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راهنمای پذیرش و شیوة نگارش مقاالت
حوزه جذب مقاالت:
زمینههای پذیرش مقاله عبارت اند از :نظریههای روابط بینالملل ،تاریخ روابط بینالملل،
سیاست بینالملل ،سیاست خارجی ،روابط خارجی ایران ،اقتصاد سیاسی بینالملل،
امنیت بینالملل و مسائل نظامیاستراتژیک ،مسائل سیاسی کشورهای جهان اسالم،
مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،
مطالعات منطقهای.
 فصلنامه سیاست جهانی برای مقالههایی که به تبیین مسئلههایی میپردازند
که اهمیت بیشتری برای ایران دارند الویت قائل است.
 عنوان مقاله باید گویا ،واضح ،متناسب با متن حداکثر در ده واژه و بیانگر
اهمیت ،ضرورت و تازگی موضوع پژوهش باشد.
 عنوان باید بطور بسیار سادهای قابل درك باشد .در عنوان از واژههایی همچون
بررسی و مطالعه استفاده نکنید .در عنوان مخفف به کار نبرید و از نامهای
متداول استفاده کنید.
 مقدمه شامل طرح مسئله پژوهش ،متغیرها ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف
پژوهش باشد.
 مسئله پژوهش ،متغیرها  ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف پژوهش را به وضوح
طرح کنید ،به گونهایکه به وضوح مشخص شود که پژوهش در صدد یافتن
چیست؟
 روش پژوهش متناسب با مسئله پژوهش انتخاب شود .این مجله برای پژوهش-
هایی که به روش تبیینی انجام میشوند الویت قائل است و پژوهشهایی که با
روش توصیفی د ر صدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند مورد نظر مجله
نخواهند بود.
 مقاله باید شامل مرور دقیق ادبیات تحقیق حول پرسش پژوهش باشد .بررسی
ادبیات تحقیق به نویسنده کمک میکند که ضرورت و اهمیت بررسی مسئله
پژوهش را برای خوانندگان بیان کند.
 محتوای متن به دقت حول ارتباط یا پیوند متغیرها پردازش شود.



















در پردازش متن ،شواهد و دادهها برای رد یا اثبات فرضیه ،متناسب و منصفانه
بکار گرفته شوند.
دادهها و شواهدی که در پردازش متن بکار گرفته میشوند باید مستند به
منابع معتبر باشند.
محتوای متن مقاله باید به گونهای پردازش شود که منسجم بوده و فاقد
گسست باشد .در پردازش متن ،واژهها و مفاهیم را با دقت بکار ببرید.
در نتیجهگیری مقاله ،یافتههای اصلی را بیان کنید به گونهایکه بیانگر برآورده
شدن هدف پژوهش باشند .یافتهها باید بیانگر دانش افزایی مقاله و هم افزایی
بر ادبیات تحقیق باشند .هرنتیجهگیری مفیدی بر اساس یافتهها ،داللتی بر
بازبینی در یک رویه عملی یا نظری در زمینه موضوع پژوهش دارد.
از لحاظ شکلی ،مقاله باید شامل چکیده ،مقدمه ،رهیافت نظری ،ادبیات
پژوهش ،بحث ،نتیجهگیری و منابع باشد.
چکیده در  051الی  051کلمه ،از جمله شامل یافتههای اصلی ،روش پژوهش
و سه الی پنچ کلید واژه است ،چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی و به گونه-
ای پردازش شود که بیانگر تصویری کوچک از مقاله باشد.
در نوشتن چکیده فعلهای جملهها با زمان گذشته نوشته شود.
واژههای کلیدی باید تداعیکننده نوآوری و بداعت پژوهش باشند.
نوشتار مقاله باید به فارسی روان و ساده و براساس دستور خط فرهنگستان
زبان و ادب فارسی نوشته شود .رعایت دستور زبان ،نگارش صحیح و صریح
جمالت الزامی است.
بخشهای مختلف کلمات چندقسمتی ،به ویژه «می» مضارع (مانند
«میشود») و «ها»ی جمع (مانند «کتابها») با نیمفاصله از هم جدا شوند.
برای این کار میتوانید از فشار دادن همزمان کلیدهای  Ctrlو – استفاده کنید.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی،
وابستگی سازمانی و آدرس پست الکترونیکی ترجیحا بر اساس استاندارد
موسسه آموزشی نویسنده ،به دو زبان فارسی و انگلیسی به چکیده فارسی و
انگلیسی اضافه شود.
ارجاعات و فهرست منابع به صورت درونمتنی و طبق شیوهنامه ارائه شده
توسط ( APAانجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند.















