایه ریزی  جهانی  نوین  نظام 
قرن  است که در  را چنین تصویر کرده  ژئوپلیتیک  جهان 
21 منابع انرژی کمیاب، تاثیر گذارنده و تصمیم گیرنده است 
و کنترل بر انرژی، کنترل بر نظام جهانی را در پی خواهد 
داشت. ایاالت متحده در منطقه خزر بیشتر به دنبال اهداف 
اقتصادی به عالوه  تا مسائل  استراتژیک و ژئوپلیتیک است 
وجود مسائل و مشکالت مربوط به نفت و گاز حوزه خزر 
خود نیز نشانگر این است که مزیت های اقتصادی نمی تواند 
به اندازه مولفه های ژئوپلیتیکی برای آمریکا جذابیت داشته 
راهبرد   .)1388:28 موسوی فرد،  و  )پیشگاهی فرد  باشد 
منافع  تامین  راستای  در  و  اروراسیا  در  آمریکا  منطقه ای 
از جهان حول محورهای ذیل  این منطقه  حیاتی خود در 

است: بوده 
1. جلوگیری از شکل گیری و نفوذ اسالم سیاسی در میان 

جمهوری های تازه استقالل یافته مسلمان نشین.
ناتو به شرق در قالب برنامه همکاری برای  2. گسترش 

صلح.
روسیه  کنترل  هدف  با  امنیتی  محورهای  بر  تسلط   .3
افزایش  طریق  از  نفوذ چین،  از  جلوگیری  و  ایران  مهار  و 
خظور نظامی در منطقه، نهادسازی، ترغیب، جلب موافقت و 
تقویت مناسبات منطقه با نهادها و تاسیسات غربی همچون 
تجارت  سازمان  و  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  ناتو، 

است. تعریف شده  جهانی 
میان  در  آزاد  بازار  اقتصاد  و  دموکراسی  از  حمایت   .4
و  نهادها  حمایت  جلب  طریق  از  منطقه  کشورهای 
سازمان های مالی بین المللی و از طریق صندوق بین المللی 
پول، بانک جهانی و ایفای نقش در رشد اقتصادی کشورهای 
منطقه از طریق جلب حمایت شرکت های چندملیتی برای 

منطقه. انرژی  منابع  حوزه  در  سرمایه گذاری 
در این راستا این کشور، حدود 40 درصد از حجم کل 
خود  به  را  منطقه  این  در  خارجی  های  سرمایه گذاری 
اختصاص داده و از طریق برهم زدن قواعد سنتی معادالت 
منطقه ای قدرت، از نفوذ قابل توجهی در میان کشورهای 
از جمله آذربایجان و گرجستان  آسیای مرکزی و قفقاز و 
انرژی خود  راهبرد  این کشور در  برخودار است. همچنین 
در این منطقه از جهان بسیار تالش می کند تا دو هدف را 

کند: تعقیب  همزمان 
الف( بهره گیری از منابع انرژی آسیای مرکزی در راستای 

توسعه اقتصادی و امنیت و ثبات کشورهای منطقه.
ب( ایجاد شکاف در روابط کشورهای منطقه با قدرت های 
نفوذ  و  سلطه  از  جلوگیری  نیز  و  ایران  و  چین  همچون 
انرژی  انتقال  لوله  خطوط  و  گاز  و  نفت  صنایع  بر  روسیه 
و  انرژی)فرجی راد  مراکز  به  تنوع بخشیدن  از طرق  منطقه 

شعبانی1392:1(.
برای رسیدن به تمام اهداف فوق، ایاالت متحده آمریکا 
استراتژی خود را برای محدود کردن روسیه و چین و ایران 
در منطقه دنبال می کند. با توجه به این که ایاالت متحده 
توسعه  در حال  سیاسی،  اهداف  به  رسیدن  برای  آمریکا 
همکاری های  افزایش  است.  منطقه ای  دولت های  با  روابط 
منطقه ای، ترویج فعالیت های اقتصادی و توسعه شبکه های 
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خطوط لوله نفت و گاز در این راستا قابل 
.)2014:17,Fatima&Zafar(است ارزیابی 

در رابطه با حمل و نقل منابع انرژی خزر، 
استراتژی  یک  عنوان  به  آمریکا  سیاست 
می شود  مشخص  چندگانه«  لوله  »خط 
و  انرژی  منابع  منابع  تنوع  آن  که هدف 
طریق  از  رقابتی  مسیرهای  از  جلوگیری 
است.  آنها  در حمل و نقل  ایران  و  روسیه 
بودن  محصور  ابعاد  آمریکا،  نقطه نظر  از 
وابستگی  و  مرکزی  آسیای  خشکی  در 
به مسیرهای تأمین کنترل شده روسیه، 
یک مشکل عمده بوده است. درمان این 
مشکل خط لوله نفت BTC بود. در سال 
از طریق آذربایجان  افتتاح شد و   2005
و گرجستان عبور می کند و پس از پایان 
انرژی الزم  بندر جیهان ترکیه،انرژی  در 
برای بازار ترکیه تامین می کند. از همان 
با  مبارزه  برای   BTC لوله  خط  ابتدا، 
هژمونی روسیه بر روی انرژی در منطقه 
دریای سیاه و خزر طراحی شد. به همین 
نمونه  »باکو-تفلیس-جیهان«  دلیل، 
بین  خط  که  است  جایی  از  کامل  ای 
ژئوپولیتیک در آسیای  و  امنیت  اقتصاد، 
کار  به  شروع  جنوبی  قفقاز  و  مرکزی 
پشتیبانی   .)2012:21,Turker(.می کند
باکو- جدید  نفت  لوله  خط  ساخت  از 

سیاست  اساسی  مرکز  تفلیس-جیحان 
خزر«  منطقه  به  »نسبت  متحده  ایاالت 
از سال 1997 بوده است.»B-T-C« )باکو 
تفلیس-جیهان( به عنوان MEP)خط لوله 
که  همانطور  است.  بوده  اصلی(  صادرات 
پیشین  انرژی  وزیر  ریچاردسون،  بیل 
لوله  فقط یک خط  این  کلینتون، گفت: 
استراتژیک  چارچوب  یک  این  نیست. 
است که منافع امنیت ملی آمریکا را ارتقا 
معتقدند  کارشناسان  واقع،  در  می دهد. 
که نفت خزر اکنون می تواند امنیت انرژی 
ایاالت متحده با اضافه کردن ارزشمندی 
بخشد  بهبود  را  عرضه  سازی  متنوع  و 

.)2001:35,Allison&VanBuskirk(

  سیاست انرژی چین
امنیت انرژی یکی از دغدغه های اصلی 
و  انرژی  چراکه  می شود  محسوب  چین 
به منزله ستون  را می توان  نفت  ویژه  به 
ثبات  دانست.  چین  اقتصادی  فقرات 
سیاسی و همبستگی ملی چین در آینده 
به رشد مداوم اقتصادی این کشور که جز 
نمی شود،  حاصل  انرژی  باثبات  تامین  با 
بستگی دارد. در واقع یکی از مسائل مهم 

چهارم  نسل  رهبران  یرای  دیپلماتیک 
تضمین  غربی،  مناطق  حوزه  در  چین 
ثبات و امنیت انرژی است. در واقع نقش 
نفت تا جایی است که در رشد اقتصادی 

از آن نیست.  چین هیچ چیز مهم تر 
در سال 1997 چین برای تامین نیاز 
به  نفت  انتقال  و  استخراج  برای  خود 
وارد  قزاقستان  اصل،  حوزه های  از  یکی 
گردید.  مرکزی  آسیا  در  رقابتی  بازار 
لوله  خط  ساخت  برای  چین  طرح های 
از  بیش  چین  شرق  به  قزاقستان  نفت 
سیاسی-امنیتی  باشند،  اقتصادی  آنکه 
رقیب  را  متحده  ایاالت  چین،  هستند. 
ژئوپلیتیک اصلی خود در منطقه می داند 
مرکزی  آسیای  مورد  در  آن  سیاست  و 
یکی از استراتژی های چین برای کاهش 
توان  مقابل  در  کشور  این  ضربه پذیری 
آمریکا می باشد. چین ترجبح می دهد که 
بر منطقه تسلط داشته باشد تا ملی گرایی 
و نفوذ غرب را در منطقه محدود سازد. اما 
برای عملی کردن این خواسته ها چین با 
محدویت های روبه رو است از جمله: فقدان 
سرمایه گذاری،  برای  سرمایه خارجی 
ژئوپلتیکی  و  اقتصادی  قومی،  موقعیت 

خزر)یوسفی،1379:67( منطقه 
چین در دیپلماسی نفتی خود کوشید 
به دو مولفه عمل کند: اول اینکه، تالش 
خلیج  به  را  خود  وابستگی  تا  می کند 
فارس، به عنوان منطقه تحت نفوذ آمریکا 
کاهش دهد. دوم، چین به دنبال برقراری 
تولید کنندگان  از  دسته  آن  با  ارتباط 
نفت است که تحت تاثیر کمتری نسبت 
امر  این  هستند.  آمریکا  سیاست های  به 
سبب می شود تاثیرگذاری و نفوذ آمریکا 
کاهش  چین  به  انرژی  انتقال  جریان  بر 

یابد.
نگرانی  موجب  منطقه  در  چین  نفوذ 
گرفتن  پیشی  از  غرب  و  متحده  ایالت 
است شده  انرژی  منابع  تنوع  در  چین 

چهار  بر  چین  انرژی  خارجی  راهبرد 
شود: می  خالصه  ذیل  محور 

وارداتی 	  مسیرهای  و  منابع  توسعه 
گوناگون با افزایش واردات نفت از روسیه 

مرکزی. آسیای  و 
آفریقا، 	  از  نفت  واردات  افزایش 

واردات  مسیر  تغییر  و  التین  آمریکای 
مختلف. کشورهای  خاورمیانه  انرژی 

ساخت مراکز ذخیره نفت برای بی اثر 	 
کردن احتمالی قطع واردات نفت.

تقویت همکاری های انرژی منطقه ای 	 

و جهانی)کوالیی و گودرزی:1392:224(.
میان  اقتصادی  و  همکاری  پایه های 
چین و آسیای مرکزی برای همکاری های 
انرژی  ترانزیت  زمینه  در  سیاسی 
پروژه های  در حال حاضر،  است.  گسترده 
مرکزی  آسیای  و  چین  بین  حمل و نقل 
قزاقستان  ونفت  گاز  لوله  خطوط  شامل 
وچین است. این خط لوله نفت خام 340 
خط  اولین  چین  و  قزاقستان  کیلومتری 
مستقیم  به طور  که  است  قزاقستان  لوله 
از  آنکه  بدون  می شود  منتقل  چین  به 
نفت  لوله  کند. خط  عبور  دیگری  کشور 
خام چین- قزاقستان در سال 2003 به 
امنیت  لوله  این خط  رسید. هدف  اتمام 
بخشیدن به تامین نفت چین و دور نگه 
داشتن آن از دخالت آمریکا است. از منظر 
برای  بهتری  مشتری  چین  اقتصادی، 
قزاقستان نسبت به اروپا است، چرا که که 
انتقال نفت به اروپا باید از طریق روسیه 
انجام شود. از سوی دیگر، چین نیز به نفت 
ارزان تری نسبت به خلیج فارس دسترسی 
خط   .)2004:170,Klare(خواهد داشت
اولین  می توان  را  –چین  قزاقستان  لوله 
خط لوله انتقال انرژی به چین در آسیای 

کرد. قلمداد  مرکزی 

  ترکیه
کشورهایی  اولین  شمار  در  ترکیه 
استقالل  اعالم  از  پس  بالفاصله  که  بود 
سال  در  مرکزی  آسیای  جمهوری های 
زبان  ترک  جدید  دولت های  1991با 
کرد.  برقرار  دیپلماتیک  روابط  منطقه 
و  فرهنگی  نفوذ  راهبرد  آشکارا  ترکیه 
اقتصادی را در قالب کمک به کشورهای 
بین  میانجی گری  با  و  کرد.  دنبال  برادر 
خود  غرب  و  یافته  استقالل  دولت های 
رابه عنوان شریک استراتژیک آمریکا در 
دیگر  به عبارت  کرد.  مطرح  منطقه  این 
پایان جنگ سرد میان غرب و شرق که 
را  ترکیه  استراتژیک  اهمیت  و  موقعیت 
برای ناتو و غرب کاهش می داد، با پیدایی 
خزر  حاشیه  زبان  ترک  جمهوری های 
ارمغان  به  ترکیه  برای  جدیدی  موقعیت 
ارتباطی  حقله  منزله  به  را  خود  تا  آورد 
مطرح  زبان  ترک  جمهوری های  و  غرب 
آسیای  در  ترکیه  نفوذ  و  حضور  کند. 
مرکزی و قفقاز یکی از مسائل مورد توجه 
روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی بوده 
گودرزی،1392:228(.  و  )کوالیی  است 
حدود 17 درصد کل مصرف انرژی ترکیه 
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

نیز  نفت  و  دارد.  بستگی  گاز  منابع  به 
حدود 42 درصد از کل انرژی مورد نیاز 
این کشور را تشکیل می دهد. حدود 90 
درصد از واردات نفتی ترکیه عمده ای از 
خاور میانه )عربستان سعودی، ایران، عراق 
جیهان  بندر  است.  روسیه  و  سوریه(  و 
ترکیه یک بندر عمده برای صادرات نفت 
 .)2006:22,Mecklenburg(است عراق 
ترکیه  قلمرو  نیز  اقتصادی  لحاظ  از 
نزدیک ترین راه خروج به کشورهای اروپا 
است و متقابا منطقه قفقاز، کوتاه ترین راه 
ترکیه  میان  تجاری  راه های  ایجاد  برای 
آسیا،  و کشورهای منطقه جنوب شرقی 
چین و  ژاپن است. از نظر ترکیه راه نفوذ 
به کل منطقه آسیای مرکزی، مسیر قفقاز 
این  برای  قفقاز مهم ترین دروازه  و  است 
کشور به منظور توسعه اقتصادی و روابط 
تجاری با جمهوری های منطقه محسوب 
در  انرژی  ذخایر  به وجود  نظر  می شود. 
با  ترکیه  خزر،  دریای  حوزه  و  منطقه 
و  نفت  انتقال  بر  همواره  آمریکا  حمایت 
آسیای  منطقه  و  خزر  دریای  حوزه  گاز 
از  جهانی  بازراهای  به  قفقاز  و  مرکزی 
استراتژیک  دیدگاه  از  کشورش  قلمرو 
بر  تاکید  که  به طوری  است.  نگریسته 
باکو- تفلیس- جیحان  لوله  احداث خط 
آن،  شدن  اعالم  اقتصادی  غیر  رغم  به 
ترکیه  از سوی  راستای هدف مذکور  در 
اهداف  کلی  به طور  می گردد.  پیگیری 
ترکیه را در منطقه می توان به موارد ذیل 

کرد:  اشاره 
آسیای 	  در  ترکیه  نفوذ  گسترش 

مرکزی و قفقاز و یافتن جایگاهی مناسب 
منطقه. در 

ارائه الگوی حکومتی غیر مذهبی به 	 
برای  مطلوب  نظام حکومتی  تنها  عنوان 

منطقه. در  کمونیستی  نظام  جانشینی 
غرب 	  بین  ارتباطی  پلی  نقش  ایفای 

منطقه. و 
ارائه کمک های اقتصادی، مالی و فنی 	 

در جهت نفوذ در منطقه )هاشمی،1382: 
.)1

مشارکت در برخی از کنسرسیوم های 	 
نفتی در مرحله اکتشافات و بهره برداری 
جمهوری های  در  گاز  و  نفت  منابع  از 

. منطقه
ایجاد 	  و  ساخت  در  جدی  حضور 

گاز  و  نفت  انرژی  صادراتی  خطوط 
دارد  که سعی  کشوری  به عنوان  منطقه، 
خطوط  عبور  انتقال  در  را  اصلی  نقش 

و  میان مدت  در  منطقه  گاز  و  نفت  لوله 
شود. عهده دار  دراز مدت 

دریای  نفت  از  بهره برداری  در موضوع 
فعال حضور  و  به طور جدی  ترکیه  خزر، 
یافته است و در کنسرسیوم باکو توانست 
سهم خود را افزایش دهد؛ افزایشی که در 
پی  نپذیرفتن مشارکت جمهوری اسالمی 
یافت.  تحقق  کنسرسیوم  این  در  ایران 
این کشور شرایط حاکم بر روابط ایران و 
جامعه جهانی، به ویژه امریکا بسیار بهره 
برده است. ترکیه در امتداد سیاست های 
مالحظات  براساس  و  قفقاز  در  آمریکا 
سیاسی-اقتصادی خود، تالش برای ارائه 
مسیرهای انتقال نفت از این منطقه را به 
ساخت  است.  کرده  پیگیری  جدی  طور 
دو خط لوله بسیار گران و غیر اقتصادی 
باکو- خام  نفت  اتصال  لوله  خط  یعنی 

تفلیس-جیحان و خط لوله گاز شاه دنیز 
)باکو(، تفلیس، ارزروم در مسیر ترکیه به 
همراه خط لوله انتقال گاز روسیه از عمق 
به  موسوم  ترکیه  به  سیاه  دریای  زیادی 
خط لوله جریان آبی، موفقیت مهمی در 
سیاست خارجی این کشور حاصل کرده 

گودرزی،1392:234(. و  )کوالیی  است 

  جمهوری اسالمی ایران
وابستگی همه جانبه جمهوری های باز 
مانده اتحاده شوروی به روسیه، آنها را به 
تالش وسیع برای یافتن شرکای تجاری 
در منطقه وادار کرد. در این زمینه ایران 
و  جغرافیایی  ویژگی های  بودن  دار  با 
پیوند  برای  مناسب،  ارتباطی  مسیرهای 
با  مرکزی  آسیای  جمهورهای  دادن 
بازارهای جهانی، بهترین شرایط را دارد. 
پیگیری اهداف سیاسی و اقتصادی ایران 
داشتن  در نظر  با  مرکزی،  آسیای  در 
پیوندهای قومی، مذهبی و فرهنگی ابعاد 
اقتصادی  ساختار  است.  داشته  گسترش 
مرکزی  آسیای  جمهوری های  و  ایران 
جانبه  همه  توسعه  برای  مناسبی  زمینه 
میان آنها را فراهم آورده است یکی از این 
است.  انرژی  زمینه  در  همکاری  موارد، 
تجارت ارزنده ایران و در زمینه استخراج 
و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود، 
برای این کشورها به ویژه ترکمنستان و 
قزاقستان بسیار قابل توجه است. توسعه 
این  به  می تواند  بخش  این  در  همکاری 
تحکیم  و  تقویت  مسیر  در  جمهوری ها 
کمک  اقتصادی  مستقل  بنیان های 
این  بودن  محصور  دیگری  مسئله  کند. 

کشورها در خشکی و مزایای استفاده از 
مسیر ایران، برای بهترین و با صرفه ترین 
است  کرده  ارائه  زمینه  این  در  را  مسیر 

)کوالیی،1391:191(.
جهت  چند  از  ایران  برای  خزر  حوزه 

هستند: اهمیت  دارای 
1. داشتن منابع خام گوناگون.
2. بازار فروش کاالهای ایرانی.

3. مسیری برای انتقال صادرات ایران 
به مناطق دیگر.

به  دستیابی  برای  ایران  جهت  بدین 
خزر  حوزه  در  خود  اقتصادی  اهداف 
فعالیت خود را در چند محور برنامه ریزی 
خطوط  گسترش  و  ایجاد  است:  کرده 
و  نفت  لوله  ایجاد خطوط  ارتباطی،  لوله 
گاز طبیعی، و ایجاد مناطق آزاد تجاری 
انتقال  برای  لوله  خط  سه  )همان(. 
طریق  از  اوکراین  به  ایران  طبیعی  گاز 
است.  شده  گرفته  در نظر  آذربایجان 
طبیعی  گاز  انتقال  برای  توافق هایی 
گرفته  انجام  نیز  ارمنستان  به  ایران 
خودرا  نفت  انتقال  نیز  قزاقستان  است. 
آذربایجان  مسیر  از  لوله  خط  طریق  از 
قرار  ایران مورد مطالعه  و  ترکمنستان  و 

.)66 )محمودی،1392:  است  داده 
نقش ایران در برنامه جهانی و منطقه ای 
از  مهم تر  است،  اساسی  انرژی  امنیت 
انکار  غیرقابل  استراتژیک  موضع  همه، 
ایران است: خلیج فارس و تنگه هرمز که 
چین،  مرکزی،  آسیای  روسیه،  اروپا،  به 
جنوب شرقی آسیا و آفریقا باز می گردد. 
ایران  استراتژیک  و  جغرافیایی  موقعیت 
پتانسیل  برای  را  امکان  این  منطقه  در 
حمل و نقل محموله و انرژی فراهم کرده 
است و همچنین مسیر خط لوله صادرات 
اگرچه  کرد.  انتخاب  را  خزر  گاز  و  نفت 
و  بهبود  سرمایه گذاری،  اصالح،  به  نیاز 
جهانی  به  نیاز  صورت  در  شدن  تکمیل 
داخلی  زیرساخت های  دارد،  منطقه ای  و 
گاز در شرایط  و  نفت  انتقال  برای  ایران 
پس  است.  یافته  توسعه  نسبتا  فعلی 
با  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از 
و  فارس  خلیج  اهمیت  افزایش  به  توجه 
دریای خزر به عنوان مخزن بزرگ انرژی 
موجب  جهانی  نظم  در  تغییر  جهان، 
افزایش انگیزه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان 
شد.  انرژی  مخزن  دو  این  بین  واسطه 
و  نفت  ذخایر  از  درصد   70 که  در حالی 
ایران  است،  منطقه  این  در  جهان  گاز 
فارس  بین دریای خزر و خلیج  تنها پل 
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 .)2017:35,  Weiss&Zabanova(است

  نتیجه گیری:
منطقه آسیای مرکزی و خزر از  جمله مناطق استرتژیکی و 
مهم جهان محسوب می شود که دیر باز مورد توجه قدرت های 
بزرگ قرار گرفته اند. تا قبل از فروپاشی شوروی این منطقه 
تحت نفوذ روسیه قرار داشت اما حوادث و اتفاقات بعداز سال 
1991 باعث شد، ژئوپلیتیک جدیدی برای این منطقه رقم 
بخورد. نتایج تحقیق نشان داده است که سیاست قدرت هاي 
جنبه هاي  در  خزر  انرژي  حوزه  فرامنطقه اي  و  منطقه اي 
اقتصادي، سیاسي، امنیتي و زیست محیطي منافع ملي ایران 
را تحت تاثیر قرار داده است. تاثیرات سیاسی در جنبه انزواي 
ژئوپلتیکي ایران درمنطقه، شکل گیري الگوي امنیتي نامتوازن 
ضد ایراني در منطقه خزر، تنگ تر شدن حلقه محاصر علیه 
ایران، کاهش نقش ایران در ترتیبات منطقه اي حوزه خزر، 
حضور نظامي قدرت هاي غربي در حوزه خزر قایل شناسایی 
است. تاثیرات اقتصادی نیز کنار گذاشتن ایران از خطوط انتقال 
انرژي، کاهش نقش تاثیر گذاري ایران در معادالت نفت جهان، 
نادیده گرفتن سهم ایران از انرژي دریاي خزر، تضعیف طرح هاي 
معاوضه، همکاري هاي ترانزیتي ایران در آسیاي مرکزي و قفقاز 
و چالش هاي آن، تسلط شرکت هاي غربي بر منابع نفت وگاز 
حوزه خزر، محرومیت ایران از بازار جهاني گاز و سلطة گازي 
روسیه قایل ارزیابی است. در میان کشورهای ساحلی خزر، 
ایران به دلیل قرار گرفتن در بین دریای خزر و خلیج فارس، 
نسبت به دیگر کشورهای این منطقه از برتری ژئوپلیتیکی 
ژئواستراتژیکی  و  ژئوپلیتیکی  موقعیت  این  باشد.  برخودار 
ایران باعث شده که ایران برای کشورها این منطقه نقش پل 
ارتباطی بین این کشورها با بازارهای مصرف و دنیای خارج را 
کند. اما با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی و برخوداری از ذخایر 
انرژی دریای خزر و خلیج فارس ایران نتوانسته  تا کنون از این 
مزایای ویژه انتقال انرژی دریای خزر بهره  کافی را ببرد. بنابر 
فرضیه این پژوهش ارجحیت یافتن منافع سیاسی بر منافع 
اقتصادی، نفوذ خارجی و رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
در این حوزه منجر به کنار گذاشتن ایران از خطوط انتقال 
انرژی دریای خزر شده و این عامل باعث شده که در بلند مدت 
نقش و تاثیرگذاری ایران در معاالدت جهانی انرژی کاهش 
یابد. هریک از مسیرهای موجود تحت تاثیرمتغیرهای سیاسی 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. این امر 
باعث شده که این مسیرهای از کشورهای زیادی عبور کنند تا 
به بازار مصرف نهایی برسند این خود باعث افزایش هزینه های 
حمل و نقل در برای کشورهای منتقل کننده و سرمایه گذاری 
تنش های  کننده  عبور  کشورهای  تعدد  عالوه  بر،  می شود. 
سیاسی میان کشورها و درون کشوری که بین آنها وجود دارد 
امنیت مسیرهای انتقال انرژی را مخدوش کرده است در میان 
مسیرهای موجود تنها مسیر ایران)مسیر جنوبی( به لحاظ 
کشورهای  برای  ارزان ترین  و  کوتاه ترین  امن ترین،  سیاسی 
منتقل کننده فراهم کرده است ایران از دو طریق معاوضه و 
خط لوله مستقم نفت و گاز را از کشورهای حوزه خزر به بازار 
جهانی در جنوب کشور منتقل کند. اما به دلیل حضور و نفوذ 
قدرت های فرامنطقه ای همانند ایاالت متحده و سیاست های 

این کشور در منطقه از رونق چندانی برخودار نباشد.
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

  چکیده:
تاثیر  بررسی عوامل  این پژوهش  انجام  از  هدف 
فارس  خلیج  در  ایران  ای  منطقه  روابط  بر  گذار 
می باشد. جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی 
رقیب  و  منطقه ای  قدرت  دو  عنوان  به  دیرباز  از 
اصلی در خاورمیانه شناخته می شوند.ساختارهای  
ایدئولوژیکی متعارض  در کشورهای  و  ژئوپلتیکی 
واگرایی  و  موجب تنش  اکثراً  فارس  حاشیه خلیج 
منطقه ای  روابط  است.  شده  منطقه  کشورهای  بین 
ایران و عربستان به عنوان دو کشور منطقه ای همواره 
تحت تاثیر این عوامل تنش زا بوده است. در این نوشتار 
تالش خواهد شد تا مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روابط 
منظور  این  برای  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  منطقه ای  
در ابتدا روابط میان دو کشور از آغاز  انقالب اسالمی 
تا  دوره اخیر و نگرش های سیاسی حاکم بر سیاست 
خارجی دو کشور و تاثیرات آن بر تغییر رفتارها و تنش 
به  ادامه  بررسی خواهد شد و در  این دو کشور  میان 
تاثیرگذار بر روابط منطقه ای دو کشور  بررسی عوامل 
و سناریوها و استراتژی های حاکم بر سیاست خارجی 
که  رسد  می  نظر  به  شد.  خواهد  پرداخته  کشور  دو 

پیرامون  کشور  دو  منطقه ای  رقابت های  مانند  عواملی 
نفوذ در کشورهای عراق، بحرین، یمن و سوریه، بحث 
از  اعراب  حمایت  منطقه،  در  شیعی  اندیشه های  نفوذ 
ایران در  انزوای سیاسی- اقتصادی  گروه های تکفیری، 
منطقه، رقابت های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی دو کشور  
در منطقه، نوع و نحوه دخالت قدرت های فرامنطقه ای 
در بحران های منطقه، از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار 
راستا  این  در  باشد.  می  کشور  دو  منطقه ای  روابط  بر 
با  و  توصیفی-تحلیلی  روش  از  بهره گیري  با  نویسنده 
رویکرد مقایسه اي، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده 
سیاست  اتخاذ  باعث  منطقه ای  عوامل  کدام  که  است 
تهاجمی عربستان علیه ایران شده است؟ فرضیه ای که 
این است که،  این پرسش مطرح می شود  به  در پاسخ 
ایجاد ائتالف ضد ایران )ایران هراسی(، ملی گرایی عربی 
در مقابل فارس، رویارویی و سوق دادن ایران به سمت 
سیاست  اسالم،  جهان  رهبری  و  نفت  بحث  اسرائیل، 
خارجی عربستان در قبال ایران را تهاجمی تر کرده است.

سیاست  منطقه ای،  رقابت  ژئوپلتیک،  واژه ها:  کلید 
منطقه ای، خلیج فارس، جمهوري اسالمی ایران، عربستان 

سعودی.

روابط   منطقه ای بر      ر     گذا تاثیر  عوامل  

فارس در خلیج  و عربستان  یران  ا

نویسنــــده:

پیمان مجندهی

)دانشجوی کارشناسی 
ارشد علوم سیاسی 

)مطالعات منطقه ای( 
دانشــگاه محقق اردبیلی(

ر
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  مقدمه
منطقه خلیج  ابرقدرت های  بی گمان  عربستان  و  ایران 
فارس به شمار می روند و بررسی روابط دو کشور و نقش 
آنها در رویدادهای گوناگون اهمیت فراوانی دارد روابط ایران 
و عربستان، از آغاز تا عصر حاضر فراز و نشیب های فراوانی 
را طی کرده است. دو کشور در مسیر روابط خود، گاه بر 
سر مسائل منطقه ای و مسائل فرهنگی و مذهبی در برابر 
یکدیگر ایستاده اند و گاه نیز به خاطر همسو بودن منافع 
با هم همکاری کرده اند گرچه مناسبات ایران و عربستان 
از قطع و سردی کامال  نیز  انقالب  از  در سال های پیش 
مبرا نبود، اما تنش و مناقشه در مناسبات این دو کشور 
پس از انقالب ایران به مرحله ای بی سابقه و متفاوت وارد 
از این پژوهش بررسی چالش های موجود در  شد. هدف 
روابط عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران است و 
مطالعه تحوالتی که موجب فراهم آمدن موانع و مشکالتی 
موضوع  این  تردید  بدون  است  دو کشور شده  روابط  در 
اقدام جهت  زیرا  است  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از 
مرتفع  برای  مقدمه ای  و  چالش ها  و  مشکالت  شناسایی 
جهت  مناسب  راهکارهای  بررسی  چالش ها  این  ساختن 
ارتقاء سطح روابط دو کشور خواهد بود مسائل و مشکالتی 
زیر  موارد  اکثرا شامل  عربستان شامل  و  ایران  میان  که 
سوریه،  یمن،  ماجرای  از:  عبارتند  موارد  این  می باشد، 
رقابت های  بحث  عراق،  مسئله  لبنان،  و  مسئله حزب اهلل 
منطقه ای و بحث رهبری جهان اسالم، موضوعاتی است 
که موجب شده رابطه میان این دو همسایه تا میزان فعلی 
تیره و تار شود و تا امروز گفتگو یا مذاکره مستقیم میان 
مقامات ایرانی و عربستانی صورت نگیرد که بتوان کدها و 
نشانه هایی داشته باشیم و بخواهیم بر اساس واقعیت های 
به  رابطه دو کشور  را مطرح کنیم که  موجود، فرضیاتی 
کدام سمت و سو خواهند رفت واقعیت این است که ایران 
و عربستان نماینده دوگونه فکری اند، دو گونه تمدنی که 
شاید بتوانند کمتر با یکدیگر دچار تنش شوند اما صفر 
شدن این تنش ها،  مشروط به تغییرات گسترده در مبانی 
فکری و هویتی آنان دارد، امری که در شرایط کنونی محال 
به نظر می رسد. عربستان با ترویج قرائت وهابی از اسالم، 
نقش برجسته ای در تامین ساختار نظری گروه های تندور 
در منطقه داشته است. عربستان در جریان بهار عربی با 
اعزام نیروی نظامی به بحرین مانع گسترش اعتراضات و 
مطالبات دیرینه اکثریت شیعه و ایجاد تحولی احتمالی در 
ساختار سیاسی این کشور به سود آنها و نتیجتا، ایران شد. 
ایران و عربستان در منطقه به  تفاوت اساسی دیگر بین 
راهبردهای منطقه ای دو کشور باز می گردد. عربستان خود 
را به عنوان حافظ منافع آمریکا در منطقه معرفی کرده و 
سیاست های خود را در این راستا طراحی کرده است به 
همین دلیل از زمانی که ترامپ وارد کاخ سفید شده است 
و سیاست های ضد ایرانی را در دستور کار خود و دولتش 
قرار داده، عربستان بدش نمی آید که ایران در سطح منطقه 
تضعیف شود تا آن ها بتوانند جایگاه مستحکم و باالتری به 
دست بیاورند این در حالی است که ایران راهبرد خود را 
بر اساس مخالفت با هرگونه دخالت قدرت های فرامنطقه 

دنبال  به  شدت  به  و  کرده  طراحی  منطقه  امور  در  ای 
از منطقه است. همین  بازیگران مداخله گر غرب  اخراج 
دو نوع نگاه متفاوت باعث تشدید تقابل ایران و عربستان 
شده است. عربستان رژیمی است که به ناچار مجبور به 
تبعیت و پیروی قهری از قدرتهای غربی است که اساس 
مشروعیت آن را بنا نهاده اند؛ مشروعیتی که در صورت 
خروج سعودی ها از چارچوب سیاستهای غربی، منجر به 
مرگ و پایان حیات سیاسی آل سعود و روی کار آمدن 
نظامی جایگزین می شود باید اذعان داشت که روابط ایران 
و عربستان در طول هشتاد سال گذشته روابطی مبتنی بر 
رقابت، سوءتفاهم، مقابله های مقطعی و در برخی مواقع 
مقابله های کوتاه مدت بوده است که دلیل آن دو چیز است: 
اول اینکه، این روابط متأثر از قدرت های بزرگ بوده؛ و دوم 
خود  برای  را  منافعی  عربستان  و  ایران  کشور  دو  اینکه، 
ترسیم کرده اند که در بیشتر مواقع در تعارض با یکدیگر 
است واقعیت این است که ما نمی توانیم جغرافیای منطقه 
را تغییر دهیم و مجبوریم با کشورهایی مانند عربستان در 
باشد.  رابطه دوستانه  این  بهتر است که  و  باشیم  ارتباط 
یعنی حتی اگر به عنوان یک متحد برای ما نیست حداقل 
دشمن نباشد.بهتر است این منطقه )خلیج فارس( در قالب 
فارس  خلیج  اینکه  دلیل  به   – امنیتی  زیرمجموعه  یک 
ذیل  بوزان  منطقه اي  امنیتی  مجموعه  نظریه  اساس  بر 
در  می گیرد-  قرار  خاورمیانه  منطقه اي  امنیتی  مجموعه 
نظر گرفته شود. در قالب چنین چارچوبی است که رفتار 
کشورهاي این منطقه )ایران و عربستان( در قبال یکدیگر و 
در واکنش به موضوعات مختلف بهتر درک می شود در این 
روابط در میان کشورهاي  الگوهاي  مقاله تالش می شود 
امنیتی  مجموعه  نظریه  بر  تکیه  با  فارس  خلیج  حوزه  
و  تحوالت  ادامه  در  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  منطقه اي 
رویدادها اخیر که بر سیاست خارجی عربستان و روابط 
ابران  اسالمی  با جمهوری  ارتباط  در  این کشور  خارجی 
موثر بود بررسی می شود و در پایان تصویری از آینده روابط 

دو کشور ترسیم می شود.

  چهارچوب نظری
کپنهاگ  مکتب  از  منطقه  امنیتی  مجموعه  نظریه 
آمده است و در پیوند است با نام بری بوزان استاد روابط 
بین الملل دانشگاه لندن، که به آن اشاره هم شد. بری بوزان 
در واقع مبدع این نظریه بود و در آثار خودش هم به این 
موضوع توجه کرده و به مولفه های آن پرداخته است. از 
زمانی که کتاب »مردم دولت ها و هراس« را نوشت به این 
اصطالح اشاره کرد تا نهایتا در کتاب »چارچوبی تازه برای 
تحلیل امنیت« به خوبی به این بحث پرداخت و تعریف 
قابل قبولی را از مفهوم آن مورد توجه قرار داد. بعد از آن 
نیز همان تعریفی که از نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای 
در این کتاب ارائه داده بود را در کتاب تازه خود با عنوان 
»مناطق و قدرت ها« که در سال 2003 منتشر کرد مورد 
تاکید قرار داد و در کارهای بعدی هم روی همین تعریف 

ماند و به عنوان یک تعریف قابل قبول به آن پرداخت.

دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

  زمینه هاي شکل گیري الگوهاي روابط در زیرمجموعه 
امنیتی منطقه اي خلیج فارس

زیرمجموعه  بر  حاکم  روابط  الگوهاي  نوع  بررسی  براي 
امنیتی منطقه اي خلیج فارس در ابتدا نیاز است زمینه هاي 
این  در  واقع  کشورهاي  کنش  الگوهاي  به  شکل دهنده 
این  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  یکدیگر  به  نسبت  منطقه 
تعیین کننده  معنوي  و  مادي  پایه شاخص هاي  بر  و  زمینه 
عوامل زمینه ساز الگوهاي دوستی/ دشمنی، می توان از چهار 
زمینه اصلی که عامل اصلی شکل دهنده به الگوهاي روابط 
در خلیج فارس هستند نام برد؛ هویت هاي فراملی - فروملی 
به عنوان عامل معنایی، و نفت،کشمکش براي برتري جویی 
عنوان  به  خارجی)پوشش(  مداخله گر  عامل  و  منطقه اي، 
که  جوکار،154-1395:158(  و  )سازمند  مادي.  عوامل 
قرار  بررسی  از مولفه های ذکر شده مورد  در ذیل هر یک 

می گیرد:

  هویت های فراملی و فرو ملی
یکی از مهم ترین عواملی که شکل دهنده الگوهاي رفتاري 
کشورها در خلیج فارس است، هویت هاي تاریخی هستند 
که چه در سطح فروملی و چه در سطح فراملی به عنوان 
منطقه اي  رقابت هاي  کننده  تشدید  و  تعیین کننده  عوامل 
خلیج  کشورهاي  سیاسی  روابط  تاریخ  در  می کنند.  عمل 
بلکه  است،  داشته  وجود  تنها  نه  هویتی  تضادهاي  فارس، 
به  افزایش است  قابل توجهی در حال  به گونه  این تضادها 
دلیل اینکه کشورها از هویت هاي قومی و مذهبی در کشور 
رقیب شان به عنوان ابزاري براي فشار بر آنها بهره می برند، 
از  متعارف  تهدیدات  قبال  در  تنها  نه  منطقه  کشورهاي 
سوي همسایگان احساس خطر می کنند، بلکه از تهدیدات 
ایدئولوژیکی که همسایگان از طریق نفوذ بر گروه هاي قومی 
و مذهبی داخلی کشورها براي یکدیگر دارند، نیز احساس 
ترس دارند )سازمند و جوکار،159:1395(. اهمیت هویت 
به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده الگوهاي رفتاري 
محققان  برخی  که  است  اندازه اي  به  منطقه  کشورهاي 
گریگوري  همچون  خلیج فارس  بین الملل  مسائل  حوزه 
در  قدرت  رقابت  الگوهاي  توازن  فهم  براي  معتقدند  گاس 
خلیج فارس نباید به الگوهاي رئالیستی توازن قدرت بسنده 
کرد بلکه می توان گفت که توازن قوا در خلیج فارس بیشتر 
همسایگان  از  سیاسی  رهبران  امنیتی  ترس هاي  بر  متکی 
درمجموعه  مؤلفه  مهم ترین  که  است  مدعی  وي  است. 
بلکه  نیست،  توازن قدرت  امنیتی منطقه خلیج فارس عدم 
دو  از  هویت ها  این  است.  فراملی  هویت هاي  برجستگی 
می گذارند.  تأثیر  خلیج فارس  بین الملل  سیاست  بر  طریق 
نخست اینکه، کشورها از این هویت ها در مرزهاي دیگري 
به عنوان ابزار فشار بر حکومت هاي رقیب استفاده می کنند. 
افزایش  از این طریق، هویت هاي فراملی احتمال جنگ را 
می دهند؛ چرا که رهبران می توانند به این باور برسند که 
وجود اقلیت هاي مهم در کشورهاي هدف می توانند از حمله 
نظامی آنها حمایت کنند. دوم، این هویت ها از سوي رهبران 

روابط  »الگوهای  )نشست  امنیت  علیه  تهدیدي  عنوان  به 
فارس«؛1395/11/16(. خلیج  کشورهای 

استفاده از ابزار گروه هاي قومی براي فشار بر حکومت ها 
ایاالت  منطقه اي  سیاست هاي  در  حتی  فارس  خلیج  در 
حمایت  با  کشور  این  است.  بوده  تأثیرگذار  نیز  متحده 
از  ایران  در  قومیت ها  از  حمایت  یا  و  عراق  در  کردها  از 
بر  که  دولت هایی  بر  فشار  در جهت  ابزاري  عنوان  به  آنها 
خالف منافعش حرکت می کنند استفاده می کند. عربستان 
سعودي نیز تالش دارد با حمایت از گروه هاي سلفی نفوذ 
خود را گسترش دهد. گسترش گروه هاي سلفی و اندیشه 
عربستان  سیاست هاي  نتیجه  منطقه  کل  در  سلفی گري 
رقابتی  در  است.  اسالم  از  تفسیر  این  نشر  و  حمایت  در 
سطح پایین تر، شاهد رقابت قطر با عربستان در حمایت از 

هستیم. اسالم گرا  گروه هاي 
 2010 سال  اواخر  از  –که  خاورمیانه  اخیر  تحوالت  در 
روابط  بر  -فروملی  فراملی  هویت هاي  تأثیر  شد-  شروع 
کشورهاي حوزه خلیج فارس به خوبی قابل مشاهده است. 
تحوالتی که در پی خیزشهاي عربی در جهان عرب رخ داد، 
عرصه را براي عیان شدن رقابت هاي کشورهاي این منطقه 
بیش از پیش مهیا کرد و طرفهاي درگیر هیچ تردیدي در 
ایجاد جنگ نیابتی در کشورهاي سوریه، لبنان، عراق و یمن 
به  خود راه نداده اند. به عنوان نمونه می توان به رقابت شدید 
ایران و عربستان در تحوالت اخیر در کشورهاي ذکر شده 

اشاره داشت )سازمند و جوکار، 136:1395(.