در رفرنسدهی در درون متن از همان یا  Ibidاستفاده نکنید بلکه رفرنسها را
تکرار کنید.
منابع التین با فونت  Times New Roman10و بصورت صفحات تک ستونی
نوشته شوند.
چکیده فارسی با فونت بی نازنین 00و بصورت صفحه تک ستونی نوشته شود.
متن مقاله با فونت بی نازنین  00و بصورت صفحات تک ستونی نوشته شود.
پاورقیهای التین با فونت  Times New Roman 8نوشته شود .قبل از کلمات
التینی که در پاورقی نوشته میشوند فقط عدد درج شود و بالفاصله کلمه
التین را بنویسید و از قرار دادن نقطه یا خط تیره و  ...در فاصله بین کلمه و
عدد در پاورقی اجتناب نمایید.
در فهرست منابع ،ابتدا منابع فارسی و سپس در قسمت دوم منابع التین را به
ترتیب حروف الفبا بنویسید.
دقت کنید که قبل از نوشتن منابع هیچ گونه عالمتی از قبیل خط تیره و عدد
قرار ندهید .بلکه صرفا منابع را به ترتیب حروف الفبا در دو قسمت فارسی و
انگلیسی لیست نمایید.
تمامی اعداد داخل جداول و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج
گردیده باشند .جداول باید فاقد خطوط عمودی باشند.
تعداد کلمات مقاله شامل پانوشتها و منابع ،بین  8الی  01هزار واژه باشد.
مقاله توسط هیئت تحریریه مجله و با همکاری کارشناسان داوری شده و در
صورت تأیید طبق سیاستهای مجله منتشر خواهد شد.
برای د ریافت راهنمای جامع استانداردهای محتوایی و شکلی مقاالت به سایت
فصلنامه سیاست جهانی مراجعه نمایید.
ناشر :اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیالن
آدرس سایت/http://interpolitics.guilan.ac.ir :
آدرس پست الکترونیکیguilinterpolitics@gmail.com :

تلفن159-99331374 :

دورنگار159-99331374 :

فصلنامه سیاست جهانی در سایت های زیر نمایه می شود.
بانک اطالعات نشریات کشور:

http://www.magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:

http://www.isc.gov.ir/?lan=fa
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چکیده
بروز و گسترش قیامهای فراگیر در اواخر  2101در کشورهای عربی خاورمیانه که از آن با عنوان
ناآرامیهای عربی یاد میشود یکی از مراحل حساس تاریخی منطقه به حساب میآید .با تمرکز
بر روی شعارهای معترضین در طول ناآرامیهای مورد بحث مشزخ

خواهزد شزد کزه عمزد

نارضایتی جوامع عربی ریشه در نابسامانیهای سیاسی-اقتصادی این کشورها دارد .بررسی تاریخ
خاورمیانه بیانگر آن است که وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع عرب در طول تقریبا یز

سزد

اخیر برآیندی از اتصال محیطهای داخل و خارج است؛ ایزن ارتبزاب بزه گونزهای درهز تنیزد
میباشد که امکان جدایی آنها قابل تصور نیست .به عبارت دیگر ،شرایط درونی این دولتهزا از
اساس ،برای فه کامل چرایی بروز قیامهای عربی ضروری است سزاختار سیاسزی ،اجتمزاعی و
اقتصادی دولتهای عربی به عنوان ی

کلیت در بطن روابط بینالملل مورد واکاوی قرار گیزرد.