  نفت
نفت تأثیر زیادي در کشمکش ها و توازن قدرت در خلیج 
مناطقی  در  فارس  خلیج  در  اصلی  جنگ  دو  دارد.  فارس 
رخ داده اند که داراي منابع غنی نفتی بوده اند؛ حمله عراق 
به استان خوزستان ایران و حمله به کویت بر سر مناقشه 
عضو  کشورهاي  تنهایی  به  نفت  رومیله.  نفتی  منابع  براي 
سیاسی،  ارتباطات  از  مجموعه اي  در  را  همکاري  شوراي 
اقتصادي و استراتژیک گره می زند نفت در خلیج فارس در 
بسیاري مواقع عامل رقابت بوده است تا همکاري. این ماده 
در بسیاري برهه ها – به ویژه پس از وقوع انقالب اسالمی در 
ایران- به عنوان عاملی براي رقابت بین ایران و عربستان و 
ابزاري براي قدرتنمایی عربستان در برابر ایران عمل کرده 

.)138.:2011.cooper( است 
و  می گیرد  پیش  در  را  بازار  سهم  سیاست  عربستان 
کشورهایی مثل »ایران و عراق سیاست« حفظ قیمت را در 
اوپک پیگیري می کنند. تشدید رقابت منطقه اي عربستان با 
ایران و جنگ نیابتی میان دو کشور که در سال هاي اخیر 
رخ داده است، در طول دوران تحریم هاي نفتی علیه ایران 
موجب شد عربستان سعودي براي جبران حذف نفت ایران 
پیش  در  را  تولید  افزایش  سیاست  جهانی،  انرژي  بازار  از 
بگیرد و جایگاه ایران را در بازار انرژي جهانی بگیرد بنابراین 
باید گفت، نفت هر چند از این ظرفیت برخوردار است که 
اما به دلیل  باشد،  عامل همکاري بخش کشورهاي منطقه 
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ساختار خاص این زیرمجموعه منطقه اي– که بازتولید کننده 
رقابت ها، تنش ها و معماي امنیت است- باعث شده این عامل 
همکاري بخش به عنوان عاملی در جهت گسترش رقابت ها 

تبدیل شود.

  رقابت براي کسب برتري منطقه اي
یکی از ویژگی هاي سیاست بین الملل در خلیج فارس، وجود 
رقابتی آشکار بین ایران، عراق و عربستان براي کسب برتري 
منطقه اي یا جلوگیري از برتري جویی رقیب بوده است–البته 
عراق پس از حمله سال 2003 آمریکا به این کشور درگیر 
بحران هاي داخلی است و از چرخه رقابت هاي منطقه اي کنار 
رفته است به گونه اي که سایه تجزیه طلبی گروه هاي قومی و 
مذهبی به ویژه از سوي کردها بر سر این کشور سنگینی 
می کند. وجود ترس هاي امنیتی کشورهاي منطقه نسبت به 
یکدیگر و جاه طلبی هاي منطقه اي برخی رهبران سیاسی این 
زمینه را ایجاد کرده است که نگاه تهدید محور در دستور کار 
کشورهاي این منطقه قرار گیرد و براي رفع این نقیصه امنیتی، 
به دنبال حداکثرسازي قدرت خود بروند. اما با توجه به تفاوت 
دیدگاه کشورهاي منطقه نسبت به نظم منطقه اي به ویژه 
بین دو قدرت ایران و عربستان و تفاوت در ادراک از تهدید و 
منابع تهدید، راهبردهاي این کشورها براي رسیدن به برتري 
منطقه اي و یا ممانعت از برتري طلبی رقبا نیز متفاوت است؛ 
هرچند همه آنها از الگوي رفتاري مشابهی پیروي می کنند. با 
این وجود، اما رقابت براي کسب برتري منطقه اي باعث شده 
سیاست امنیتی در این منطقه زیربناي همه رفتارهاي سیاست 
خارجی کشورهاي منطقه باشد. حضور آمریکا و تالش براي 
برتري منطقه اي از سوي این کشور نیز بر دامنه این رقابت ها و 

ترس ها افزوده است )سازمند و جوکار،163:1395(.

  پوشش خارجی
بارز یک مجموعه امنیتی منطقه اي،  از ویژگی هاي  یکی 
حضور عاملی خارجی در یک مجموعه امنیتی منطقه اي است 
که بري بوزان از آن تحت عنوان )پوشش( نام می برد. پوشش 
می تواند پویش هاي امنیتی یک مجموعه امنیتی منطقه اي 
را از شکل طبیعی خود خارج کند و حتی دگرگون سازد. 
بنابراین پوشش از اهمیت باالیی در محاسبات رفتاري یک 
مجموعه امنیتی برخوردار است. خلیجفارس نیز از این مقوله 
نفوذ عامل خارجی  تأثیر  مستثنی نیست و بهشدت تحت 
قرار دارد. بر همین اساس میتوان گفت یکی از ویژگی هاي 
این زیرمجموعه تأثیرپذیري باالي آن از سیستم بین الملل 
است. پیوند ساختاري نظام بین الملل با خلیج فارس، الگوهاي 
رفتاري طبیعی این زیرمجموعه را تحت تأثیر خود قرار داده 
و  )سازمند  است  شده  موجود  رقابت هاي  تشدید  باعث  و 

جوکار،163:1395(.

  نگاهی بر روابط ایران و عربستان سعودی )پیش از 
انقالب و بعد از پیروزی انقالب(

دو کشور ایران و عربستان از سال 1307 ه.ش با یکدیگر 

حکومت  تشکیل  ابتدای  نموده اند.  برقرار  سیاسی  روابط 
سلطنتی آل سعود، با دوران سلطنت رضاخان در ایران هم زمان 
بود. دو نظام سلطنتی از همان ابتدا روابط حسنه ای با یکدیگر 
برقرار ساختند که تا سال ها باقی ماند، لیکن تشکیل اوپک، 
روال روابط دو کشور را تغییر داد و یک خط مشی سیاسی-

اقتصادی متناسب با شرایط خاص آن دوران را جایگزین نمود 
)اخوان کاظمی،1379،119-117(. روابط این دو کشور ایران 
و عربستان در دهه 1350با دکترین سیاسی نیکسون پیوند 
خورده، بیشتر با آیین مزبور قابل تفسیر و تبیین است. در 
چارچوب این دکترین دو کشور همکاری هایی را در منطقه 
برای حفظ وضع موجود و منافع غرب آغاز می کنند. در این 
راستا، ایران با قدرت بالنده نظامی خود حفظ امنیت منطقه 
را بر عهده می گیرد و عربستان با توان مالی و خایر عظیم 
نفتی، نقش قدرت اقتصادی را متعهد می شود. با وجود این 
همکاری ها در روابط دو کشور، در این دهه نیز رقابت هایی 
ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  می خورد.  چشم  به 
پیچ و خم های فراوان و تغییرات متناوبی در روابط دو کشور 
پدید آمد با پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357، سران 
عرب بر اساس متغیرهای ژئوپلیتیکی، ژئوکالچری )ایرانیت 
و عروبیت، تشیع و تسنن، غرب ستیزی و غرب گرایی و …( و 
حتی ژئواکونومیکی احساس خطر کردند. آن ها در طی هشت 
سال جنگ تحمیلی در کنار صدام حسین رئیس جمهور وقت 
عراق ایستادند تا خطرات ناشی از انقالب اسالمی را بر حوزه 
امنیت ملی خود بکاهند. کشتار حجاج ایرانی در سال 1366 از 
سیاه ترین حوادث در روابط ایران و عربستان محسوب می شود 
که موجب شد تا چند سال روابط این دو کشور قطع باشد. 
اما با پایان جنگ تحمیلی و با روی کار آمدن دولت هاشمی 
رفسنجانی، دوران تنش زدایی میان این دو کشور آغاز شد. 
البته اگرچه برخی سعی کردند این فرایند تنش زدایی را گره 
زده به دیپلماسی شخصی هاشمی و روحیات و رفتارهای او 
تلقی کنند اما واقعیت این است که این ساختارها و متغیرهای 
منطقه ای جدید بود که ایران و عربستان را به یکدیگر نزدیک 
ساخته بود. فروپاشی شوروی، حمله عراق به کویت و موضع 
اصولی ایران در قبال این رویداد، تبدیل شدن عراق به دشمن 
مشترک ایران و عربستان و … از جمله این متغیرها بودند. 
البته رویه هاشمی نیز در این میان مطمئنا اثرگذار است اما 
تعیین کننده نهایی نیست )الوقت،1397/5/5(. اما در زمان 
ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که در چارچوب روحیات 
هاشمی با اعراب گام بر می داشت، امیر عبداهلل ولیعهد وقت 
عربستان به تهران آمد تا در اجالس سازمان کنفرانس اسالمی 
شرکت کرده باشد. خاتمی نیز چندی بعد به دیدار ملک فهد 
پادشاه عربستان رفت. اما در زمان 8 ساله ی خاتمی نیز سایه 
ساختارها بر روابط دو کشور احساس می شد. حمله آمریکا به 
عراق و سرنگونی صدام، پرونده هسته ای ایران، جزایر سه گانه 
ایرانی که امارات متحده عربی ادعای مالکیت آن ها را دارد، 
رفتارهای  برخی  از  ایران  حمایت  بر  مبنی  واهی  ادعاهای 
تروریستی )که در زمان هاشمی نیز مطرح شده بود( از این 
دست متغیرهای منطقه ای بودند. اگرچه نمی توان هم گرایی 
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

ایران و اعراب را در زمان خاتمی انکار کرد اما این نزدیکی 
مبنایی نبوده و صرفا در دیدارها و برخی تعامالت دیده 
می شود و اال تعارضات منطقه ای هم چنان پابرجا بود تا 
جایی که پس از حضور عربستان و سایر کشورهای عربی 
در تهران و شرکت در اجالس سران کشورهای اسالمی، 
آن ها چندی بعد طی بیانیه ای، دوباره ادعاهای امارات در 
خصوص مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کردند.

زمان  در  ایران،  و  عربستان  میان  هم گرایی  سطح  اما 
ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد همان قدر که کاهش 
بار  احمدی نژاد  اگرچه  کرد.  پیدا  افزایش  تنش ها  یافت، 
نخستی که به عربستان رفت، ملک عبداهلل او را در میان 
در  و دست  داد  قرار  ویژه ای  عنایت  مورد  مهمانان  همه 
دست هم قدم برداشتند، اما سایه ساختارها و متغیرهای 
این دست در دست  بود که  این  از  منطقه ای سنگین تر 
عراق  و  هسته ای  پرونده های  باشد.  کارساز  دادن ها  هم 
هم چنان ادامه داشت. پرونده لبنان فعال تر از قبل شده 
بود و عمال لبنان به محلی برای درگیری سیاسی ایران 
و عربستان تبدیل شده بود و از سویی نیز حمایت ایران 
خاتمی  و  هاشمی  زمان  در  که  منطقه  در  مقاومت  از 
عمال  بود،  شده  برجسته تر  حاال  ولی  داشت  وجود  هم 
که  جایی  تا  کرد  قبل  از  بیشتر  را  عربستان  حساسیت 
ایران زده شد  به  آمریکا  این کشور در  ترور سفیر  اتهام 
که تنشی بسیار قوی در روابط دو کشور محسوب می شد.

اما اوج این تنش ها با بروز تحوالت جدید در منطقه رخ 
داد. دخالت نظامی عربستان در بحرین و کشتار شیعیان، 
حمایت  آن،  انقالب  انحراف  و  یمن  در  سیاسی  دخالت 
و  او  مسئولیت  آخر  روزهای  تا  حتی  مبارک  حسنی  از 
همه  از  و  انقالبی  مصر  با  ایران  ارتباطات  در  کارشکنی 
و  سیاسی  درگیری های  اوج  که  سوریه  بحران  تر  مهم 
همه  است،  اخیر  سال های  طی  کشور  دو  تمدنی  حتی 
روابط  نوع  در  که  هستند  مهمی  منطقه ای  متغیرهای 
ایران و عربستان اثرگذار هستند. این تنش ها چه از منظر 
کمی و چه از منظر کیفی میان این دو کشور، شاید از 
زمان جنگ تحمیلی تا کنون هیچ گاه به این شکل وجود 
نداشته است. شواهد حاکی از این است که این تنش ها 
به زودی قابل حل نیستند. بحران بحرین هم چنان ادامه 
بحرین  انقالبیون  پیروزی  و حتی در صورت فرض  دارد 
در آینده نزدیک، باز هم این تنش ها افزایش می یابد چه 
برسد به این که عربستان مداخالت و حساسیت های خود 
در  دهد.  هم  گسترش  را  خلیفه  آل  حکومت  به  نسبت 
سوریه، حمایت های تسلیحاتی، مالی و سیاسی عربستان 
از تروریست ها با احتساب این که قطر تقریبا از معادالت 
سوریه خارج شده است و عربستان بازیگر منطقه ای اصلی 
با  ایران  در صف مخالفان بشار اسد است، تنش ها میان 
این کشور را افزایش می دهد. در صورت هرگونه تسری 
بحران سوریه به لبنان و عراق، این ایران و عربستان اند 
)الوقت،1397/5/5(. قرار می گیرد  که در مقابل یکدیگر 

  دکتر حسن روحانی و روابط ایران و عربستان
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، طی سخنانی خطاب 
دسامبر   10 در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  به 
اعالم کرد که تهران صرفا زمانی آماده از سرگیری روابط 
از یک سو  بود که عربستان  با ریاض خواهد  دیپلماتیک 
بمباران یمن را متوقف کرده و از سوی دیگر به تالش ها 

با اسرائیل خاتمه دهد. برای برقراری روابط نزدیک 
ریاست  انتخابات  در  روحانی  حسن  دکتر  پیروزی  با 
جمهوری، بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که یخ های 
روابط ایران و اعراب به صورت عام و ایران و عربستان به 
صورت خاص از میان می رود. آن ها تنش های میان ایران و 
اعراب را میراث دولت احمدی نژاد می دانند که روحانی قرار 
است آن ها ار از میان بردارد. اما اصلی ترین استدالل این 
تحلیل گران برای این بهبود روابط، ویژگی های شخصیتی 
هاشمی  به  نزدیکی  و  اعتدال گرایی  جمله  از  روحانی 
در  حتی  حسنه ای  روابط  که  شخصی  است،  رفسنجانی 
روی  دارد  عربستان  پادشاهی  خاندان  با  کنونی  شرایط 
شعار  با  سال 2013  در  روحانی  دولت حسن  آمدن  کار 
تنش زدایی و همزیستی مسالمت آمیز در روابط خارجی با 
استقبال رهبران پیشین عربستان مواجه شد. اما رهبران 
در  ایران  خارجی  سیاست  که  معتقدند  سعودی  کنونی 
موضوعات منطقه ای و فی مابین در دوران ریاست جمهوری 
اعتراضات  و  عراق  سوریه،  مساله  در  خصوصا  روحانی، 
بحرین، تغییر چندانی نسبت به قبل نداشته است. همچنین 
عربستان دولت ایران را به مداخله در درگیری های یمن 
و تجهیز نظامی انصاراهلل برای مقابله با تجاوز نظامی این 
کشور)عربستان( به یمن متهم می کند. عربستان در ورای 
این اتهام زنی ها در پی آن است تا با اعتبارزدایی از دکترین 
تاکتیکی  حربه ی  یک  را  آن  روحانی  دولت  تنش زدایی 
برای برداشتن  تحریم ها -بهویژه تحریم مربوط به صادرات 
نفت- و گشایش اقتصادی بنمایاند و نه یک تغییر دیدگاه 
استراتژیک از سوی ایران؛ تا از این طریق ایران را به انزوای 

)الوقت،1395/5/12(. بکشد  اقتصادی  و  سیاسی 
تنش های  میراث دار  این که  از  بیشتر  روحانی  دکتر   
ساخته شده احمدی نژاد در روابط ایران و عربستان باشد، 
میراث دار بحران هایی است که از ساختارهای منطقه ای به 
ایران تحمیل شده است. نمی توان گفت که کارگزاران و 
دیپلمات ها بر مسیر رویدادها بی اثر هستند اما اصل مسئله 
این است که این معادالت توازن قوای منطقه ای است که 
باعث می شود تعارضات شکل بگیرند چنان چه که روسیه 
و چین در مقابل آمریکا و غرب از سوریه حمایت می کنند 
و عمال ایران و عربستان تقریبا در هیچ پرونده منطقه ای 
و  خاتمی  دوران  تجربه  نداشته اند.  نظر  اشتراک  مهمی 
هاشمی نشان داده است که هرچقدر هم که دیپلماسی 
شخصیتی رئیس جمهور موثر باشد، نمی تواند متغیرهای 
منطقه ای که حاال و با وجود بحران در سوریه )به عنوان 
ایران  برای  جهان(،  کل  در  ایران  استراتژیک  متحد  تنها 

 روابط ایران و 
عربستان در طول 

هشتاد سال گذشته 
روابطی مبتنی بر 

رقابت، سوءتفاهم، 
مقابله های مقطعی 
و در برخی مواقع 

مقابله های کوتاه مدت 
بوده است که دلیل 

آن دو چیز است: 
اول اینکه، این روابط 

متأثر از قدرت های 
بزرگ بوده؛ و دوم 

اینکه، دو کشور ایران 
و عربستان منافعی 

را برای خود ترسیم 
کرده اند که در بیشتر 

مواقع در تعارض 
با یکدیگر است و 

تا زمانی که این  دو 
عامل در ترسیم 

روابط دو کشور وجود 
داشته باشد، بعید 
به نظر می رسد که 

بتوان بهبود عمیقی 
را در روابط دو کشور 

متصور بود.
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بسیار مهم تر هم شده است را تغییر بدهد.
اگرچه ضروری است تا دولت روحانی با 
استفاده حداکثری از ویژگی های شخصیتی 
را  تنش ها  این  دیپلماسی  در مسیر  خود 
کاهش دهد و حداقل، از تنش زایی بی مورد 
نباید فراموش کرد  را  این  اما  دوری کند 
گفتگو  با  عربستان  و  ایران  اختالفات  که 
نشست  و  دیپلماتیک  آمد های  و  رفت  و 
اقتصادی  و  سیاسی  برخاست های  و 
عرصه  در  جدید  دولت  نمی شود.  حل 
دیپلماسی باید تالش کند تا عربستان را 
دشمن  حالت  از  منطقه ای  معادالت  در 
استراتژیک ایران به رقیب استراتژیک برای 
خود تبدیل سازد. این مسئله اصلی ترین 
رسالت دولت جدید در حوزه تعامالت با 
است،  کنونی  بحرانی  شرایط  در  اعراب 
مسئله ای سخت و بسیار پیچیده که نباید 
با خوش بینی و ساده بینی به آن نگریست 
و چند  دیدار  با چند  احساس کرد که  و 
تماس تلفنی و پیام تبریک و حتی قرارداد، 
همه چیز حل می شود. مشکالت ایران و 
عربستان اساسا و در عمق آن، چندان ربط 
وثیقی به ویژگی های رئیس جمهور ایران 
ندارد هرچند این ویژگی ها می تواند ظاهر 
اگر  دهد.  تغییر  گونه ای  به  را  مشکالت 
مواضع  بر  ایستادگی  ضمن  جدید  دولت 
و اصول مستحکم انقالب اسالمی توانست 
به امتیازدهی و امتیازگیری با اعراب و به 
خصوص عربستان دست بزند، کار بزرگی 
که  است  این  واقعیت  است.  داده  انجام 
ایران و عربستان نماینده دوگونه فکری اند، 
دو گونه تمدنی که شاید بتوانند کمتر با 
اما صفر شدن  یکدیگر دچار تنش شوند 
این تنش ها،  مشروط به تغییرات گسترده 
در مبانی فکری و هویتی آنان دارد، امری 
می  نظر  به  محال  کنونی  شرایط  در  که 

رسد.)الوقت،1397/5/5(
و  ایران  روابط  که  داشت  اذعان  باید   
گذشته  سال  هشتاد  طول  در  عربستان 
سوءتفاهم،  رقابت،  بر  مبتنی  روابطی 
مواقع  برخی  در  و  مقطعی  مقابله های 
مقابله های کوتاه مدت بوده است که دلیل 
روابط  این  اینکه،  اول  است:  چیز  دو  آن 
دوم  و  بوده؛  بزرگ  قدرت های  از  متأثر 
اینکه، دو کشور ایران و عربستان منافعی 
را برای خود ترسیم کرده اند که در بیشتر 
مواقع در تعارض با یکدیگر است و تا زمانی 

که این  دو عامل در ترسیم روابط دو کشور 
وجود داشته باشد، بعید به نظر می رسد که 
بتوان بهبود عمیقی را در روابط دو کشور 

بود. متصور 

بر  آمریکا  سلطه  و  اقتدار  تثبیت    
فارس خلیج 

فاقد  تقریبا  سعود  آل  که  آنجایی  از 
پشتوانه  همان  یا  سیاسی  مشروعیت 
بتواند خود  اینکه  مردمی می باشد برای 
بحران های  مواج  و  متالطم  دریای  از  را 
باید  عبور دهد  المللی  بین  و  ای  منطقه 
جهانی  بزرگ  های  قدرت  به  تمسک  به 
بتواند خود را از گردنه پر پیچ و خم روابط 
راستا  همین  دهد.در  عبور  الملل  بین 
این  سران  سعود  آل  بقای  حفظ  برای  و 
در  خود  بروز  و  ظهور  ابتدای  از  خاندان 
عرصه روابط بین الملل اتکا به قدرت های 
قرار داده اند چرا  را در دستور کار  بزرگ 
نبوده  برخوردار  مردمی  پشتیبانی  از  که 
و برای مشروعیت بخشی به فعالیت های 
مردمی  پشتوانه  جذب  به  قادر  خود 
کوشکی،268:1397(.  و  )نجابت  نیستند 
به  ویژه ای  حساب  ابتدا  آل سعود  سران 
روی بریتانیا و حمایت های این کشور باز 
کرده است و پس از آن مدت هاست که در 
عرصه سیاست خارجی حساب ویژه ای بر 
نموده اند.  باز  آمریکا  متحده  ایاالت  روی 
این کشور همواره مستظهر به حمایت ها 
و پشتیبانی های آمریکا بوده است، حتی 
مانند  آمریکا  دولت های  سران  روابط 
با خاندان  بوش پدر و جرج دبیلیو بوش 
سلطنتی عربستان به سطح روابط خاص 
طبیعی  است.  یافته  ارتقاء  خانوادگی  و 
است که ایاالت متحده نیز در بزنگاه های 
گوناگون و مجامع متفاوت از عربستان و 
خاندان حاکم بر آن یعنی آل سعود حمایت 
نموده و اکثر انتقادها علیه سیاست های 
عربستان سعودی را رد کرده است )نادری 

نسب،132:1389(.
سفید  کاخ  وارد  ترامپ  که  زمانی  از 
را  ایرانی  ضد  سیاست های  و  است  شده 
داده،  قرار  و دولتش  در دستور کار خود 

عربستان بدش نمی آید که ایران در سطح 
بتوانند  آن ها  تا  شود  تضعیف  منطقه 
دست  به  باالتری  و  مستحکم  جایگاه 
بیاورند. از سوی دیگر طی ماه های اخیر 
آن حمایتی که نیاز داشت آمریکایی ها از 
آن ها انجام دهند را به دست آورده و به 
بهبود  و  برقراری  به  تمایلی  دلیل  همین 
رابطه با ایران ندارد )قائم پناه،خبرگزاری 

ایسنا،1397/5/5(.