در این راستا ،با توجه به اشتراکات سیاسی ،فرهنگی ،هویتی و اقتصادی جوامع عربی و سرشزت
چندگانززه نززاآرامیهززای مززورد بحززث سسیاسززی ،اجتمززاعی ،اقتصززادی مقالززه حاضززر از من ززر
جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل به بررسی موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی :ناآرامیهای عربی ،دولت ،اقتصاد ،جامعه ،بینالملل.

 .0دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگا گیالن
نویسند مسئول m.zibaei@gmail.com
 .2استاد گرو علوم سیاسی دانشگا گیالن

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

ی

سو ناشی از کاستیهای داخل و از سویی دیگر متأثر از محیط بینالملزل مزیباشزد بزر ایزن
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مقدمه
باگسترش دومینوی ناآرامیها در خاورمیانه از شزان د کشزور موجزود در خاورمیانزه
مصر ،یمن ،اردن ،سوریه و بحرین به طور مستقی درگیر ناآرامی شدند .به طوری که
دولتهای مصر سحسنی مبارک و یمن سعلی عبداهلل صزال) سزاقط شزدند ،در اردن
مل

عبداهلل پادشا کشور در چنزد نوبزت مبزادرت بزه جزایگ ینی نخسزت وزیزر و

برگ اری انتخابات زود هنگام نمود ،سوریه دچزار جنزد داخلزی شزد و بحزرین بزه
8

س ی ا س ت ج ها ن ی

واسطه دخالت ن امی کشورهای شزورای همکزاری خلزیف سفزارس توانسزت مزوج
ناآرامی مورد بحث را مهار کند .از سویی دیگر عراق ،لبنان ،عمان ،فلسطین ،کویت و
عربستان نی شاهد اعتراضات پراکند بودند؛ که دولتها با ترکیب راهکارهایی چزون
تطمیع معترضزین سعربسزتان ،کویزت و عمزان  ،برکنزاری مقامزات اسزتانی و ایزالتی
سعراق  ،اعالم آمادگی نخست وزیر برای کنار گیری سحکومت خودگران فلسزطین ،

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

بی توجهی مقامات و مشمول گذر زمان شدن اعتراضات سلبنان توانسزتند از بحزران
مورد بحث عبور نماید .با تمرکز بزر شزعارهای معترضزین در تجمعزات مزرتبط بزا
ناآرامیهای عربی مشخ

خواهد شد که نارضایتی جوامع عربی از ن زام سیاسزی و

شرایط اقتصادی از علل اصلی بروز قیامهای مورد بحث بود .برای مثال معترضزین در

انقالب یاسمن تونس شعار "مردم خواهان سزرنگونی ن زام هسزتند" سالشزعب یریزد
إسقاب الن ام سر دادند و یا در انقالب  21اکتبر مصر از شعار "نزان ،آزادی ،عزدالت
اجتماعی" سالعیش ،حریة ،عدالة اجتماعیة استفاد کردند .شعارهای مذکور که بیانگر
دغدغههای اصلی جوامع عربی در دور مورد بحث هستند در بر گیرنزد سزه حزوز
سیاست ،اقتصاد و اجتماع میباشد .در این رابطزه نهزاد دولزت متزولی امزر سیاسزت،
جوامع عربی ذینفع اصلی تصمیمات دولت و ن ام سیاسزی-اقتصزادی بزینالملزل بزه
عنوان ساختار در بر گیرند نهاد دولت مرجع اعتراضات مورد بحث بودند.
با توجه به توضیحات فوق ،به ن ر میرسد که ناآرامیهای عربی برآینزدی از اتصزال
دو محیط داخل و بینالملل بودند که در امتداد یکدیگر باعزث انباشزت نابسزامانی در
کشورهای دستخوش درگیری شدند .با این حال سؤال اصلی نوشزتار حاضزر الویزت

نقش محیطهای یاد شد در بروز ناآرامیها عربی میباشد .به عبارت دیگر ،کدام ی
از محیطهای داخلی یا بینالمللی نقش بیشتری در بروز ناآرامیهزای عربزی داشزتند.
فرضیه مقاله حاضر آن است که با توجزه بزه درهز تنیزدگی حزوز هزای موضزوعی
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در جهان مدرن و اتصال محیطهای داخلی و بینالمللی
در پرتو گسترش جهانیسازی طی دور پسا جند سرد امکزان تفکیز

محزیطهزای

مذکور از یکدیگر میسر نمیباشد .بزه طزوری کزه در ورای دغدغزه مزوج اول و دوم
جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل مبنی بر الویت محیطهای داخلی یا خارجی در
بروز حوادث باید از من ر اتصال سطوح به این موضوع نگریسته شود.
 .1جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل
جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل از جملزه ن ریزههزای نسزبتا جدیزد در حزوز
روابط بینالملل میباشد که پیشینه ظهور آن به دور پسا جند سرد باز میگردد .پایه
Mills

در کتاب تخیل جامعهشناختی

سThe Sociological Imagination

است که بزر

طبق آن تحلیلهای جامعهشناسان بایستی در پرتو تالقی سه بعد جهان بشزری یعنزی
ساختار ،تاریخ و بیوگرافی ارائزه گزردد .در ایزن بسزتر جامعزهشناسزی بایزد بکوشزد
سرگذشتهای فردی را در پیوند با تاریخ جمعی و گرفتاریهای شخصی را در پیوند
با مسائل عام اجتماعی تحلیل کند.
به عبارت دیگر میان سرگذشت فردی و تاریخ در بر گیرند آن پیوند ن دیکی وجزود
دارد .به تعبیر میل "زندگی ی

فرد و تاریخ ی

جامعه بدون درک هر دو قابل فهز

نیستند" .فقط در صورتی میتوانی دریابی چرا چنین هستی که خود را در متن عصر
خود قرار دهی و تاثیری را که جامعه و دگرگزونیهزای تزاریخی آن بزر مزا گذاشزته
دریابی ؛ تاریخی که خود نی در شکل دادن به آن سهی بزود ایز  .بزه عبزارت دیگزر
تاریخ جمعی افراد و سرگذشت فردی انسانها دارای رابطه دوجانبه هستند .در پرتزو
ایززن نگززرش جامعززهشناسزی تززاریخی روابززط بزینالملززل بززه عنززوان زیززر مجموعززه
جامعهشناسی تاریخی به دنبال عملیاتی نمودن نسخه تحلیل اجتماعی کالسزی

میلز
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ن ریه مذکور مبتنی بر دیدگا ارائه شد توسط چارل رایزت میلز س

Charles Wright

9

در حوز بینالملل است .به عبارت دیگر ،نحله مورد بحث بزه دنبزال بررسزی نقزش
حوز بینالملل در تغییرات اجتماعی در هر دو سط) داخلی و خارجی است .در این
چارچوب ،همانگونه که میل بین فرد و مشکالتش از یز

سزو و عوامزل اجتمزاعی

دربرگیرند وی از سویی دیگر ارتباب برقرار میکند جامعزهشناسزی تزاریخی روابزط
بینالملل نی معتقد است که بین وقایع سیاسی داخلی و دولت-جامعه از یز

سزو و

عوامل دربرگیرند آنها یعنی اجتماع ،تاریخ و عرصه بینالملل از سویی دیگر ارتبزاب
01

س ی ا س ت ج ها ن ی

تنگاتنگی وجود دارد .بر این اساس ،در جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل مثلزث
میل از "ساختار-تاریخ-بیوگرافی" به "ساختار-تزاریخ-بزین الملزل" تغییزر مزییابزد
سHobson et al., 2010: 2-3