  اتحاد با اسراییل جهت بهره  مندی 
از البی قدرتمند جهانی صهیونیست

مهم ترین  از  یکی  یارگیری  سیاست 
سعودی   عربستان  منطقه ای  سیاست های 
در این برهه زمانی است و به قدری برای 
سعودی ها اهمیت دارد که حتی دست خود 
را به سوی رژیم صهیونیستی نیز دراز کردند. 
وجود خطر مشترکی به نام »ایران« و »محور 
موجودیت  نوعی  به  هریک  که  مقاومت« 
رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی را به خطر 
می اندازد و تنها ماندن عربستان در تقابل با 
ایران پسابرجام موجب شد تا ریاض دست 
دوستی و اتحاد به سمت رژیم صهیونیستی 
سعی  طرف  دو  ترتیب،  این  به  کند.  دراز 
و  تبلیغاتی  سیاسی،  جبهه  یک  ایجاد  در 
امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران دارند 
که همواره تالش کرده اند، آن را به عنوان 
تهدید در منطقه معرفی کنند و برای تقابل 
با آن دست به آتش افروزی و ایجاد ناامنی 
در کشورهای حوزه نفوذش از جمله سوریه 
ایران  منطقه ای  قدرت  تا  بزنند  لبنان  و 
عربستان  آن،  بر  افزون  کنند.  تضعیف  را 
سعودی خود را دارای منافعی مشترک با 
رژیم صهیونیستی در یمن می بیند، کشوری 
که بیش از یک سال آماج حمالت نظامی 
کشورهای  و  سعودی  عربستان  بی وقفه 
عربی  ائتالف  به  موسوم  آن  با  هم پیمان 
قرار گرفته است. منافع مشترک عربستان 
را  یمن  در  صهیونیستی  رژیم  و  سعودی 
تنگه  به دست گرفتن کنترل  می توان در 
»دریای سرخ«  و  »باب المندب«  راهبردی 
بُعد جغرافیایی و ژئوپلتیکی و دشمنی  از 
»انصاراهلل«  جنبش  با  خصومت ورزی  و 
سوی  از  می کنند،  ادعا  که  کرد  مالحظه 
ایران حمایت می شود و ابزار نفوذی تهران 
»حسین  ارتباط  این  در  است.  یمن  در 
انصاراهلل و عضو  از رهبران  الحوثي« ، یکی 

مولفه هــای تاثیــرگــذار بــــر 
سیاست خارجی عربستان سعودی 
در قبــال ایــران در منطقــــه
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شورای سیاسی این جنبش با اشاره به اینکه نیروهای مقاومت 
یمنی از همکاری رژیم صهیونیستی و آل سعود در جنگ علیه 
یمن آگاه هستند، هدف از این همکاری را اجرای تجزیه یمن 
دانست. اقدام عربستان سعودی در دراز کردن دست دوستی 
به سوی رژیم صهیونیستی از این منظر نیز قابل ارزیابی است 
که سران عربستان تصور می کنند، از آنجایی که این رژیم 
از حمایت غرب و به خصوص آمریکا برخوردار است، با این 
اقدام می توانند، بار دیگر از حمایت های پایتخت های اروپایی 
و واشنگتن در منطقه و تثبیت پایه های حکومت خود در 
داخل بهره مند شوند. از سوی دیگر، همکاری عربستان و 
رژیم صهیونیستی را نمی توان به عرصه یمن محدود کرد، 
به گونه ای که اوایل سال جاری میالدی خبرگزاری ها اخباری 
منتشر کردند که افشا می کرد، عربستان و شیخ نشین های 
خلیج فارس به همراه اسرائیل سرگرم طراحی نقشه مشکوکی 
هستند که زمینه دخالت نظامی زمینی در سوریه از مرزهای 
اردن را فراهم کند، به عبارت بهتر این نقشه مبتنی بر حمله 
هوایی  حمالت  پشتیبانی  با  لبنان  و  سوریه  به  زمینی 
اسرائیل بود. در همین ارتباط می توان به دلیل طرح پل 
هوایی که آمریکا طی ماه های گذشته با اردن ایجاد کرد، 
فراوانی  با  مهمات  و  سریع سالح  انتقال  در  که  برد  پی 
در  »ب«  به  موسوم  نقشه  برای  شدن  آماده  و  بی سابقه 
پیدا  نمود  سوریه  در  بس  آتش  توافق  شکست  صورت 
عربستان  پافشاری  دلیل  به  می توان  اینجا  کند.در  می 
سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس بر صدور مصوبه 
عربی و سپس بین المللی جهت تروریست معرفی کردن 
حزب اهلل و جنبش های مقاومت در منطقه پی برد و آن 
سلب وجهه قانونی و شرعی از مقاومت در مبارزه با رژیم 
صهیونیستی و گروه های تروریستی تکفیری است.)پایگاه 

بصیرت،1395/2/11(
آنچه بیش از همه باعث نزدیکی عربستان سعودی با 
اسرائیل در مقابل ایران شده،توافق هسته ای ایران و گروه 
کشورهای 1+5 است.در واقع می توان گفت این دو رژیم 
به نوعی با توافق هسته ای ایران مخالف اند. )نجفی سیار و 
قلخنبار،144:1396( بنابراین روابط اسرائیل و عربستان 
در ماه های اخیر به شدت در حال افزایش است. سفرهای 
آتی  روابط  تقویت  بیانگر  آمریکا،  مشارکت  با  جانبه  دو 
تل آویو و ریاض است. مقامات سعودی نیز بارها به این 
روابط جدید اشاره کرده اند. دو طرف به دنبال یکی کردن 
مواضع خود در قبال مسائل منطقه به ویژه در ارتباط با 
ایران هستند که به طور مشترک آن را تهدیدی علیه خود 
می دانند. روابط عربستان و اسرائیل که ریاض سخت در 

تالش برای تقویت آن است فقط به نشست های پنهانی 
یا سفرهای پنهانی مسئوالن سعودی به  در واشنگتن و 
خصوص  در  عربستان  بلکه  نمی شود  محدود  آویو  تل 
روابط با رژیم اشغالگر در  تالش برای تحقق چیزی فراتر 
از این است که همان روابط ریشه دار با شهرک نشینان و 
نه فقط مسئوالن اسرائیلی است.)اقتصاد نیوز،1397/6/6(

  ملی گرایی عربی در مقابل فارس
بطور کلي ناسیونالیسم عربي ، با هدف اولیه اتحاد همه 
اعراب فارغ از باورهاي دیني آنان از دهه 40 میالدي به 
عنوان رویکردي سیاسي پا به عرصه خاورمیانه گذاشت 
تا  کوشید  عربي   ملي گرایي  این  ساده تر،  به عبارت  و 
ناسیونالیسم  را یکپارچه کند.  کشورهاي گوناگون عربي 
ملت هاي  و  از کشورها  برخي  استقبال  با  ابتدا  در  عربي 
کشور  تشکیل  به  حتي  و  شد  مواجه  خاورمیانه  عرب 
جمهوري متحده عربي نیز انجامید که در سال هاي 1958 
و 1961 از یکي شدن سوریه و مصر به وجود آمده بود. 
در  سیاسي  پارادایمي  به  عربي،  ناسیونالیسم  رفته  رفته 
بین اعراب تبدیل شد و در دهه 60 میالدي با بیشترین 
رویکرد و حمایت مواجه شد، پس از آن برخي کشورهاي 
طراحي  بر  مبتني  جدید  نسخه هاي  تدوین  به  عربي 
کارشناسان داخلي خود روي آوردند، که ویژگي اساسي 
آن، مقابله با ایران به عنوان کشوري شیعي در خاورمیانه 
بود، که از کارکردهاي نمایان آن جنگ عراق علیه ایران 
جمهوري  تأسیس  و  اسالمي  انقالب  پیروزي  از  پس  را 
حمایت  با  سال   8 که  برشمرد  مي توان  ایران  اسالمي 
بطول  عربي صدام حسین  ناسیونالیسم  وقت  قهرمان  از 
تبیان،1385/5/25(.  سایت  علیخانی،  )مهدی  انجامید. 
با طراحي کارشناسان  ناسونالیسم عربي  تازه  نسخه هاي 
سیاسي غرب و در بسته هاي بسیار زیبا و با ویژگي هاي 
متنوعي به بازار خاورمیانه ارائه شدند که هدفشان تحیک 
قومیت های عربی در خاورمیانه بر ضد جمهوری اسالمی 

می باشد. ایران 

  ایجاد ائتالف ضد ایران )ایران هراسی(
یکی از مهم ترین و شاید اصلی ترین نشانگان اقدامات 
خصمانه عربستان سعودی علیه جمهوری اسالمی ایران 
ائتالف سازی و اجتماع سازی علیه تهران است که نمونه 
بارز آن شورای همکاری خلیج فارس می باشد. با سقوط 
در  را  ایران هراسی  از  جدیدی  موج  عربستان  صدام، 
رسانه های گروهی خود به راه انداخت. موجی از تبلیغات 

ایران و 
عربستان هردو 
عضو اوپک 
و رقیب از 
نظر موقعیت 
جغرافیایی نیز 
هستند، قیمت 
پایین نفت باعث 
تضعیف وضعیت 
اقتصادی ایران 
و عاملی برای 
اجرای اهداف 
ریاض در منطقه 
به ویژه در جنگ 
سوریه می شود 
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و حمالت و اتهامات را رسانه های گروهی عربستان و محافل 
دولتی و غیر دولتی متوجه ایران کردند حتی این اتهامات 
رسماً هم از سوی مقامات تراز اول دولتی بارها مطرح  شده 
است و با این ادعا که ایران، سرزمین عراق را اشغال کرده 
و ایران پست های حساس دولتی عراق را در اختیار گرفته 
است، ایران هراسی عجیبی در منطقه عربی به راه انداختند. 
در این راستا آنها حتی به آمریکا پیشنهاد داده بودند قبل 
از حمله به عراق باید به ایران حمله کنند این موج اتهام 
برای  تکفیرها  ترغیب  و  تشویق  موجب  ایران هراسی  و 
عجم،مرکز  .)محمد  شد  شیعی  ضد  و  ایرانی  ضد  اقدامات 
بین المللی مطالعات صلح،1396/3/20( عربستان با احیای 
روابط با آمریکا در دوره ترامپ به ایجاد ائتالفی منطقه ای 
اتهام  به  ریاض 2017  ایران در نشست  علیه  بین المللی  و 
وسیعی  عملیاتی  و  تبلیغاتی  اقدامات  و  پرداخت  تروریسم 
اهلل  حزب  ویژه  به  مقاومت  محور  و  ایران  با  مقابله  در  را 
لبنان و حوثی های یمن در دستور کار قرار داد.)جاودانی 
مقدم و حریرفروش،53:1396( در کنار عربستان و اسرائیل، 
ترامپ نیز با فشار بر کشورهای اروپایی بدنبال پیوستن این 
از  ایرانی است. پیش از خروج  ائتالف ضد  کشورها به این 
آنچه  اصالح  با  بود  خواسته  اروپایی ها  از  ترامپ  »برجام«، 
برنامه های  توسعه  می خواند،  هسته ای  توافق  نواقص  او 
ایران  منطقه ای  نفوذ  گسترش  و  بالستیک  موشک های 
کشیدن  چالش  به  و  استهزاء  با  ترامپ  سازند.   محدود  را 
دستاورد سیاست خارجی اوباما یعنی برجام، مقابله با ایران 
را سرلوحه سیاست های منطقه ای آمریکا قرار داده است. به 
موازات آن عربستان، اسرائیل و امارات با استفاده گسترده 
از البی گری و مشوق های مالی خود سعی در اقناع ترامپ 
به پیروی از مدل »سیاست مهار« آنها دارند.  همزمان نیز 
مشوق های  اعطای  با  است  کرده  تالش  سعودی  عربستان 
اقتصادی به آمریکا و کشورهای اروپایی، بخصوص فرانسه 
ائتالف  برای  بیشتری  بین المللی  حمایت های  انگلیس،  و 
استراتژیک  مطالعات  )مرکز  آورد.  بدست  خود  ایرانی  ضد 
با این اقدام سعی دارد تا  خاورمیانه،1397/3/8( عربستان 
اوال مانع از گسترش و یا شکل گیری اتحادهایی با محوریت 
ایران در منطقه باشد، ثانیا ایران را کشوری منزوی و مورد 
نفرت اکثر کشورهای منطقه نشان دهد، ثالثا غرب را وادار 
به ادامه حمایت از ریاض نماید، رابعا خود را به عنوان راهبر 
های  قدرت  و  منطقه  کشورهای  به  اسالم  جهان  رهبر  و 
لزوم  هنگام  در  خامسا  و  کند   معرفی  فرامنطقه ای  بزرگ 
و ضرورت از حمایت متحدین منطقه ای خود هر چند به 
باشد.  آسوده خاطر  رقیب  ائتالف  به  پیوستن  عدم  صورت 

قلخانباز،142:1396( و  سیار  )نجفی 

  بحث نفت و جبران کسری نفت
عربستان  خارجی  سیاست  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی 
در رقابت یا دشمنی با جمهوری اسالمی ایران، استفاده از 
»دیپلماسی دالر« است. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت 
در جهان است و درآمدهای هنگفت نفتی دارد. عربستان 

دست  به  نفت  طریق  از  که  هنگفتی  درآمد  با  سعودی 
ازجمله  اهداف سیاست خارجی خود  تحقق  برای  می آورد 
از  ممانعت  و  عربی  کشورهای  در  پادشاهی  ساختار  حفظ 
جمهوری  نفع  به  منطقه ای  قدرت  توازن  خوردن  برهم 
با  بهره می گیرد. عربستان سعودی همزمان  ایران  اسالمی 
بهره گیری از سیاست نفتی نیز برای مقابله با تقویت نفوذ 
در  می گیرد.  بهره  آسیا  غرب  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
این راستا، عربستان سعودی در جهت کاهش قیمت جهانی 
نفت برای فشار آوردن بر اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و 
اقدام  ممانعت از حمایت مالی آن از متحدانش در منطقه 
با نفوذ  برای مقابله  elliot house( ریاض  کرد.) 81،2012، 
و اقتدار ایران در منطقه نفوذ خود را در بازارهای انرژی به 
کار گرفت تا در جریان تحریم ایران، جای خالی این کشور 
دربازارهای جهانی را بگیرد و در این راستا به کاهش قیمت 
نفت و محدود کردن سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت 
و گاز ایران اقدام کرد تا اقتصاد ایران را فلج کند. مذاکره 
مقامات سعودی با چین برای جبران مسئله انرژی و مواد 
خام این کشور در صورت حمله به ایران و پیشنهاد به هند 
وارد  جای  به  کشور  این  به  خود  مازاد  نفت  فروش  برای 
کردن نفت از ایران در این راستا ارزیابی می شود )هراتی و 
سلیمانی،192،1394( ایران و عربستان هردو عضو اوپک و 
رقیب از نظر موقعیت جغرافیایی نیز هستند، قیمت پایین 
برای  عاملی  و  ایران  اقتصادی  باعث تضعیف وضعیت  نفت 
سوریه  جنگ  در  ویژه  به  منطقه  در  ریاض  اهداف  اجرای 
در  عربستان  راستا  این  در  )نکا،راسخون،1393(.  می شود 
اوایل سال 2011 ، مطابق راهبردی منسجم و هماهنگ با 
امریکا تالش کرد با در فضای تحریم های نفتی علیه ایران 

خأل نفت کشورمان در اروپا و آسیا را جبران کند. 
تا  را  نفت  قیمت  دارد  تالش  عربستان  می رسد  نظر  به 
تا  آورد  پایین  جهانی  بازارهای  در  است  ممکن  که  جایی 
توصیف  در  یابد.  کاهش  ایران  نفتی  درآمدهای  نتیجه  در 
مطابق  می کند  تالش  عربستان  که  گفت  باید  صحنه 
منظور  به  نفت  از سالح  تقابل آمیز  و  رقابت آمیز  رویکردی 
ا. ایران  پیشبرد اهداف خود از نبرد ژئواکونومیک علیه ج. 
و  ایدئولوژیک  حوزه های  در  بتواند  تا  کند  بهره برداری 
ژئوپلیتیک دستاوردهایی داشته باشد و بتواند شکست های 

کند. جبران  منطقه  در  را  خود 

  رهبری جهان اسالم
مهم ترین عامل داخلی مؤثر بر سیاست خارجی عربستان، 
است.  مدینه  و  مکه  شهرهای  در  شریفین  حرمین  وجود 
این دو مکان مقدس برای مسلمانان، عربستان را در کانون 
سالیانه  آنکه  بر  عالوه  است.  داده  قرار  مسلمانان  توجه 
درآمد زیادی از طریق زائرین مکان های مذهبی عاید دولت 
موقعیتی  فرهنگی  و  سیاسی  لحاظ  به  می شود،  عربستان 
ویژه را برای عربستان ایجاد کرده است که باعث شده این 
کشور ادعای رهبریت جهان اسالم را داشته باشد )جاوادنی 
شرایط  و  عوامل  علل،  فروش،58،1397(  مقدم،حریر 
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و  منطقه ای  ملی،  سطوح  در  ساختاری  و  کارگزاری 
بین المللی متعددی باعث شده است تا عربستان نقش 
رهبری جهان عرب را برای خود تصور و تعقیب کند. 
در سطح کارگزاری و ملی، عربستان به واسطه ثروت 
ناشی از درآمد نفت، قومیت، نژاد و زبان عربی، تصدی 
اداره حرمین شریفین در مکه و مدینه، حاکمیت بر 
اسالم،  تاریخی  میراث  اسالم،  دین  وحی،  سرزمین 
عربستان  سرزمینی،  وسعت  و  جغرافیایی  موقعیت 
را  عرب  جهان  رهبری  داعیه  تا  می دارد  آن  بر  را 
نسبی  ناتوانی  و  ضعف  دیگر،  سوی  از  باشد.  داشته 
کشورهایی چون مصر، عراق، لیبی و سوریه که رقبای 
بوده اند،  عرب  جهان  رهبری  در  عربستان  تاریخی 
عامل کارگزاری دیگری است که عربستان را وسوسه 
می کند تا ادعای استحقاق این نقشه را داشته باشد.  
و جهانی  منطقه ای  تحوالت  نیز  در سطح ساختاری 
ضرر  به  را  خاورمیانه  در  قدرت  ساختار  و  توازن 
شده  موجب  که  عاملی  است.  زده  برهم  عربستان 
عربستان تالش کند از طریق اعمال رهبری در جهان 
مبادرت  ایران  ضد  بر  برون گرا  موازنه سازی  به  عرب 
رصد،1395/7/8( فیروزآبادی،سایت  )دهقانی  ورزد. 