 .جامعهشناسزی تزاریخی روابزط بزینالملزل بزه ثبزات و

استقالل ن ام بینالملل بزاور نزدارد .در ایزن چزارچوب ن زام بزینالملزل سزاختاری
اجتماعی و مله از جامعه بینالملل است که در پرتو تغییر ساختارهای اجتماعی در

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

طول زمان دستخوش تغییر میگزردد .در ایزن میزان نکتزه اصزلی ثبزات سزاختارهای
اجتماعی به عنوان اب ارهای تعاملی انسانهاست که ظرف کنشهزای بشزری هسزتند.
بعد دوم جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل عامل تزاریخ اسزت کزه نشزان دهنزد
تغییر و تحول در ن ام بینالملل میباشد.
بدین معنا که روابط بینالملل در سراسر تاریخ سرشار از تغییر و تنوع است .اگر چزه
ممکن است که پدید های سیاسی – اجتماعی در بستر بلند تاریخ شزبیه بزه یکزدیگر
باشند اما با توجه به تغییر الگوهای اجتماعی به هیچ وجه یکسزان نخواهنزد بزود .بزه
طور مثال وضعیت آنارشی

ن ام بینالملل در دور کنونی به هیچ روی شبیه به دور

یونان باستان نیست چرا که ظرفیت دولتها و همچنین جوامع در دور های یاد شزد
یکسان نمیباشدآخرین ضلع جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل حوز بینالمللل
است که تأثیر تعامل چندگانه ن ز هزای اجتمزاعی بزر برداشزتهزای مزا از سزاختار
اجتماعی و فرآیند تاریخی را به تصویر میکشد .به عبارت دیگزر بزینالملزل عرصزه
برخورد ساختارهای اجتماعی با تاریخ است که در نهایت فه ما را از حرکزت کلزی
جهان شکل میدهد و تکمیل میسازد .در این چارچوب ن ریه جامعهشناسی تاریخی

روابط بینالملل با فه ارتباطات بین سزاختار اجتمزاعی ،تزاریخ و حزوز بزینالملزل
تکمیل میشود؛ به طوری که ن ریه مذکور از یز

سزو مبتنزی بزر سزاختمان بز رگ

الگوهای پایدار اجتماع ی اسزت و از سزویی دیگزر بزه رویزدادهای خزاج و مزوج
حساسیت دارد .این نگرش ناشی از هستیشناسی متکثر جامعهشناسی تاریخی روابزط
بینالملل میباشد که سرچشمههای آن را باید در رویکرد کزل بزه جز ا تزاریخ و در
عین حال ج ا به کل جامعهشناسی دنبال کرد .با توجه به سرشزت اجتمزاعی حیزات
بشری مشکالت دولتها نی بایستی در پرتو اتصال محیطهای داخلی و بینالمللزی و
تاثیرات متقابل آنها مورد توجه قرار گیرد.
 .2چهره سهگانه ناآرامیهای عربی
ناآرامیهای عربی که برآمد از مشکالت تاریخی و عمومی جهزان عزرب بزود نقطزه
تالقی سه حوز  0دولت ،سیاستهای دولتی و ساختارهای دولت؛  2عوامل فعزال
ترکیب اجتماع در بستر تاریخی؛  9ن ام جهانی ،سیاسزتهزای متخزذ قزدرتهزای
ب رگ و نوع رفتار آنها با جوامع پیرامونی بود .بر این اسزاس ،ضروریسزت در وهلزه
اول تعاریف نسبتا متعارفی از هر ی