دالیل  زمینه  در  که  تحلیل هایی  مهم ترین  از  یکی 
دعوت از رهبران کشورهای مختلف عربی و اسالمی 
است،  مطرح  آمریکا  رئیس جمهوری  با  دیدار  برای 
از رهبری جهان عرب به وسیله  اقدام برای نمایشی 
را  اسالم  جهان  رهبری  آن ها  البته  است  سعودی ها 
نیز از آن خود می دانند. عربستان از گذشته ها در این 
زمینه رقابت شدیدی را با دیگر کشورها از جمله مصر 
و ایران داشته است. دعوت پادشاه عربستان از سران 
برگزاری  برای  اسالمی-عربی  کشور  به50  نزدیک 
نشان  ریاض،  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  با  نشست 
نمایش  برای  مقام های سعودی  تمایل شدید  دهنده 
خود به عنوان رهبر جهان اسالم است. سعودی ها با 
تبلیغی  اقدامات  برخی  و  هنگفت  هزینه های  صرف 
همچون راه اندازی ائتالف علیه تروریسم به دنبال آن 
هستند تا خود را در زمینه چالش های جهانی مظلوم 
و بی گناه نشان دهند، سابقه سیاه خود را پاک کرده 
و خود را رهبر جهان اسالم معرفی کنند. )خبرگزاری 
ایرنا،1396/2/25( برای عربستان بسیار سخت است 
و  باشد  داسته  را  اسالم  جهان  رهبری  داعیه  که 
مهم ترین رقیب منطقه ای این کشور که مرام عقیدتی 
و سیاسی مخالفت با رویکرد عربستان است، منطقه را 
به تدریج در سیطره خود بگیرد حتی بیم آن می رود 
تفکر شیعی  به سمت  نیز  این کشور  که همسایگان 
رهنمون شوند. )نجفی سیار و قلخانباز،158:1395(

  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در 
خاورمیانه

جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک قدرت و بازیگر 

تا  داشته  تالش  متمادی  سال های  برای  منطقه ای 
نقش خود را در نظم منطقه ای خاورمیانه ایفا کند و 
هدف استراتژیک خود را بر برقراری یک نظم ناشی 
از الگوهای مشارکت منطقه ای قرار داده است اما در 
راهبردها  رهیافت ها،  با  هدف  این  مختلف  دوره های 
مختلف  دولت های  سوی  از  متنوعی  تاکتیک های  و 
دنبال شده است.)رحیمی،19:1396( روی کار آمدن 
دولت حسن روحانی سبب تغییر رویکردهای سیاست 
پیوند،  این  در  شد.  ایران  اسالمی  خارجی جمهوری 
بر  را  خود  خارجی  سیاست  اولویت  روحانی  حسن 
و  اعتمادسازی  طریق  از  ملی  منافع  حفظ  و  تامین 
تنش زدایی اعالم کرد از آن تاریخ، نه تنها در عرصه 
اعالنی بلکه در صحنه عمل نیز تنش زایی و برقراری 
تعامل سازنده با کشورهای منطقه و فرامنطقه مبنای 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت. 

)رحیمی،18:1396(
خارجی  سیاست  مولفه های  مهم ترین  به طور کلی 
که  را  خاورمیانه  منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
استراتژیک  و  ایدئولوژیک  ژئوپلیتیک  منافع  داری 

از: عبارتند  می باشد؛ 
تقویت و حمایت از جریان های شیعی در منطقه؛ 	 

منطقه  شیعیان  بحرین،  شیعیان  از  حمایت  همانند، 
الشرقیه در عربستان و حوثی ها در یمن؛

اسالمی 	  بخش  آزادی  های  جنبش  از  حمایت 
و...؛ حماس  لبنان،  اهلل  حزب  همانند 

کل 	  بر  هژمون  قدرت  یک  تسلط  از  جلوگیری 
؛ منطقه

تالش در ارائه ی چهره ای مطلوب، آرمانی و الگو 	 
از جمهوری اسالمی ایران در منطقه؛)بیداری اسالمی(

تسلط و اثرگذاری بر بازارهای نفت از طریق اوپک 	 
و همچنین پی شبرد روابط با کشورهایی که موقعیت

رقابت با آمریکا و به چالش کشاندن منافع غرب 	 
منطقه؛.)نجات،63:1393( در 

  نتیجه گیری:
نفتی  منابع  دارای  عربستان  و  ایران  دوکشور  
هستند و ایران به عنوان کشوری با اکثریت شیعه و 
عربستان با اکثریت اهل تسنن این جریان های فکری 
وارد  که  سال هاست  آنها  می کنند.  رهبری  را  اسالم 
دو  این  رقابت  شده اند.  منطقه ای  رقابت های  کارزار 
در سال های اخیر با افزایش درگیری ها در خاورمیانه 
تشدید شده است. روابط دو کشور به تدریج به سردی 
از  و  سلمان  بن  آمدن  کار  روی  با  اخیرا  و  گراییده 
شده  سفید  کاخ  وارد  ترامپ  که  زمانی  دیگر  طرف 
است و سیاست های ضد ایرانی را در دستور کار خود 
و دولتش قرار داده، عربستان بدش نمی آید که ایران 
در سطح منطقه تضعیف شود تا آن ها بتوانند جایگاه 
از سوی دیگر  بیاورند.  به دست  باالتری  و  مستحکم 
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طی ماه های اخیر آن حمایتی که نیاز داشت آمریکایی ها از آن ها 
انجام دهند را به دست آورده و به همین دلیل تمایلی به برقراری 
با گذشت زمان کامال مشهود  و  ندارد   ایران  با  رابطه  بهبود  و 
است که عربستان رویکردی به شدت تهاجمی نسبت به ایران 
اتخاذ کرده است. عربستان در ارتباط با ایران از آزادی مذاکره 
و تفاهم های پراگماتیست و عمل گرا برخوردار نیست و طبق 
انگیزه های خاص خود به سمت ساختارهایی برای همکاری پیش 
نمی رود. احیانا مسئوالن سعودی از وجود تمایلی برای تغییر 
می کنند  خود صحبت  ایدئولوژیک  و  سیاسی  موضع گیری های 
اما این ادعا تنها در حد حرف است که هیچ گاه به مرحله عمل 
نمی رسد. عربستان رژیمی است که به ناچار مجبور به تبعیت 
مشروعیت  اساس  که  است  غربی  قدرتهای  از  قهری  پیروی  و 
نهاده اند؛ مشروعیتی که در صورت خروج سعودی ها  بنا  را  آن 
پایان حیات  و  به مرگ  منجر  غربی،  از چارچوب سیاست های 
می شود.  جایگزین  نظامی  آمدن  کار  روی  و  آل سعود  سیاسی 
عالوه بر این، معضل دینی وهابی نیز بین دو کشور همچنان به 
حال خود باقی است و افکار سعودی ها را با ماده دشمنی با ملت 
شیعه ایران تغذیه می کند. اگرچه شدت تنش های جاری میان 
ایران و شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان در تفاوت 
با این حال،  اما  مواضع آن ها در  یمن و سوریه مشهود است، 
تفاوت  و  تاریخی  بدبینی های  از  عبور  با  که  معتقدند  بسیاری 
در  را  مشترک  منافع  حصول  می توان  مذهبی   – هویتی  های 
دستور کار همکاری های منطقه ای قرار دارد که البته تحقق این 
وضعیت نیز منوط به عدم دخالت بازیگران خارجی در منطقه 
است. عربستان و ایران نیاز دارند که درک صحیح از نگرانی ها 
همکاری  الزمه  باشند.  داشته  یکدیگر  ملی  امنیت  تهدیدات  و 
ایران و عربستان نیز این است که ریاض و تهران بدون هرگونه 
نگرانی های  همه  و  آغاز  را  دوجانبه  گفت وگوهای  پیش شرطی 
منافع  نفع  به  تنش  کاهش  بگذارند.  مذاکره  میز  روی  را  خود 
بر  که  کشورها  این  دوی  هر  است.  ایران  و  سعودی  عربستان 
فروش نفت متکی هستند بدون ترس از درگیری نظامی یا ترس 

از چنین درگیری مسیر را بی وقفه ادامه می دهند.
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

  چکیده
به دنبال شکست های 
و  عراق  در  داعش 
سوریه و از دست دادن 
تخت  سرزمین های 
گروه  این  اختیار خود، 
برای جلوگیری از تلفات 
اضمحالل  و  بیشتر 
افغانستان  در  حضور  و  مهاجرت  تاکتیک  نابودی،  و 
به  توجه  با  است.  برگزیده  را  میانه  آسیای  وکشورهای 
این موارد، این مساله قابل طرح است که عوامل انتقال 
و فعالیت داعش در افغانستان و آسیای میانه در دوران 
پس از بحران سوریه چیست؟ آسیای مرکزی و قفقاز از 
چه ظرفیت های برای این جابجایی برخوردار است؟ در 
صورت بروز بحران در این منطقه چه  بازیگرانی از آن 
منتفع خواهد شد؟ در پاسخ به مسائل فوق، این فرضیه ها 
قابل طرح است که که کشور افغانستان به دلیل ضعف 
حکومت مرکزی و منطقه آسیای میانه به دلیل ضعف 

ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بحران هویت، 
می  محسوب  تندرو  گروه های  این  برای  مناسبی  بستر 
شوند. از طرف دیگر با توجه به ناکامی آمریکا در عراق 
وسوریه و همچنین موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک 
منطقه که مابین بزرگترین تولیدکنندگان انرژیی )روسییه 
و ایران( و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی )چین و هند( 
قرار گرفته است گروه داعش گزینه مناسبی برای ایجاد 
ناامنی در این منطقه  بوده و البته در کنار آمریکا بعضی 
از کشورهای منطقه  که هیچ دستاوردی از دخالت در 
بخران عراق و سوریه نداشته اند به دنبال بهره برداری از 
بقایای این گروه می باشند. از سویی با انتقال بحران به این 
منطقه جبهه جدیدی در این منطقه مابین ایران، روسیه 
و تا حدودی چین گشوده شده و به نوعی حامیان دولت 
سوریه گرفتار بحرانی جدید خواهند شد. افزایش حمالت 
انتحاری داعش در یک سال اخیر در افغانستان نشان از 
پررنگ شدن حضور این گروه در منطقه را دارد. به نظر 
می رسد که حضور این گروه ها در منطقه، در یک دوره 
فرامنطقه ای  و  منطقه ای  بازیگران  منافع  مدت،  بلند 

میانه آسیا ی  در  داعش  امنیتی  چالش های 
بحران سوریه پسا  دوران  در  

نویسنـــده:

علیرضا توکلی

)دانشجوی کارشناسی 
ارشد علوم سیاسی 

)مطالعات منطقه ای( 
دانشــگاه محقق اردبیلی(

ر
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را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با 
یا  روش تحلیلی-توصیفی درصدد واکاوی 
شناسایی این تاثیرات می باشد. این پژوهش 
مبانی نظری  شامل  که  بخش  شش  در 
بررسی  داعش،  روند شکل گیری  پژوهش، 
میانه  آسیای  در  زمینه های حضور داعش 
امنتیتی  برمعادالت  داعش  تاثیر  قفقاز،  و 
و  نتیجه گیری  به  آخر  در فصل  و  منطقه 

می پردازد  پژوهش  پیشنهادات 
میانه،  آسیای  داعش،  کلیدی:  واژگان 
ترکیه،  ایران،  آمریکا،  روسیه،  افغانستان، 

سعودی  عربستان 

  مقدمه
تروریستی  حمالت  اخیر  سال  یک  در 
برآمده از آسیای مرکزی چه در خود منطقه 
و چه فراتر از آن افزایش یافته است؛ پدیده ای 
که تا قبل از آن تقریباً نادر بود. ازجمله این 
حمالت می توان حمله به فرودگاه آتاترک در 
استانبول در ژوئن 2016، حمله به سفارت 
قرقیزستان(  )پایتخت  بیشکک  در  چین 
در 30 اوت همان سال، حمله سوم آوریل 
به متروی سن پترزبورگ )با 14 کشته( و 
حمله به استکهلم، سوئد در 7 آوریل 2017 
اشاره نمود. به باور کارشناسان، افزایش این 
حمالت نشان از تأثیر داعش بر گروه های 
افراطی فعال در منطقه آسیای مرکزی دارد 
افول داعش در سوریه و عراق،  با  اینکه  و 
می توان شاهد بازگشت نیروهای این گروه 
به کشورهای متبوع خود بود. به عالوه، برای 
داعش، افغانستان و کشورهای همسایه آن 
مساعدی  بالقوه  بستر  مرکزی  آسیای  در 
با  می شوند.  محسوب  نمو  و  رشد  جهت 
تداوم شکست های داعش در سوریه و عراق، 
نیروهای  از  برخی  که  می شود  پیش بینی 
داعش به کشورهای خود باز گردند و از آنجا 
که شمار زیادی از اتباع آسیای مرکزی به 
داعش پیوسته بودند نگرانی از بازگشت آنها 

کاهش  دیگر،  ازسوی  است.  گرفته  شدت 
سوریه،  و  عراق  در  داعش  قلمرو  شدید 
نیز  این گروه و  کاهش شدید منابع مالی 
سخت تر شدن عبور از مرز ترکیه، به کاهش 
شمار جنگجویانی منجر شده است که از 
آسیای مرکزی روانه سوریه و عراق می شوند 
و در مقابل، به نظر می رسد گزینه افغانستان 
است.  گرفته  قرار  بیشتری  توجه  مورد 
همسایگی  در  افغانستان  موقعیت  به ویژه، 
به  که  است  شده  موجب  مرکزی  آسیای 
گزینه دلخواه برای نیروهای بازگشتی داعش 
تبدیل شود. کشور افغانستان به دلیل ضعف 
حکومت مرکزی و کشورهای آسیای میانه 
به دلیل استبداد حکومتی و فقر اقتصادی، 
اجتماعی بستر مناسبی برای حضور داعش 
هستند. عالوه بر این، اهداف و منافع بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای  نیز مشوق و حامی 
این  کردن   عملی  و  اتخاذ  در  گروه  این 
راهبرد می باشند. با توجه به ناکامی دولت 
آمریکا در عراق و سوریه و همجنین طرح 
تغییر ژئوپولیتیک خاورمیانه که با مداخله 
ایران و روسیه ناکام ماند، این کشور درصدد 
استفاده از این گروه برای ایجاد ناامنی در 
منطقه آسیای میانه و قفقاز بوده تا از طریق 
آن زمینه حضور خود را در منطقه فراهم 
نماید و از طرف دیگر  با توجه به قرار گرفتن 
این منطقه در میان دشمنان و رقبای آمریکا 
آفرینش  موجب  چین(  و  روسیه  )ایران، 
کانون بحران و ناامنی در این منطقه شود. در 
کنار آمریکا، بعضی بازیگران منطقه ای  نیز 
درصدد بهره برداری از این راهبرد می باشند. 
منطقه آسیای میانه به دلیل قرار گرفتن در 
قلب اوراسیا که یکی از شاهراه های ترانزیت 
بوده و همچنین به دلیل داشتن منابع نفت 
وگاز مورد توجه بسیاری از قدرت ها بوده و 
از این جهت دارای جذابیت برای بازیگران 
منطقه ای و فرا منطقه ای است. این مقاله در 
پاسخ به سوال عوامب انتقال داعش به این 

منطقه بوده و بر این فرضیه استوار است که 
زمینه برای این گروه به دالیلی که بعدا به 
آن اشاره خواهد شد، فراهم بوده و در کنار 
بازیگران  منافع  بر  این حضور  تاثیرات  آن 
منطقه ای و فرا منطقه ای را مورد بررسی قرار 
می دهد. روش پژوهش به روش تحلیلی- 
توصیفی بوده و در صدد واکاوی این تاثیرات 

می باشد.

 چارچوب نظری
نظری  رویکردهای  مهم ترین  از  یکی 
واکاوی  و  آسیب شناسی  در  می تواند  که 
تعارضات بازیگران در یک منطقه موثر واقع 
شود و ادراک خوبی از ماهیت بازیگران در 
مبتنی  نظریه های  دهد،  دست  به  منطقه 
آسیای  که  چرا  می باشد؛  ژئوپلیتیک1  بر 
میانه یکی از مهم ترین مناطق ژئو پلیتیک 
جهان محسوب می گردد. در یک تعریف 
و  ژئوپلیتیک  کرد،  تصریح  توان  می  کلی 
مباخث مرتبط با آن در واقع علمی است 
بر  جغرافیای  عوامل  تاثیر  بررسی  به  که 
جهانی  شونده  دگرگون  های  سیاست 
در   .)1382:124 )مجتهدزاده،  می پردازد. 
واقع، ژئوپلیتیک از تعامل سه عنصر قدرت، 
وجود  به  جغرافیا  و  الملل  بین  سیاست 
می آید. البته در بررسی ژئوپلیتیک کشورها 
و مناطق جهان معموال عالوه بر ویژگی های 
طبیعی، مرزهای سیاسی کشورها، جمعیت 
ارتباطی،  راه های  آن،  اجتماعی  ترکیب  و 
چون  موضوعاتی  طبیعی،  معادن  و  منابع 
و  منطقه ای  قدرت های  راهبردی،  نقاط 
مورد  نیز  آن ها  راهبردهای  و  فرامنطقه ای 
مطالعه قرار می گیرند. از منظر جغرافیای 
سیاسی و ژئوپلیتیک همه مناطق و فضاهای 
جغرافیایی سطح زمین دارای ارزش برابری 

 .)91:1389 )عزتی،  نیستند 

 یکی از بازیگران فرامنطقه ای مهم که به نحوی از خضور داعش در آسیای میانه و ایجاد 
چالش امنیتی در این منطقه منتقع می شود امریکاست. آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون 
جهانی و تاثیرگذار در اقتصاد سیاسی بین الملل و معادالت قدرت منطقه ای با این فرض که 
کشمکش جهان در آینده بر سر انرژی خواهد بود، برای تثبیت هژمونی خود در این منطقه 
از جهان، قدم به عرصه بازیگری نهاده و تالش گسترده ای را برای تامین امنیت انرژی و 

تسلط بر منابع انرژی آسیای مرکزی آغاز نموده است.

1. Geopolitcs
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

موقعیت  دلیل  به  مناطق  از  برخی 
ویژگی های  انرژی،  منابع  جغرافیایی، 
فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارای اهمیت 
مناطق  این  واقع  در  استراتژیک هستند. 
از حیث نقش آفرینی سیاسی آنقدر قوی 
هستند  قادر  که  می کنند  عمل  موثر  و 
را  جهانی  سیاست های  موارد  برخی  در 
همان  به  و  دهند  قرار  خود  تحت تاثیر 
بین الملل  نظام  سیاست های  از  نسبت 
فرجی  و  )زهرانی  می پذیرند.  تاثیر 
لوحه سرا، 3:1394(. منطقه آسیای میانه 
ژئوپلیتیک  حوزه  چهار  همراه  به 
خاورمیانه، خلیج فارس، شبه قاره و قفقاز 
شرایطی  چنین  واجد  می گیرد  بر  در  را 
است.  به همین دلیل برژینسکی1، مشاور 
از  سال1979  در   کارتر2،  ملی  امنیت 
این مناطق با نام طاق بحران3، یاد کرده 
نظریه پرداز  بی کوهن4،  سامئل  و  است 
سیستم ژئوپلیتیک جهان5 آن را کمربند 
یک  هیچ  به  که  است  خوانده  شکننده 
ندارد.  تعلق  استراتژیک  ژئو  از حوزه های 
)شیرازی، 1382:204(. نکته قابل توجه 
دلیل  به  میانه  آسیای  منطقه  است،  آن 
راهبردی  و  سیاسی  مختلف  شرایط 
حوزه های  این  مهم  بخش های  از  یکی 
به همین  ژئوپلیتیک محسوب می شود. 
این  طی  منطقه  این  که  است  دلیل 
نزدیک به سی سال در تحوالت سیاسی 
مختلف  بخش مهمی به حساب می آمده 
و هیچ گاه نمی تواند خود را از دامنه توجه 
سیاست های بین المللی و طمع بازیگران 
و  روسیه  مانند  فرا منطقه ای  و  منطقه ای 

بکشد. کنار  آمریکا 

 واقع گرایی تهاجمی
بین الملل،  روابط  در  نظریات  از  یکی 
واقع گرایان  است.  تهاجمی  واقع گرایی 
که  می کنند  استدالل  چنین  تهاجمی 
آنارشی دولت ها را وادار می سازد قدرت یا 
نفوذ خود را به حداکثر برسانند. امنیت و 
بقا در درون نظام بین الملل هرگز قطعی 
نیست و دولت ها می کوشند با به حداکثر 
امنیت  خود،  نفوذ  و  قدرت  رساندن 
خویش را به حداکثر برسانند. البته اکثر 

توسعه گرایی  درگیر  همواره  دولت ها 
نامحدود نیستند و در مواردی که منافع 
به  باشد،  از هزینه های آن  امر بیش  این 
آن مبادرت می نمایند. )مشیرزاده. 1396 
نظریه پردازان  مهم ترین  از  )الف(:130( 
و  زکریا  فرید  از  می توان  واقع گرایی 
جان مرشایمر نام برد. زکریا بر آن است 
در  دولت ها  می دهد  نشان  تاریخ  که 
ثروتمند  فزاینده  شکلی  به  که  شرایطی 
بزرگ  ارتش های  ایجاد  به  می شوند، 
مسائل  درگیر  را  خود  می آورند،  روی 
خارج از مرزهایشان می کنند، و به دنبال 
می روند  خود  بین المللی  نفوذ  افزایش 
دیگر،  به عبارت   )Zakaria1998:3(
به  زیادی  حد  تا  نسبی  توانمندی های 
نیات دولت ها شکل می دهند. هنگامی که 
می کوشد  می شود،  قدرتمند تر  دولت 
حداکثر  به  و  دهد  افزایش  را  خود  نفوذ 
را  خود  بین المللی  محیط  و  برساند 
کنترل کند. بنابراین دولت ها در مواردی 
تصور  آن ها  اصلی  تصمیم گیرندگان  که 
بیشتر  کشور  نسبی  توانمندی  می کنند 
با  و  تهاجمی  راهبردهای  است،  شده 
هدف بیشینه سازی نفوذ را دنبال خواهد 

)1999:1  Taliaferro(کرد

  واقع گرایی تدافعی
رابطه میان  به  نیز  تدافعی  واقع گرایان 
از  بین الملل  نظام  استلزامات  و  آنارشی 
یک سو، و رفتار دولت ها از سوی دیگر، 
پیچیده تر  را  رابطه  این  اما  دارند،  توجه 
این  تدافعی  واقع گرایی  فرض  می بینند. 
بیش  و  کم  بین المللی  آنارشی  که  است 
چندان  امنیت  یعنی  است  خوش خیم 
نتیجه،  در  است.  فراوان  و  نیست  نایاب 
رفتاری  دریابند،  را  این  که  دولت ها 
در  تنها  و  داشت  نخواهند  تهاجمی 
شرایطی که احساس کنند تهدیدی علیه 
آنها وجود دارد نسبت به آن واکنش نشان 
می دهند و این واکنش نیز اغلب تنها در 
سطح ایجاد موازنه و بازداشتن تهدیدگر 
است. تنها در شرایطی که معضله امنیت 
خیلی جدی شود واکنش های سخت تری 
به شکل بروز تعارضات رخ خواهد نمود.

)ب(:133(.  1396  . )مشیرزاده 

  جریان شناسی گروه تکفیری داعش
داعش یک گروه  تروریستی عقیدتی-

یک  استقرار  دنبال  به  که  است  سیاسی 
نظم مطلوب خودساخته است. بر اساس 
از  منبعث  دینی  گزاره های  نظم،  این 
بوده  اولویت  دارای  تفکر سلفی_تکفیری 
قواعد  از  پیچیده ای  خکومتی  نظام  و 
رعب  ایجاد  و  محدود  مضیق،  خقوقی، 
بین مردم متصور می باشد  و وحشت در 
مورد  در  )اسالمی،228-1396:227(. 
چگونگی شکل گیری آن می توان گفت که 
بعد از حمله آمریکا به عراق در سال2003 
به بهانه مبارزه با تروریسم، شاخه القاعده 
عملیات های  و  شد  فعال  کشور  این  در 
وقوع  به  این کشور  در  بسیاری  انتحاری 
پیوست. القاعده که مدعی است ماهیتی 
فرا ملیتی دارد گروه جماعت و توحید را 
تحت  و  عراق  در  خود  نماینده  به عنوان 
زعامت ابو مصعب زرقاوی در سال2004 
به  )ابراهیم نژاد،1393(.  کرد  معرفی 
دنبال آن و با توجه به آماده شدن صحنه 
حرکت های  پذیرش  در  عراق  اجتماعی 
 2006 سال  اواخر  در  اسالمی،  رادیکال 
دولت  نام  به  نظامی  گروه  یک  میالدی  
بغدادی  ابوعمر  رهبری  به  عراق  اسالمی 
در  و  کرد  موجودیت  اعالم  سامرا  در 
وجهاد  توحید  جماعت  و  القاعده  کنار 
قرار گرفت. در آوریل سال2010 ابوعمر 
کشته  آمریکایی  نیروهای  توسط  بغدای 
شد و ابوبکر بغدادی به جای وی قدرت 
شروع  با  بغدادی  گرفت.  دست  در  را 
تحوالت سوریه با شعار یاری اهل سنت 
در سوریه دست بکار شد. و به مدت دو 
سال در کنار نیروهای مخالف بشار اسد 
قرار گرفت. وی در آوریل 2013 با ادغام 
اسالمی  دولت  با  النصره  جبهه  شاخه 
عراق  اسالمی  دولت  اسم  با  را  عراق  در 
درودی،1393:  کرد.)ساوه  اعالم  شام  و 
95-93( داعش در چنین شرایطی شکل 
گرفت که یک نیروی چند ملیتی بود و 
بالغ بر هزاران نفر را از نقاط مختلف دنیا 
اتباع  میان  این  در  که  بود  کرده  جذب 

1. Brzezinski

2. Carter
3. Arch crisis

4. Saul B. cohen

5. Theory Of Global Geopolitical 

system
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آسیای میانه وقفقاز با حدود 2000 تا 4000 نفر سومین 
تامین کننده نیروی انسانی داعش به  اروپا و خاورمیانه 
بودند. با شکست های پیاپی در عراق و سوریه، این گروه 
توجه خود را به آسیای میانه و قفقاز متمرکز نموده است.

کانال  افتتاح  با  روسی  زبان  به  تبلیغات  شدن  رنگ  پر 
فرات که دامنه تبلیغات خود را در سراسر مناطق روس 
تولید  همچنین  و   )2015,ECFA( است  گسترانده  زبان 
ویدئوهایی به زبان روسی و زبان های محلی آسیای میانه 
که در آن فرماندهان اهل آسیای میانه داعشی، هم وطنان 
خود را به جهاد دعوت می کردند تاییدی بر این ادعاست.

)دهشیری،1394 : 39-40(. داعش برای نفوذ در آسیای 
میانه در خال انجام دو اقدام است: 1.یارگیری و جذب 
گروه های  و  افراط گرایان  با  2.پیوند  جدید  نیروهای 
مهم ترین  از  است.  میانه  آسیای  در  موجود  تروریستی 
گروه های افراط گرای آسیای میانه، حزب احیای اسالمی 
و  حزب التحریر  اسالمی)تاجیکستان(  نهضت  حزب  و 
جنبش اسالمی)ازبکستان( و آالش )قزاقستان( می باشند.

  علل نفوذ داعش در آسیای میانه
آسیای میانه از چند جهت دارای موقعیت جذاب برای 
حضور بازیگران غیر دولتی) داعش(  و همچنین بازیگران 

منطقه ای و فرا منطقه ای است.
در  جغرافیایی  نظر  از  منطقه  این  ژئوپلیتیک:   .1
است.  گرفته  قرار  چین  و  روسیه  ایران،  کشورهای  بین 
منطقه ای که اروپا و آسیا را به هم متصل کرده و قلب 
شاهراه های  از  یکی  منطقه  این  اوراسیاست.  منطقه 
بستر  بودن  فراهم  خاطر  به  و  بوده  جهان  در  ترانزیت 
تجارت اسلحه و مواد مخدر، موجب حضور بازیگران غیر 

برای  ویژه  جذابیت  دارای  جهت  این  از  و  بوده  دولتی 
می باشد. منطقه  در  داعش  حضور 

2. ژئواکونومی: آسیای مرکزی در چهارراه قاره آسیا، 
کیلومتر  4میلیون  بر  بالغ  و  شده  واقع  منطقه  و  اروپا 
مربع مساحت و 75 میلیون نفر جمعیت را داراست. این 
منطقه با داشتن حجم عظیم ذخایر نفت که بالغ بر 49/6 
جهان  شده  شناخته  ذخایر  درصد   5 که  بشکه  میلیارد 
تریلیون متر مکعب گاز، 11 درصد کل ذخایر  و 20/1 
جهانی گاز را دارد. )BP2014( با توجه به نقش و اهمیت 
انرژی در اقتصاد سیاسی بین الملل، کشورهای منطقه ای 
وفرامنطقه ای بسیار تالش می کنند تا بتوانند در صنعت 
از مسیر  و  نموده  این کشورها سرمایه گذاری  نفت وگاز 
دلخواه خود انرژی های فسیلی این کشورها را به بازارهای 

هدف انتقال دهند.
3. اجتماعی: وجود فقر وبیکاری و بی سوادی و جهل 
مردم و حتی روحانیون  در برداشت و فهم از دین موجب 
نقطه  این  از  استفاده  با  افراطیون  از  بسیاری  که  شده 
ضعف به فریب مردم پرداخته و با سواستفاده از احساسات 
دینی مردم به عضوگیری برای گروه های افراطی بپردازند. 
)کبریایی41:1391(. در اوایل دهه1990 برخی از گروه ها 
افراط گرا با هدف زدودن تحریفات دینی از دامن اسالم،  
شروع به فعالیت های مخفیانه نمودند که این حرکت نیز 
بنیادگرا در آسیای میانه شد.  منجر به ظهور گروه های 
درکنار این عوامل وجود حکومت های مستبد و توتالیتر 
امور  کردن  سکوالریزه  و  اسالم زدایی  صدد  در  که  نیز 
سیاسی و اجتماعی هستند موجب گرایش بیشتر مردم 
مبارزه  از  دولت ها  این  است.  شده  افراطی  گروه های  به 
نرم غفلت نموده و در مبارزه، حد و مرزی بین اسالم گرایی و 
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

افراطی گری قائل نشده اند بطوری که این 
مبارزه، عمال گرایش مردم را به گروه های 

افراطی بیشتر نموده است.

و  منطقه ای  بازیگران  رویکرد    
داعش به  فرامنطقه ای 

 آمریکا
یکی از بازیگران فرامنطقه ای مهم که به 
نحوی از حضور داعش در آسیای میانه و 
ایجاد چالش امنیتی در این منطقه منتقع 
می شود امریکاست. آمریکا به عنوان یک 
در  تاثیر گذار  و  جهانی  هژمون  قدرت 
معادالت  و  الملل  بین  سیاسی  اقتصاد 
قدرت منطقه ای با این فرض که کشمکش 
جهان در آینده بر سر انرژی خواهد بود، 
برای تثبیت هژمونی خود در این منطقه 
از جهان، قدم به عرصه بازیگری نهاده و 
تالش گسترده ای را برای تامین امنیت 
آسیای  انرژی  منابع  بر  تسلط  و  انرژی 
و  )فرجی راد  است  نموده  آغاز  مرکزی 
انگیزه بعدی حضور  شعبانی13:1392( 
آمریکا در راستای سیاست متنوع سازی 
است. بدین معنا که آمریکا در حال تالش 
برای کم کردن وابستگی خود به نفت و 
گاز خاورمیانه است. )ترابی166:1392( 
آمریکا در راستای تثبیت هژمونی خود 
در آسیای مرکزی، سیاست دوگانه ای را 
به اجرا گذاشته است. از یک سو با اعمال 
با  و   منطقه  کشورهای  میان  در  نفوذ 
بهره گیری از ابزار تحریم بین الملل مانع 
و  نفت  بخش صنایع  در  سرمایه گذاری 
گاز و نیز عبور خطوط لوله انتقال انرژی 
از  و  از کشورهای غیر همسو می شود 
طرف دیگر برای توسعه زیرساخت های 
به  منطقه  وگاز کشورهای  نفت  صنایع 
می کند  سرمایه گذاری  مستقیم  طور 
آمریکا   .)81-82  :1394 نیا  )حمیدی 
آسیای  بر  یافتن  کنترل  راستای  در 
میانه و حضور مستقیم وطوالنی مدت 
در این منطقه از جهاد گرایی بدون مرز 
این  در  استراتژیک  سالحی  عنوان  به 
منطقه استفاده می نماید. آمریکایی ها با 
به عنوان  اهمیت آسیای مرکزی  درک 
هستند  صدد  در  روسیه  خلوت  خیاط 
مذهبی  و  قومی  تنش های  تحریک  با 
بردارند.  گام  روسیه  تضعیف  جهت  در 
در واقع ایاالت متحده آمریکا با استفاده 
از ابزار  تروریسم، افراط گرایی و جدایی 

طلبی در این منطقه، تالش می نماید با 
از شبکه گروه های  اطالعاتی  پشتیبانی 
تروریستی موجبات ضربه زدن به منافع 
روسیه را در منطقه خارج نزدیک فراهم 
این  در  آمریکا   .)2006:7,Ibreav( آورد 
راستا دو هدف عمده را دنبال می کند، 
در  شده  مدیریت  هرج و مرج  نخست 
منطقه آسیای مرکزی به منظور ایجاد 
تضاد و اختالف میان روسیه و شرق اروپا 
از جمله اوکراین و دوم ایجاد تنش های 
نظامی در اطراف ایران.  هم زمان آمریکا با 
قرار دادن طرح اقتصادی جاده ی ابریشم 
جدید در دستور کار خود درصدد کاهش 
به  مرکزی  آسیای  کشورهای  وابستگی 
روسیه و نزدیک کردن کشورهای مزبور 
آمریکا  است.  آمده  بر  خود  منافع  به 
درگیری  از  که  نموده  تالش  همواره 
ولی  نماید  پرهیز  روسیه  با  مستقیم 
کوشش به عمل آورده با اتخاذ هم زمان 
فشار  سیاست  و  امنیتی سازی  سیاست 
میانه  آسیای  کشورهای  به  دیپلماتیک 
در زمینه حقوق بشر، اقتصاد و سیاست 
بازی  برای  هوشمند  قدرت  ابزارهای  از 
Dy( در خیاط خلوت روسیه بهره جوید

 .)12-2015:10,ner,Legiec,Rekawek

قادر ملک اف کارشناس سیاسی و دینی 
آسیای مرکزی و رئیس مرکز پژوهشی 
))دین، حقوق و سیاست(( در قرقیزستان 
با تبیین مهم ترین سناریوی آمریکا یعنی 
تغییر نقشه خاورمیانه و آسیای مرکزی از 
طرح بودن حرکت داعش سخن می گوید 
تا از مناطق سنی به عنوان وزنه ای مقابل 
با  این هدف که  با  نماید  ایران استفاده 
شیعه  کمربند  زنجیره  خالفت،  ایجاد 
)ایران، عراق، سوریه، لبنان، بحرین و ...( 
گسسته شود. به گفته وی، فعال شدن 
گروه های مختلف شبه نظامی و افراطی 
با هدف ورود به آسیای میانه به عنوان 
یکی از تبعات نامطلوب اقدامات داعش، 
مرکزی  آسیای  مسلمان  جمهوری های 
داد. خواهد  قرار  تحت تاثیر  را  وقفقاز 

)479 : )خیریه 1393 
روسیه 

یکی از اهداف داعش برای حضور در 
آسیای میانه، نزدیکی بیشتر به روسیه، 
نفوذ در این کشور و در نتیجه تحت تاثیر 
قرار دادن مخیط امنیتی این کشور است. 
در این راستا و با توجه به هدف قرار دادن 

روسیه از سوی این گروه، منطقه آسیای 
مرکزی موقعیت استراتژیکی ویژه ای را 
برای این گروه فراهم می آورد. اما هدف 
و  چیست؟  روسیه  به  حمله  از  داعش 
در سطحی باالتر، بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای دنبال چه اهداف و منافعی 
در پس حمله داعش به روسیه هستند.

در پاسخ باید گفت با توجه به حمایت 
نظامی روسیه از دولت سوریه و حمله به 
مواضع داعش در این کشور، این گروه به 
دنبال انتقام جویی از روسیه می باشد و از 
طرفی عده ای از تروریست های چچنی و 
داغستانی که به داعش پیوسته اند، بیش 
از همه مصمم به تحت فشار قرار دادن 
روسیه، یارگیری و ایجاد ناامنی در این 
منافع  روسیه  طرفی  از  هستند.  کشور 
ژئوپلیتیکی در منطقه دارد که در تضاد 
منافع با دیگر بازیگران هست از جمله 
آوردن  دست  به  می توان  منافع  این 
انرژی  انتقال  و  تولید  بر  بیشتر  کنترل 
از تولید کنندگان منطقه ای به بازارهای 
بین المللی و محدود کردن نفوذ بازیگران 
خارجی مثل آمریکا در منطقه اشاره کرد.

)Bersager,2012 ( در بعد دیگر، حضور 
که  می شود  باعث  تروریستی  نیروهای 
با  انرژی در آسیای میانه  انتقال  امنیت 
آنجایی  از  و  شود  روبرو  خطرات جدی 
که مسکو در این منطقه در صدد است 
اهرم  وسیله  به  را  انرژی  انتقال  انخصار 
حمل ونقل در اختیار خود داشته باشد و 
به دلیل وجود تهدیدات تروریستی، باعث 
ناامن شدن خطوط انتقال انرژی شده که 
در این صورت منافع بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقه ای در شکستن این انحصار 

تامین می شود.  
چین 

که  دیگری  روسیه،کشور  بر  عالوه 
از حضور داعش در آسیای میانه، مورد 
تهدید قرار می گیرد کشور چین است.

منطقه آسیای میانه به دالیل مختلفی 
استراتژیک  اهمیت  دارای  چین  برای 
است. نخست اینکه چین 3000 کیلومتر 
دارد. مردم  این منطقه  با  مرز مشترک 
ارتباطات  اویغورها  خصوص  به  چین 
منطقه  با  عمیقی  اقتصادی  فرهنگی، 
دارند. با توجه به همسایگی سین کیانگ 
چین با آسیای میانه و وجود اقلیت قومی 
اویغور در این منطقه می توان گفت که 
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یکی از اهداف حضور داعش در آسیای 
میانه، تاثیرگزاری بر آن، یارگیری از میان 
اویغورهای ساکن چین و حتی جدایی این 
استان از چین است.  دوم سیاست چین 
در آسیای میانه پس از  فرو پاشی شوروی، 
حضور همه جانبه و توسعه همکاری ها با 
کشورهای آسیای میانه است.به واسطه 
ساالنه  )میانگین  چین  اقتصادی  رشد 
7%( نیاز روز افزون چین به انرژِی بیشتر 
می شود و در این میان کشورهای آسیای 
میانه نقش عمده ای در تامین انرژی آن 
استراتژیک  دارند. سوم، موقعیت  کشور 
به  منطقه  است.  مهم  آسیای مرکزی 
عنوان محوری است که مناطق جنوبی، 
غربی و شمال شرق آسیا را به هم متصل 
می کند که مسیر مناسبی برای همکاری 
چین با اروپا محسوب می شود. از طرفی، 
امنیت در آسیای میانه اولویت اصلی برای 
سیاستمداران و دولتمردان چین محسوب 
می شود بطوری که هرگونه ناامنی، نه تنها 
منافع خارجی چین را مورد هدف قرار 
داخلی  امنیت  می تواند  بلکه  می دهد 
سازد. مواجه  جدی  بحران  با  را  چین 

چین  دولت   )6:  2011,Swantrom(
تروریسم را همراه با افراط گرایی مذهبی 
و جدایی طلبی به عنوان سه نگرانی اصلی 
می داند که ثبات و امنیت چین را تهدید 
می کند. در مقابل چین عالوه بر همکاری 
در  میانه  آسیای  کشورهای  با  امنیتی 
صورت  به  شانگهای،  سازمان  چارچوب 
حال  در  کشورها  این  با  نیز  دوجانبه 
در  افراط گرایان  حضور  است.  همکاری 
منطقه عالوه بر تهدیدات فوق؛ موجب به 
خطر افتادن سرمایه گذاری هایی می شود 
که چین در بخش نفت، گاز، راه آهن و 
بزرگراه ها انجام داده است. از سوی دیگر 
ناامنی موجب تسهیل حضور  این روند 
آمریکا در نزدیکی مرزهای چین می شود.