از مفاهی سهگانه یاد شد ارائه گزردد .دولل

سازمانی دارای حق استفاد انحصاری از اب ار قهریه درون جامعه ،مداخلزه در حزوز

اقتصاد و نهادهایی است که به واسطهآنها مداخله یاد شد صورت میگیزرد .اقتصلاد
ی

مجموعه در ه تنید از افراد ،سیاستها و بنگا ها است که رشزد هزدف اصزلی

آن محسوب میگردد  .الزم به ذکر اسزت کزه بزه دلیزل تفزاوت در قزدرت و ثزروت
بازیگران مؤلفه رشد در اقتصاد پدید ای نابرابر میباشد .عالو بر این ،اقتصاد متضمن
تحوالت اجتماعی ن یر تغییر هرم جمعیتی کشزور ،مهزاجرت جمعیزت روسزتایی یزا
اف ایش شهرنشینی است .بازیگران اجتماعی در بر گیرند منافع ،گرو هزا و طبقزاتی
هستند که ضمن تعامل با دولت و تاثیرگذاری بزر سیاسزت ،متزأثر از اسزترات یهزای
دولت میباشند  .ساختار م بور به هیف وجه در طول زمان ثابت نیست و با توجزه بزه
تغییر شرایط از حالتی به حالت دیگر تحول مییابد و هموار در حال زایش نهادها و
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اقتصادی ،چگونگی رفتارهای اقتصادی در طول زمزان ،بزازیگران اجتمزاعی و تغییزر

00

ساختاری اجتماعی جدید است .من ور از نظام جهانی فرصتهزا و محزدودیتهزای
پیش روی دولتها در ارتباب با حوز بینالملل میباشد که خزارج از کنتزرل دولزت
قرار دارد و تأثیر آن بر محیط داخلی منوب به سیاستهای دولت جهت بهزر بزرداری
از محیط بینالملل است .چنانچه مشاهد میگردد دولتها در مرک هر گونه فعالیزت
سیاسی-اجتماعی قرار دارند اما آزادی عمل آنها در انتخزاب سیاسزت و برنامزههزای
مختلف منوب به توانمندی محیط داخلی و دیگر بازیگران بینالملل است .به عبزارت
02

س ی ا س ت ج ها ن ی

دیگر ،دولت حد واسط بین جوامع داخل و جامعه بینالملل است س
2005: 11-31

Friedman et al.,

 .موفقیت اقتصادی-اجتماعی دولت در گرو اف ایش رفا بزرای تمزامی

افراد و برابری میان گرو های اجتماعی میباشد.
سه حوز مورد بحث نسبت به یکدیگر وابسزتگی متقابزل دارنزد؛ هزر حزوز ضزمن
تاثیرگذاری بر حوز های دیگر متأثر از آنها میباشد؛ بزه عبزارت دیگزر ،هزر یز

از

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

بخشها به طور توامان علت و معلول بخشهای دیگر به حسزاب مزیآینزد .بزر ایزن
اساس هیچ ی

از بخشهای سه گانه فوق نسبت به دیگری از ارجحیزت برخزوردار

نیست .با آن که دولت بازیگر و مخاطب اصلی در ارتباب با جامعه داخل و بینالملزل
میباشد اما نهاد دولت در خالا شکل نمیگیرد بلکه متأثر از دو بخش مذکور اسزت.
به طوری که سیاستهای اقتصزادی توسزط نخبگزان سیاسزی تن زی و پیزاد سزازی
میگردد و منافع و جهتگیریهای ایدئولوژی

آنها بر رونزد عمزومی سیاسزتهزای

مذکور اثر میگذارد .در این رابطه گرو های ذینفع و به طور خاج طبقزات زمزیندار
به دنبال حفظ و ارتقاا منافع خود از طریق دولتها هسزتند س
12

 .در برخی از موارد نفوذ ی

Cammett et al., 2015:

بازیگر اجتماعی خاج سبرای نمونه نقش نیروهزای

ن امی در دولت مصر میتواند بسیار بیشتر از دولت باشد به طزوری کزه دولزت بزه
اب اری در دست گرو مورد ن ر بدل خواهد شد .با این حال دولتها نقزش بسز ایی
در شکلدهی به بازیگران و طبقات اجتماعی دارند؛ به طور کلی دولزت مزیتوانزد از
طریق ملیسازی منابع ،اصالحات سرزمینی و خصوصیسزازی اقزدام بزه بزاز توزیزع
مالکیت در سط) جامعه نماید؛ برای مثال هنگامی که دولتها تصمی بزه حمایزت از

حق مالکیت میگیرند بخش خصوصی تقویت خواهد شزد .برنامزههزای اقتصزادی و
اجتماعی نی در شکلدهی به بازیگران اجتمزاعی بزیتزأثیر نیسزتند .رشزد و افز ایش
درآمد موجب تقویت طبقه متوسط میگردد و حضزور یز

طبقزه متوسزط قدرتمنزد

باعث ایجاد تقاضا برای ارتقاا خدمات و آزادیهزای اجتمزاعی بیشزتر خواهزد شزد؛
عالو بر این ،رشد بخش خصوصی ،تقاضا برای حکومت مبتنی بر قانون را افز ایش
میبخشد .همچنین نرخ باالی بیکاری بین جوانان تحصیل کرد و افز ایش نزابرابری
درآمدی منجر به گسترش نارضایتی اجتماعی خواهد شد .در نهایت ،بستر جهانی نی
در بروز ناآرامیها بسیار حائ اهمیت است .در ایزن ارتبزاب تحمیزل الگزوی لیبرالزی
اقتصاد به کشورهای سراسر جهان از جمله دولتهای عرب خاورمیانه در طول چنزد
دهه اخیر نمونه آشکاری از تأثیرپذیری کشورها از ساختار اقتصزاد بزینالملزل اسزت
سHalliday, 2005: 294

 .عالو بر این ،نوسان قیمت نفزت در بازارهزای بزینالمللزی

مالی به کشورهای مادر و کاهش مشکالت اقتصزادی و تزنشهزای اجتمزاعی اسزت.
ارزهای خارجی مشوقهای صادرات را کاهش میدهد و فرار مغ ها بر هر دو حزوز
اقتصاد و سیاست تاثیرگذار است .سرمایهگذاری خزارجی یز

منبزع حمزایتی بزرای

بهبود وضعیت اقتصادی دولتها میباشد .از ن ر سیاسزی وابسزتگی یز

دولزت بزه

قدرتهای ب رگ و دنبالهروی از آنها موجب بیاعتبزار آن در محزیط داخزل خواهزد
شد .چنانچه مشاهد شد هر ی

از بخشهای مذکور حلقههای متصزل بزه یکزدیگر

میباشند و امکان بررسی مج ای نقش آنها میسر نیست.
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تاثیرات شگرفی بر سراسر خاورمیانه دارد .مهاجرت نیروی کزار باعزث انتقزال منزابع

01

سرشت دولتهای عربی

ناآرامیهای
عربی

تغییر ساختار اقتصادی-اجتماعی

01

تأثیر اقتصادی -سیاسی بینالملل

شکل  :1-1ابعاد سه گانه ناآرامیهای عربی

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .3نهاد دول

در ناآرامیهای عربی

با آن که محیطهای داخلی و خارجی به طور توامان در شکلگیری حوادث در درون

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

ی

دولت تاثیرگذار میباشند اما تأثیرپذیری ی

دولزت از محزیط بیزرون تزا انزداز

زیادی منوب به انسجام محیط درون و توانمندی آن است .در این بستر محیط داخزل
نقش به مراتب پر رندتری نسبت به خارج دارد .به طور کلی نهاد دولت از دو من ر
در بروز ناآرامیهای عربی تاثیرگذار بود .از ی

سو این نهاد دارای مشکل سزاختاری

میباشد که ریشه در تاریخ ظهور ن امدولتهای منطقه دارد و از سویی دیگر بررسزی
عملکرد دولتهای درگیر طی دهه پیش از آغاز ناآرامیها نشزان از قزدرت و ضزعف
آنها بر حسب دسترسی به منابع زیر زمینی دارد.
 .3-1ظهور و تکوین نهاد دول