ایران 
با  طوالنی  مرزهای  ایران  کشور 
دارد.  قفقاز  و  میانه  آسیای  کشورهای 
این مرزها هم به صورت خشکی و هم 
به صورت دریایی است. مبارزه ایران به 
علیه  بر  همراه روسیه در کشور سوریه 
داعش و وارد کردن ضربات فراوان به این 
گروه در عراق وسوریه باعث شده که این 
گروه دارای انگیزه انتقام جویانه نسبت به 
ایران باشد. عالوه بر این یکی از جنبه های 

گفتمان سلفی تکفیری مخالفت با مذهب 
شیعه است. بطوری که زرقاوی دشمن اول 
خود را شیعیان می دانست و رسما شیعه را 
خائن و منافق معرفی کرده و کشتن همه 
آنها را جایز می دانست. )اسالمی 1396 
بین  فرهنگی  پیوندهای  وجود   .)237:
ایران و کشورهای آسیای میانه و از طرف 
دیگر به دلیل همسایگی این کشورها با 
ایران، اهمیت و حساسیت این منطقه را 
برای ایران دو چندان می کند. با حضور 
اینکه  بر  عالوه  منطقه  این  در  داعش 
منافع ایران به خطر می افتد بلکه موجب 
ایجاد یک کانون بحران در کنار مرزهای 
ایران می شود و تبعات منفی سیاسی و 
نظامی برجای می گذارد. این امر موجب 
بهره برداری و تامین منافع رقبای ایران 
)ترکیه-عربستان سعودی( گشته و راه را 
برای حضور بازیگر فرامنطقه ای )آمریکا( 

در کنار مرزهای ایران فراهم می سازد.
ترکیه 

از اولین روزهای بحران سوریه و ظهور 
اتخاذ  متناقضی  مواضع  ترکیه  داعش، 
نموده است. با آغاز اعتراض ها در سوریه، 
ترکیه تالش کرد که بین دولت و مخالفان 
میانجی گری نماید که البته این اقدامات 
نتیجه ای نداشت. با پیوستن گروه هایی از 
ارتش به مخالفان دولت، اوضاع از کنترل 
خارج شد و جنگ داخلی شروع گردید 
به  ترکیه  دولت  و  )قاسمی 1395:99( 
ورود  با  نمود.  چرخش  مخالفان  سمت 
سوریه،  جنگ  صخنه  به  کرد  نیروهای 
پیش  در  انتظار  و  ترکیه سیاست صبر 
ایران و  از مدتی در کنار  گرفت و پس 
روسیه قرار گرفت. البته سیاست ترکیه 
در این مقطع مبتنی بر عمل گرایی بوده 
شکننده  ائتالف ها  در  ترکیه  حضور  و 
داعش  حضور   صورت  در  بود.  خواهد 
در آسیای میانه، احتمال حمایت ترکیه 
از آن بعید به نظر نمی رسد. دالیل این 
احتمال را می توان در این امر دید که با 
توجه به هم گرایی دولت های آسیای میانه 
با روسیه و همکاری نزدیک آنها با چین، 
ترکیه تبدیل به بازیگر رده دوم در آسیای 
میانه شده است. از طرف دیگر با حضور 
شدن  ناامن  و  میانه  آسیای  در  داعش 
مسیر انتقال انرژی از سمت روسیه، کشور 
ترکیه به عنوان یگان مسیر امن انتقال 
انرژی معرفی خواهد شد و از طرفی ترکیه 

از گروه داعش برای مهار رقیب منطقه ای 
خود )ایران( بهره خواهد جست.

عربستان سعودی
یکی از بازیگران منطقه ای که عالقه مند 
بازگشت و حضور داعش در آسیای  به 
میانه می باشد کشور عربستان سعودی 
است . این گروه از فقه حنبلی،  اندیشه 
می کند.  تغذیه  وهابیت  و  تیمیه  ابن 
در  داعش  حضور  از  عربستان  حمایت 
آسیای میانه دالیلی دارد که در ذیل به 

می شود. اشاره  آنها 

  رقابت با ایران و روسیه
برای  عربستان  انگیزه  و  هدف  اولین 
نفوذ در آسیای میانه را می توان در ارتباط 
با رقابت این کشور با ایران در مسائل و 
واقعیت  دانست.  منطقه ای  بحران های 
این است که در بحران های اخیر منطقه 
غرب آسیا به ویژه در تحوالت بعد از سال 
2011 سعودی ها قافیه بازی را به ایران 
باخته اند و موازنه قوای منطقه ای به سود 
محور مقاومت تغییر یافته است. در نتیجه 
این شکست ها، اکنون عربستان در تالش 
است تا از یک سو با نفوذ در منطقه آسیای 
میانه شکست های خود را در غرب آسیا 
در برابر ایران جبران کند و از سوی دیگر 
آسیای  کشورهای  میان  در  نفوذ  با  که 
ویژه جمهوری  به طور  و  قفقاز  و  میانه 
آذربایجان، این کشورها را بر علیه ایران 
با  سعودی ها  مجموع  در  کند.  ترغیب 
باختن بازی در کشورهای سوریه، عراق، 
یمن و لبنان در پی آن هستند که با نفوذ 
در آسیای میانه و قفقاز معادالت را به نفع 
خود تغییر دهند. در این مورد می توان به 
واکنش عربستان به بروز تنش در روابط 
شهریور  اواخر  در  تاجیکستان  و  ایران 
البادی  اشاره کرد. عبدالعزیز بن محمد 
گفت:  تاجیکستان  در  عربستان  سفیر 
»این یک پیروزی بزرگ برای پادشاهی 
عربستان و رهبری خردمند آن است«.

  گسترش وهابیت در آسیای میانه
یکی دیگر از اهداف عربستان در منطقه 
آسیای میانه را می توان در قالب تالش 
بنیان  عنوان  به  وهابیت  برای گسترش 
فکری تفکرات تکفیری- تروریستی در 
این منطقه ارزیابی کرد. عربستان ترویج 
جریان ها افراط گرا و تکفیری را سدی در 
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

مقابل نفوذ ایران در منطقه آسیای میانه و قفقاز می داند. هدف 
تشکیل سازمان های تروریستی از سوی عربستان و حامیان غربی 
آن که از قفقاز شروع شده و تا جنوب آسیا ادامه پیدا می کند، 
در تنگنا قرار دادن ایران و نفوذ در حوزه تمدنی این کشور است. 
همچنین، سعودی ها با توجه به آگاهی از مشکالت اقتصادی و 
فقر در منطقه آسیای میانه در تالش هستند با هزینه کردن 
مبالغ هنگفت وهابیت و تفکرات رادیکال را در منطقه ترویج 
کنند. شواهد نشان می دهد گروه های وهابی فعال در منطقه 
قفقاز و قفقاز شمالی از سوی عربستان تامین مالی می شوند. 
از آن هستند که عربستان سعودی،  همچنین، اسناد حاکی 
تروریست های مسلح را جذب کرده و برای جنگ به عراق و 
سوریه اعزام می کند. فشار بر روسیه به این دلیل  که در سیاست 
بحران  چون  مشترکی  موضوعات  به  نسبت  خود  منطقه ای 
سوریه، روابط با ایران و بحران قطر رویکردی ناهمسو با منافع 
و سیاست های عربستان را اتخاذ کرده است، نیز بخش دیگری 
از علل ترویج وهابیت در آسیای مرکزی به عنوان حوزه نفوذ 
سنتی و حیات خلوت روسیه محسوب می شود. مسکو همواره از 
گسترش تحرکات جدایی طلبانه اسالم گرایان در چچن نگرانی 
دارد. شیخ سعید افندی، یکی از رهبران بارز وهابیت در قفقاز 
روسیه است. تحقیقات نشان می دهد که وی در تحریک حرکت 
»فرندان جنگل ها«، یکی از مجموعه های سلفی مسلح تندرو 
که مقرشان در جنگل های داغستان است و به صورت رسمی 
علیه دولت مرکزی که به گفته آنها دست نشانده کرملین است، 

فعالیت می کند، دست دارد.

  سرمایه گذاری اقتصادی
دیگر انگیزه عربستان برای نفوذ در آسیای میانه و قفقاز را 
می توان در ارتباط با مسائل اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری های 
اقتصادی دانست. در واقع، عربستان پس از کاهش شدید قیمت 

نفت در بازارهای جهانی و تامین هزینه های بسیار سنگین 
جنگ در یمن و سوریه درگیر بحران اقتصادی شده و تالش 
می کند با سرمایه گذاری  در کشورهای آسیای میانه بر  بخشی از 
بحران و مشکالت اقتصادی خود فائق آید اگرچه هدف نهایی از 
سرمایه گذاری های اقتصادی توسعه روابط با کشورهای منطقه و 
افزایش نفوذ ریاض می باشد. در مجموع، به نظر می رسد انگیزه 
اصلی سعودی ها از نفوذ در آسیای میانه در ارتباط با رقابت 
از نفوذ تهران در  ایران و تالش برای جلوگیری  با  منطقه ای 
این منطقه است. در این مسیر سعودی ها از تمامی ابزارهای 
در دسترس به ویژه ترویج تروریسم، وهابیت و هزینه کردهای 
گزاف خودداری نمی کنند؛ زیرا آن ها در مقام بازنده تحوالت 
غرب آسیا امیدوارند در آسیای میانه اندکی از شکست های خود 

در برابر ایران را جبران کنند. 

  افغانستان
یکی از کشورهایی که مستعد حضور گروه داعش می باشد 
کشور افغانستان است.براساس نظریه دولت ورشکسته،گروههای 
تروریستی در کشورهایی قدرت می گیرند که دولت ها توانایی 
اعمال خاکمیت بر سرزمین خود را ندارند. یک نمونه از این 
دولت ها، دولت افغانستان هست. اما آیا داعش توانایی ماندگاری 
در افغانستان را دارد یا صرفا افغانستان را محلی برای عبور ونفوذ 
به آسیای میانه انتخاب کرده است؟ آنچه تاکنون در افغانستان 
رخ داده است به داعش ثابت کرده است که کار بسیار سختی 
در افغانستان در پیش دارد و برخالف تصورات اولیه رهبران 
این گروه، طالبان به هیچ وجه حاضر نشد دستاوردهای خود را 
تقدیم این گروه کند و داعش حتی با وجود بذل و بخشش های 
مالی اولیه، نتوانست به جز چند ولسوالی در ننگرهار، جای پای 
محکمی برای خود فراهم کند. به عالوه، بی رحمی افسارگسیخته 
خو  خشونت  با  که  هم  افغانستان  مردم  برای  حتی  داعش 
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گرفته اند قابل تحمل نبوده است و بی احترامی به سنت های محلی 
موجب فراری دادن مردم شده است. بنابراین هم عوامل خارجی 
همچون حمالت دولت و طالبان، به عالوه حمالت هوایی آمریکا و 
هم عوامل داخلی همچون نوع رفتار داعش با مردم محلی موجب 
شکست نسبی پروژه داعش در افغانستان شده است. میزان قدرت 
و نفوذ داعش در افغانستان قابل قیاس با طالبان نیست. طالبان 
هم اکنون بر پایه برخی برآوردها نزدیک به صد ولسوالی را یا در 
در  داعش  است.  داده  قرار  مناقشه  مورد  یا  و  دارد  کنترل خود 
افغانستان درزمینه برانگیختن آتش درگیری شیعه و سنی هم 
ناموفق بوده است و نتوانست با حمالتی که به هزاره ها انجام داد 
وضعیت مطلوب خود را ایجاد کند. درمورد اینکه چرا داعش در 
افغانستان ناموفق بوده است باید به تمایزات این گروه با طالبان هم 
توجه شود و دراین میان، برجسته ترین تمایز میان آنها، ملی گرایی 
طالبان و فراملی گرایی داعش بوده است. درواقع، روابط با طالبان 
دارای پیچیدگی های خاص خود بوده است و گرایشات ملی گرایانه 
طالبان با گرایشات فراملی گرایانه گروه هایی همچون داعش، القاعده 
و غیره همخوانی ندارد و تالش کشورهایی همچون روسیه و چین 
حفظ همین ملی گرایی در میان طالبان و استفاده از آن بوده است. 
شاخه والیت خراسان داعش و پیوند آن با طالبان پاکستانی بر 
ضد طالبان افغان و خشم داعش از رهبری طالبان افغان در تعامل 
با قدرت های منطقه ای را می توان ریشه در همین تفاوت دانست. 
پیروی از مکاتب و سنن دینی متفاوت نیز ازجمله اختالفات دیگری 

است که موجب تضاد آنها شده است.

  نتیجه گیری
و  جدیدترین  از  یکی  داعش  تکفیری  تروریستی-  گروه 
متفاوت ترین گروه های تروریستی شناخته شده در جهان است.این 
گروه بعد از شکست در عراق و سوریه به دنبال نفوذ و حضور در 
منطقه آسیای میانه است. وجود فقر و بیکاری گسترده و همچنین 
جهل مردم این منطقه نسبت به اصل اسالم و از طرفی استقرار 
دولت های مستبد و توتالیتر بستر مناسبی را برای حضور این گروه 
فراهم کرده است. انگیزه بعدی این گروه از حضور در آسیای میانه 
نزدیک شدن به مرزهای کشورهای ایران، روسیه و چین است. 
جذب مسلمانان روسیه و چین و ایجاد ناامنی در این کشورها 
و احتالف ایدئولوزیک با حکومت شیعه ایران از دیگر انگیزه های 
حضور داعش در این منطقه می باشد. وجود موقعیت ژئوپلیتیک 
بازیگران  انگیزه  که  شده  باعث  منطقه  این  در  ژئواکونومیک  و 
فرامنطقه ای)آمریکا( و منطقه ای )ترکیه و عربستان( برای تسهیل 
حضور داعش در این منطقه بیشتر شود. این بازیگران که در صحنه 
سوریه دستاوردی نداشتند و در تغییر جغرافیای منطقه خاورمیانه 
ناکام بوده اند، با اتخاذ سیاست واقع گرایی تهاجمی درصدد گسترش 
حضور و نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی می باشند. در مقابل 
کشورهای ایران، روسیه و جین با اتخاذ سیاست واقع گرایی تدافعی 
و همکاری با یکدیگر درصدد جلوگیری از نفوذ این گروه تروریستی 
هستند. هر چند که وجود یک افغانستان ناامن و با حکومتی ضعیف 

تسهیل کننده این حضور در منطقه باشد.
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

  چکیده
قفقاز یکی از مناطق مهم و ژئوپلیتیک 
ایران بود که در زمان قاجار جدا و به روسیه 
الحاق شد. بعد از جدا کردن قفقاز از ایران، 
و  فرهنگ  با  مبارزه  جهت  در  تالش هایی 
تاریخ مشترک این مناطق با ایران آغاز شد 
و این تالش ها تا به امروز ادامه دارد. نوشته 
حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چه 
عواملی موجب تحریف تاریخ در این مناطق 
است.  شده  آذربایجان  جمهوری  در  بویژه 
فرضیه ای که مطرح می شود این است که 
تالش برای جلوگیری از الحاق مجدد قفقاز به 
ایران و مشروعیت بخشی به دولت جمهوری 
آذربایجان به تحریف تاریخ مشترک منجر 
شده است .در این مقاله با استفاده از منابع 
تحلیلی  روش  و  اینترنتی  و  کتابخانه ای 
توصیفی به این نتیجه رسیدیم که روسیه 
برای جداسازی کامل قفقاز، تالشهایی برای 
از بین بردن آثار ایرانی داشته است و این 
تالشها بعد از استقالل جمهوری آذربایجان 
نیز به شکل ویژه ای ادامه یافته است. عالوه 
بر این دولت نوپای جمهوری آذربایجان برای 
مبارزه با بحران هویت و مشروعیت بخشی 
به دولت، به ایجاد تاریخ مستقل دست زده 
است که این امر موجب تحریف گسترده 

تاریخ در این کشور شده است.
کلید واژه ها: آران، جمهوری آذربایجان، 

تاریخ سازی،  نظریه عدم استمرار تاریخ

 مقدمه
آذربایجان  جمهوری  در  تاریخ  تحریف 
در  که  است  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
کشور  این  روابط  بر  حتی  اخیر  سال های 
با همسایگانش بویژه با ایران سایه انداخته 
است. با بررسی کتاب های تاریخ این کشور 
بویژه کتاب های درسی تاریخ  اهداف این 
نوع تاریخ نگاری مشخص می شود. کشور 
با  استقالل  از  بعد  آذربایجان  جمهوری 
از  شد،  روبرو  مشروعیت  و  هویت  بحران 
طرف دیگر سیاست مقابله با ایران بعد از 
استقالل جمهوری آذربایجان نیز پیگیری 
شد. این سیاست توسط روسیه در دوران 

کمونیست ها طراحی شده بود و هدف آن از 
ایرانی بود. تاریخ  بین بردن فرهنگ و 

با  آذربایجان  جمهوری  دولتمردان 
ضدایرانی  سیاست  دادن  قرار  سرلوحه 
پرداختند،  تاریخ  تحریف  به  روس ها، 
دولتی  مورخان  بود.  مشترک  که  تاریخی 
در تاریخ نویسی به شیوه ای روی آوردند که 
اساسی ترین اصل تاریخ نگاری در آن رعایت 
نشد و این چیزی شبیه به رمان تاریخی 
است که نه ابتدا و نه انتهای مشخصی دارد 
)حسین احمدی(.یکی از مهم ترین مواردی 
که در تاریخ آذربایجان به آن تاکید ویژه ای 
شده است قدمت حکومت داری و دولت در 
این کشور است. از این رو دولتمردان این 
کشور خود را وارث دولتی می دانند که بیش 

از دو هزار سال قدمت داشته است.
تالش برای تفکیک تاریخ این کشور از 
تاریخ ایران و مستقل نشان دادن آن یکی از 
مهم ترین موضوعاتی است که تاریخ نویسان 
جمهوری آذربایجان به شکل برجسته ای آن 
را مطرح می کنند. این سبک تاریخ نگاری  
با انتقادات جدی در داخل این کشور نیز 
روبرو شده است چرا که تاریخ معاصر این 
کشور نیز مورد تحریف جدی قرار گرفته 
است. در این مقاله نمونه های از تحریف در 
کتابهای تاریخ و کتب درسی تاریخ مدارس 
و دانشگاه ها اشاره و سبک تاریخ نگاری در 
جمهوری آذربایجان بر اساس نظریه عدم 
و  نقد  مورد  فوکو  میشل  تاریخ  استمرار 

بررسی قرار می گیرد.

  چهارچوب نظری 
تاریخ نگاری در آذربایجان متاثر  سبک 
متفاوت  قرائت  و  نویسی  تاریخ  سبک  از 
این  زیربنای  است.  تاریخ  از  کمونیست ها 
تاریخ نویسی یا وارونه نوشتن تاریخ یا به 
تعبیری دیگر قرائت سیاسی و حزبی از تاریخ 
در دوران استالین شروع و به اوج خود رسید.

قفقاز از نظر جغرافیایی از ایران جدا شده بود 
اما این برای روسیه قانع کننده نبود چرا اقوام 
ساکن در قفقاز اقوام ایرانی بودند، فرهنگ و 
تاریخ ایرانی  کامال بر این مناطق سیطره 
یافته بود و از بین بردن این کار دشواری بود.

با  خود  دیدارهای  در  استالین 
شخصیت های قفقازی اشعار نظامی گنجوی 
بزرگ  ادیب  و  شاعر  را  آن  و  می خواند  را 

می نامید. شوروی  و  آذربایجان 
تالش برای ایجاد هویت متمایز از ایران 
فرهنگ  و  دین  با  مبارزه  آذربایجان،  برای 
و تحریف تاریخ مشترک با ایران از اهداف 
استقالل  از  بعد  امر  این   بود.  شوروی 
جمهوری آذربایجان نیز ادامه یافته است.

را  تاریخ نگاری  شیوه  این  اگر  بنابراین 
بررسی کنیم حتی اصول تاریخ نگاری سنتی 
چیزی  است.این  نشده  رعایت  آن  در  نیز 

شبیه به افسانه است نه تاریخ.
مکتب تاریخ نگاری سنتی  خود مورد نقد 
جدی است و اندیشمندانی همچون میشل 
فوکو به این سبک تاریخ نگاری اعتراض جدی 
داشته است. فوکو نظریه عدم استمرار تاریخ 
را مطرح کرد. این نظریه نه بر پیوستگی 
و استمرار بلکه بر گسست تاریخی تاکید 
میکند.فوکو روند تاریخ تحول گذشته را نقل 
نمی کند، راوی حوادث و رویدادهای گذشته 
نیست. در این باره داستان سرایی نمی کند 
که چگونه تاریخ یکپارچه گذشته به آرامی و 
یکنواخت از حال سر در می آورد. سعی وی 
جدا کردن گذشته از حال است. فوکو معتقد 
است که حوادث تاریخی در بسترهای زمانی 
و مکانی یکسانی اتفاق نیافتاده است. فوکو 
پاکی معرفت شناختی  و  نقاب مظلومیت 
آشکار  را  حقیقت  و  می زند  کنار  را  مورخ 
می سازد. وی این سوال آزار دهنده را مطرح 
می کند: زمانی که مورخ در جستجوی یافتن 
رد پاهای تداوم و استمرار در تاریخ گذشته 
است و علل وقایع گذشته را به عنصر تداوم 
گذشته  سر  بر  بالیی  چه  می دهد  نسبت 
می آورد؟ از نظر فوکو تاریخ همزمان شکلی 
از دانش و شکلی از قدرت است؛ به تعبیری 
دیگر تاریخ ابزاری است برای کنترل و رام 
از طریق شناخت آن.مورخ  کردن گذشته 
با استفاده از ترکیب و سر هم بندی زمخت 
ارقام  و  آمار  و  روایات  حکایات  ناشیانه  و 
چشم انداز گذشته را با عنایت به رنگ های 
حال نقاشی و ترسیم می کند. وی حال را 
بر اساس گذشته توصیف می کند و مدعی 

آذربایجان در  تاریخ  تحریف  علل 
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نویسنـــده:

شعبان جهاندیده
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افشای حقیقت یا حقیقتی در باره گذشته و حال است. مورخ بدون 
آنکه خود را در معرض سوال قرار دهد این مهم را به انجام می رساند 
در حالی که کار مورخ باید تحت انگیزه نیروی حقیقت محض و 

پویش برای شناخت صورت بگیرد.
فوکو مدعی است که نگارش تاریخ عملی است که تاثیراتی در پی 
دارد و این تاثیرات صرف نظر از حزب سیاسی فرد مورخ,تمایل به 
محو اختالف و ناهمسانی گذشته و توجیه روایت یا تعبیر معینی از 

حال دارد.
فوکو می نویسد؛ تاریخ مستمر و متداوم جزء الینفک نقش اساسی 
سوژه )فاعل,کارگزار( است، تضمین اینکه هر آنچه از کف داده است، 

می تواند مجددا به وی بازگرداند.
بنابراین همانطوری که گفته شد بر اساس نظریه عدم استمرار 
فوکو حوادث تاریخی در یک بستر مشخصی اتفاق نیافتاده است. 

مورخ باید براساس اصل واژگونی و گسست تاریخ نگاری کند.
در کتاب های تاریخ آذربایجان تاکید ویژه ای بر استمرار تاریخی 
شده است.گویا حوادث تاریخی در یک بستر خاص و شرایط یکسان 

اتفاق افتاده است و تاریخ تکرار شده است.
با توجه به تاسیس حکومت جمهوری خلق آذربایجان در سال 
1918 و پایان یافتن عمر این جمهوری در مدت زمان کوتاه توسط 
بلشویک ها، چنین وانمود می شود که در طول تاریخ اشغالگران 

حکومتهای مستقل را اینچنین نابود و یا تابع خود می کردند.
یعنی بسترتاریخی –اجتماعی گذشته بر اساس دیدگاه مورخ و 
گفتمان حاکم بر این دیدگاه شکل می گیرد و بر اساس همین بستر 

مورد تحلیل قرار می گیرد.
ناجی و خالص  به عنوان  افرادی  آذربایجان همیشه  تاریخ  در 
کار مطرح می شوند، به عنوان مثال جوانشیر در دوران حکومت 
ساسانی ها به عنوان پادشاه قدرتمند ظاهر می شود و آذربایجان را به 
اوج اقتدار می رساند و با امپراتوری بیزانس مناسبات سیاسی برقرار 
می کند.در تمامی دوره های تاریخی چنین رهبرانی مطرح می شوند 
تا اینکه به حیدر علی اف می رسند علی اف را میراث دار چنین 
افرادی معرفی می کنند. یکی از دالیل مطرح شدن چنین رهبرانی 
در طول تاریخ  مشروعیت بخشی به رهبران فعلی است که راه آنها 

را ادامه می دهند.
فوکو معتقد است که مورخ باید در موقعیت فردی قرار گیرد که 
گذشته را از حال منقطع سازد و با نشان دادن بیگانگی گذشته، 

مشروعیت حال را کاسته و آن را مشروط  و نسبی می سازد.
طبق این نظریه، تاریخ نگاران جمهوری آذربایجان مانند تاریخ 
ایجاد  صمیمانه ای  رابطه ای  حال  و  گذشته  بین  سنتی  نگاران 
می کنند و بدین ترتیب گذشته به حمایت حال بر می خیزد. در 
چنین شرایطی مورخ برای مشروعیت بخشی به حال تالش می کند 
نه برای نقل تاریخ و در این بین تنها چیزی که شاید به آن اهمیت 
داده نمی شود واقعیت های مسلم تاریخ است و این به معنای تحریف 

تاریخ و تاریخ سازی است نه تاریخ نگاری.

  آران یا آذربایجان
برای بررسی این موضوع ابتدا باید به از واژه آران شروع کنیم چرا 
که کتاب های تاریخی از آن سوی ارس با نام آلبانیا و آران یاد کردند. 
آلبانیا نام کهن شمال رود ارس است. در نوشته های مورخان باستان 
پلیبیوس و استرابون نام این منطقه آلبانیا ذکر شده است، در دوران 
پس از اسالم در منابع اسالمی از این مناطق با نام آران و الران یاد 
شده است. در منابع تاریخی قفقاز نیز نام این منطقه آران است. میرزا 
جمال جوانشیر قره باغی در سال 1847 میالدی در کتاب تاریخ قره 
باغ می نویسد این والیت قره باغ جز مملکت آران است. ابن فقیه، 
ابن حوقل، ابوعبداهلل بشاری مقدسی، یاقوت حموی و ...به صراحت 
اراضی آذربایجان و آران جدا از هم مشخص کردند. اصطخری شهر 

برده را مرکز آران و شهر اردبیل را مر کز آذربایجان می نامد.
مانند  قدیمی،  جغرافی نگاران  و  مورخان  از  بسیاری  نوشته  از 
پلینیوس، استرابون، موسی خورنی، آنانیا شراکاتسی، موسی کاگان 
کاتواتسی . . . چنین می توان دریافت که آلبانیا سرزمینی جدا از 
آذربایجان بوده و این سرزمین در قفقاز و در همسایگی آالن، ایبری 

]گرجستان[ و ارمنستان قرار داشته است.
 پیرموان محدوده جغرافیایی آذربایجان و آلبانیای قفقاز یا اران، 
اسناد و مدارک متعددی از جغرافی نگاران و جهانگردان و مورخان 
و  نویسندگان  از  اسالم، هم چنین  از  بعد  دوره  در  تازی  و  ایرانی 
پژوهشگران روسی سال های اخیر در دست است که به قسمتی از 

آنها اشاره کوتاهی می شود.
»ابن خردادبه از اران و آذربایگان به طور جداگانه نام می برد و 
ضمن شرح شهرها و روستاهای آذربایجان، نام شهرها و شهرک هایی 
را آورده که تماماً در جنوب رود ارس واقعند. اما از اران، تفلیس، 
بردعه )بردع( و بیلقان )بیلگان(، قبله و شروان جداگانه نام برده 
و  )گرجستان(  آن  و جزو  اران  است که شهرستان های  افزوده  و 

سیسجان جزو بالد خزر بودند که نوشیروان به تصرف آورد.
 ابن فقیه مرز آذربایجان را از یک سو رود ارس و از سوی دیگر مرز 
زنجان و حدود دیلمستان و طرم )طارم( و گیالن دانسته است و از 
شهرهای آذربایجان به این شرح نام می برد: برَکری، سلماس، موقان 

)مغان(، خوی، ورثان )وردان(، مراغه و  تبریز.
 شاپور خواست، برزه، خونه، میانه، مرند، خو ، کولسره و برزند 
ابنحوقل نیز طبق نقشه ای که از سه سرزمین ارمنستان، آذربایجان و 
اران ارائه کرده است، رود ارس را مرز میان آذربایجان و اران دانسته 
و هنگام بحث از شهرهای اران، از بردعه، جنزه )گنجه( شمکور 
)شامخور(، تفلیس، برزنج، شماخیه )شماخی(، شروان، شاوران، قبله 
و شکی نام برده، اما شهرهای اردبیل، َده خرقان )دهخوارقان(، تبریز، 
سلماس، خوی، برکری، ارمیه )ارومیه(، مراغه، اشنه )آشنویه(، میانج 

)میانه(، مرند و برزند را جزو شهرهای آذربایجان دانسته است.
جهانگرد معروف دیگر ابوعبداهلل بشار مقدسی ، ضمن جدا دانستن 
آذربایگان و ارآن  درباره محدوده جغرافیایی و شهرهای اران چنین 

نوشته است: 
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دانشگاه محقق اردبیلیتبیـــان السیـــاســه

 اران سرزمینی است جزیره مانند، میانه 
دریای خزر و رود ارس، نهرالَملِک )رود ُکر( 
از طول آن را قطع می کند. مرکز آن بردعه 
است و شهرهای آن عبارتند از تفلیس قلعه، 
)گنجه(،  جنزه  )شامخور(،  شمکور  خنان، 
)باکو(،  باکویه  شروان،  شماخی،  بردیج، 
شابران، دربند، قبله، شکی، مالزگرد )بالش 

کرت(  
مانند  هم  اصطخری  ابراهیم  ابواسحق 
ایالت  دو  این  خود،  سلف  جغرافی نگاران 
را از هم جدا دانسته و ضمن باز شمردن 
شهرهای این سرزمین ها ، بردع را دارالملک 
معرفی  آذربایجان  مرکز  را  اردبیل  و  اران 

)عنایت اهلل,1360(. است«  کرده 
 بنابراین مشخص می شود که شمال رود 
ارمنستان و جنوب رود ارس  ارس آران و 
این  به   1918 سال  .تا  است  آذربایجان 
مناطق آران و شیروان گفته می شد، در سال 
1918 حزب مساوات در تفلیس کشوری به 
نام جمهوری خلق آذربایجان تاسیس کرد.

بعد از انتخاب نام آذربایجان بر این مناطق 
در ایران به این اقدام حزب مساوات به شدت 
اعتراض شد، از جمله در تبریز شیخ محمد 
خیابانی و یارانش به این اقدام حزب مساوات 
نام  تغییر  درصدد  و حتی  کردند  اعتراض 

آذربایجان به آزادیستان شدند.
پس بنابراین تحریف از خود نام آذربایجان 
یکی  هدف  با  اقدام  این  و  می شود  شروع 
کردن آذربایجان ایران با آن سوی رود ارس 
صورت گرفت و مورد حمایت شوروی بود.
نقشه های تاریخی در جمهوری آذربایجان

جمهوری  در  که  تاریخی  نقشه های  در 
این  حتی  و  است  یافته  انتشار  آذربایجان 
نقشه ها  در کتب درسی تاریخ نیز درج شده 
است، طراحان و نویسندگان نقشه ها و کتابها 
به یکپارچگی شمال و جنوب رود ارس با نام 

آذربایجان واحد تاکید می کنند.
می  هم  نقشه ها  این  دقیق  بررسی  با 
شود به واقعیت های تاریخی پی برد ، چرا 
بر  نمی توانند   نقشه ها  این  طراحان  که 
بگذارند. سرپوش  تاریخی  واقعیت های 

تحت  مناطق  همچون  تعابیری  با  آنها 
اشغال حکومت ایران یا مناطق وابسته به 
ادعا  ارس  رود  شمال  محلی  حکومت های 
جزء  ارس  رود  جنوبی  مناطق  می کنند 

بود. آذربایجان  سرزمین 
سرزمین های تاریخی آذربایجان موضوعی 
است که در تاریخ جمهوری آذربایجان  بر 

این  حتی  و  است  شده  ویژه ای  تاکید  آن 
مناطق با عنوان سرزمین آذربایجان واحد در 

کتب درسی تاریخ  درج شده است.

 حکومت های محلی در شمال رود 
ارس

در تاریخ جمهوری آذربایجان از حکومت 
نیمه  حکومت  اولین  عنوان  به  مهرانی ها 
وابسته به حکومت ایران یاد می کنند. فردی 
به نام جوانشیر در زمان جنگ های اعراب با 
ساسانیان بر تخت شاهی می نشیند، بعد از 
مرگ جوانشیر اعراب منطقه آلباینا را تحت 

تصرف خود می آورد.
مرزهای حکومت مهرانی ها تا رود ارس 
بود اما ادعا می کنند سرزمین های جنوبی 
مهرانی ها تحت اشغال حکومت ایران بود.

از  آذربایجان  جمهوری  تاریخ نویسان 
آذربایجانی ها  تالش  عنوان  به  بابک  قیام 
آذربایجان  واحد  حکومت  تشکیل  برای 
یاد می کنند و قیام بابک را زمینه تشکیل 

می دانند. ساجی ها 
بنا به نوشته مورخان آذری ابوساج دیوداد 
یکی از سرداران خالفت بود که حکومت بر 
عنوان  به  میالدی  نهم  قرن  در  آذربایجان 
بود. ساجی ها  به وی بخشیده شده  هدیه 
به مرکزیت شهر مراغه و اردبیل بر نواحی 
و  ارمنستان  از  قسمتهای  و  شمال غرب 
و  می کردند  حکومت  امروزی  آذربایجان 
خارج  امروزی  آذربایجان  از  بزرگی  بخش 
از مرزهای ساجیان بود. با اینکه آذربایجان 
فعلی خارج از مرزهای این حکومت بودند 
بازهم از آن به عنوان حکومت  آذربایجان 

فعلی یاد می کنند.
در سال 941  از حکومت ساجیان  بعد 
میالدی  حکومت ساالری ها شروع می شود 
و در این زمان حکومت شیروان شاهان در 
ساالری ها  حکومت  تابع  فعلی  آذربایجان 
می شود و آذربایجان واحد تاسیس می شود.

حکومت  تسلط  با  نیز  ساالریان  حکومت 
روادیها از بین می رود.

نوشته  اساس  بر  حکومت ها  این  تمام 
آذربایجان  مرکزیت  به  تاریخی  کتاب های 
سر  بر  ایران  شمال غرب  مناطق  و  ایران 
کار آمده بودند اما مورخان آذری به دور از 
واقعیت های تاریخی  آذربایجان ایران را جزء 
اراضی جنوبی جمهوری آذربایجان قلمداد  
و از این طریق این حکومت ها را به تاریخ 
می کنند.در  منتسب  آذربایجان  جمهوری 

حالی که به نوشته خودشان شمال رود ارس 
در بیشتر دوره های تاریخی از مناطق جنوبی 
جدا و تحت حاکمیت حکومت های محلی 
بودند و در دوران حکومت اعراب همه این 
حکومت ها وابسته به خالفت مرکزی بودند 
حکومتی  ساختار  کردن  مطرح  بنابراین 
برخالف  دوران  آن  در  آذربایجان  مستقل 

است. تاریخی  واقعیت های 
بعد  آذربایجان  جمهوری  تاریخ نگاران 
تمامی  نیز  ایران  به  مغول ها  حمله  از 
و  غربی  مناطق  در  که  حکومت هایی 
عنوان  با  آمدند  بوجود  ایران  شمال غربی 
حکومت آذربایجان معرفی می کنند که برای 
یکپارچه کردن آذربایجان تالش می کردند، 
که  قره قویونلوها  و  آق قویونلوها  مانند 
هدفشان ایجاد حکومت واحد در آذربایجان 
سرکار  بر  صفویان  حکومت  اینکه  تا  بود، 
آذربایجانی ها  دیرینه  آرزوی  این  و  می آید 
از  آذری  تاریخ نویسان  می کند.  محقق  را 
اولین حکومت  عنوان  به  حکومت صفوی 
متمرکز آذربایجان یاد می کنند. آنها انتخاب 
تبریز به پایتختی دولت صفوی را نشان بارز 
حکومت ملی آذربایجان می دانند و معتقدند 
که انتقال پایتخت از تبریز به قزوین و سپس 
اصفهان ماهیت حکومت ملی آذربایجان  را 
تغییر داد اما بازهم این حکومت به عنوان  

می شود.  شناخته  آذربایجان  حکومت 
»یکی از آخرین شاهکارهای جعل تاریخ٬ 
در ویرایش جدید کتاب تاریخ درسی پایه 
پنجم رخ داده است. در این کتاب تحریفات 
دیده  ایرانی ها  از  بانفرت  توام  متعددی 
صفویان٬  شهریار٬  موضوع  مانند  می شود. 
جالب ترین  و…اما  کورش  قتل  به  افتخار 
تحریف مربوط به درس صفویه و تصویری 
است.  صفوی  اسماعیل  شاه  از  »خیالی« 
در این تصویر شاه اسماعیل زیر بیرقی که 
دقیقا مشابه »پرچم خالفت عثمانی« است 
ایستاده و سیمایی شبیه سرداران ترک و 
تاتار برای وی کشیده شده است که هیچ 
مناسبتی باتصاویر تاریخی ارائه شده از وی 

ندارد.
همگان آگاه  اند که پرچم ایران در دوره 
صفویه مانند بسیاری دیگر از دوره ها نماد 
شیر و خورشید بود نه ماه و ستاره. پرچم 
هالل سبز رنگ٬ متعلق به خالفت عثمانی 
شمار  به  صفویان  اصلی  دشمن  که  بود 
و  پرسید چرا طراحان  باید  می رفت. حال 
نویسندگان کتاب های درسی در آذربایجان 
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با چه هدف شاه اسماعیل را زیر پرچم خالفت 
)خبرگزاری  اند؟«  کرده  تصویر  عثمانی 

قفقاز,1395(. 
نظر به تقسیم تاریخ آذربایجان به دوره های 
مختلف تاریخی، از میلیون ها سال قبل تا به 
امروز، در کتاب آتایوردو جمهوری آذربایجان 
تقریباً برای هر دورۀ تاریخی نقشه ای رنگی 
شده  ترسیم  مطالب  بیشتر  تفهیم  جهت 
است که برخی از این نقشه ها مورد اشاره قرار 

می گیرد:
»نقشة دولت ماد که بیشتر قلمرو ایران 
غربی را در بر می گیرد )ص 28(، آتروپانتا در 
قلمرو جنوبی ارس )ص 38(، آلبانیای قفقاز 
)ص44(، آذربایجان در ترکیب خالفت عربی 
از دربند تا همدان )ص54(، دولت اتابکان تا 
خلیج فارس و خراسان )ص 78(، آذربایجان 
در قرن پانزدهم که بخشی از ایران را در خود 
دارد )ص 103(، قلمرو حکومت اردبیل )ص 
111( و اختصاص چهار صفحه به این شهر 
ـ112(، دولت صفوی )ص 116(،  )ص 109
آذربایجان در قرن هجدهم )ص 127(، تقسیم 
آذربایجان در عهدنامة گلستان )ص 142( و 
تقسیم آذربایجان در عهدنامة ترکمانچای )ص 

.)148
نقشة روی جلد کتاب هم آذربایجان بزرگ 
را نشان می دهد که در آینده باید تشکیل شود 
و شامل قفقاز و ده استان ایران است که با رنگ 
زرد مشخص شده است. با اعتراض چندبارۀ 
یادداشت  تسلیم  و  باکو  در  ایران  سفارت 
اعتراض آمیز نقشة روی جلد کتاب در سال 
2002م بدین صورت تغییر یافت که قلمرو 
کنونی جمهوری آذربایجان با رنگ زرد پررنگ 
و مناطقی که در آینده به جمهوری آذربایجان 
ملحق خواهد شد با رنگ زرد کمرنگ نشان 
داده شد. در چاپ سال 2003م قلمرو فعلی 
جمهوری آذربایجان به رنگ صورتی و سایر 
مناطق الحاقی به همان حالت قبلی یعنی زرد 

کم رنگ باقی ماند« )احمدی,1391(.
در کتابهای تاریخ بویژه کتاب های درسی، 
افشاریه  برحکومت صفویه، حکومت  عالوه 
معرفی  آذربایجان  حکومت  عنوان  به  نیز 
افشار  نادرشاه  با مرگ  و معتقدند  می شود 
این اقتدار به پایان می رسد اما دوباره با آغار 
حکومت قاجار آذربایجانی ها بر ایران مسلط 
می شود. نویسندگان این کتاب ها قفقاز را تا 
دوره افشاریه جزء ایران معرفی می کنند اما با 
واژه همچون در اسارت و اشغال ایران قلمداد 

می کنند.

»بعد از افشاریه بویژه بعداز مرگ نادرشاه، 
آذربایجان مستقل می شود و شمال و جنوب 
رود ارس در چهارچوب حکومت خانات به 
یک کشور واحد تبدیل می شوند. اما با آغاز 
حکومت قاجار دوباره استقالل آذربایجان با 
خطر مواجه می شود. حکومت قاجار به قفقاز 
حمله می کند اما ناکام می ماند اما این به منزله 
ایران و  نبود چرا که دولت های  دفع خطر 
را طراحی  آذربایجان  تقسیم  نقشه  روسیه 
کرده بودند. باالخره این دو کشور آذربایجان 
را تقسیم کردند و آذربایجان شمالی به روسیه 
الحاق شد و آذربایجان جنوبی به اشغال ایران 

.)2015,nuriyeva( آمد«  در 
تاریخ  کتاب  از  بخشی  جمالت  این 
دانشگاهی است که اساتید رشته تاریخ این 
تدریس  دانشجویان  به  را  نادرست  مطالب 
که  می کنند  وانمود  چنین  و  می کنند 
آذربایجان یک کشور مستقلی بود که توسط 
ایران و روسیه به دو قسمت تقسیم شده است.

این کتاب به جنگ های ایران و روسیه اشاره 
می کند و از خانات محلی که در برابر حمله 
روس ها مقاومت می کردند به عنوان خائن و 
نیروهای ایران نیز به عنوان دشمن و اشغالگر 
از تمامیت  ایران  یاد می شود. در حالی که 

ارضی خود دفاع می کرد.
متاسفانه در زمان شوروی و بعد از استقالل 
جمهوری آذربایجان نسل های جدید آذربایجان 
تحت تاثیر این آموزه های نادرست تاریخی قرار 
گرفتند و از حقایق تاریخی این منطقه بویژه 
جنگ های ایران و روسیه و الحاق منطقه قفقاز 

به روسیه تا حدودی باخبر هستند.

 نتیجه گیری
نتیجه  چنین  شده  مطرح  مباحث  از 
می گیریم که  شوروی برای مقابله با نفوذ ایران 
در منطقه و جلوگیری از الحاق مجدد قفقاز 
به ایران، فرهنگ و تاریخ ایرانی اقوام قفقاز را 
تحریف داده است. این شیوه بعد از استقالل 
است.  یافته  ادامه  نیز  آذربایجان  جمهوری 
عالوه بر این جمهوری آذربایجان برای بدست 
و  ایران  در  ادعای خود  مورد  اراضی  آوردن 
همچنین برای مشروعیت بخشی به دولت این 
کشور  و ایجاد هویت تاریخی به تحریف تاریخ  
و در واقع به تاریخ سازی پرداخته است. برای 
تاثیرگزاری بر نسل های جدید تحریف تاریخ را 
از کتاب های مدارس و دانشگاهها شروع کرده 

است.
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