در خاورمیانه عربی

نهززاد دولززت مززدرن در خاورمیانززه عربززی میززراث حکمرانززی ام راتززوری عثمززانی و
قدرتهای استعماری اروپا سبریتانیزا و فرانسزه اسزت .بزه طزور کلزی ایزن نهزاد در
خاورمیانه عربی زایید تغییر پارادای از ام راتوری عثمانی به دولتهای مدرن و مج ا
میباشد که در نتیجه تغییر و تحوالت پس از جند جهانی اول و تقسزی خاورمیانزه
بین دولتهای استعمارگر اروپایی در شکل دولتهای ملی ظاهر شد .بر این اسزاس،
دولت مدرن در کشورهای عرب خاورمیانه از ابتدا به صورت نزاق

متولزد گردیزد.

اولین نقصان عدم تناسب بین مرزهای سرزمینی و ملزل تابعزه بزود .بزرخالف تزاریخ
اروپای غربی به عنوان خاستگا ن ام دولت مدرن ،دولتهای عربی از طریزق جنزد
میان ملل تابعه برای تعیین سرحدات مرزی خزود تعیزین نشزدند .بلکزه توافزق بزین
دولتهای استعمارگر اروپایی و روابط آنها با گرو ها و طبقزات اجتمزاعی قدرتمنزد
زمینه شکلگیری کشور و تعیین سزرحدات را فزراه نمزود

سGelvin, 2015: 155-6

.

دومین نقصان که با اولزی در پیونزد اسزت عزدم وجزود احساسزات ملزیگرایانزه در
کشورهای تاز تأسیس بود که مردم خود را برخاسته از ی

هویت خاج و متفاوت

با همسایگان ن یر زبان ،مذهب ،فرهند و  ...به عنوان عوامل پیوند دهند به یکدیگر
نمیدیدند .دولت ملی در اکثر بخشهای سرزمینهزای عربزی سبزه اسزتثناا مصزر یزا
مراکش که دارای تاریخ چند صد یا ه ار ساله هستند بدون گرایشات ملزی تأسزیس
شد

سHinnebusch, 2003: 5

.

ر ابطه ارگانی

بین جامعه و دولت حاک بود .بزه عبزارت دیگزر ،جریزان قزدرت در

دولتهای تاز تأسیس عربی خیابانی ی
به جامعه در حرکت میباشد

طرفه است که صرفا از باال به پایین سدولت

سKing, 2009: 3-17

 .پیروزی انقالبهای عربزی دهزه

 11و  11میالدی تا انداز زیادی روند مذکور را دستخوش تغییر نمود به طزوری کزه
زمینه ن دیکی جامعه و دولت در ن امهای دستخوش تغییر سمصزر ،سزوریه و عزراق
فراه گردید .از آنجایی که سرنوشت دولتهای مورد بحزث بزا آرمزان ملزیگرایزی
عربی پیوند خورد بود ،شکست اعراب مقابل اسزرائیل در جنزد شزش روز 0311
خط پایانی بر الگوی جدید کشورداری در سرزمینهای عربی و تدوام ن ام حکمرانی
مج ا از جامعه داخلی در این کشورها بود.
در ایززن ارتبززاب تحززوالت اقتصززادی-سیاسززی دهززههززای  11و  01مززیالدی موجززب
شکلگیر ی ن زام سیاسزی جدیزد در خاورمیانزه عربزی گشزت کزه از آن بزا عنزوان
پدرساالری جدید یاد میگردد .ن ام مورد بحث چارچوبی ترکیبی است که بزه طزور
توامان دارای مولفههای مدرن و سنتی حکمرانی میباشد و در ادامه سنت دولتمداری
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سومین مشکل دولتهای جدید خاورمیانه در دور پس از جند جهزانی اول فقزدان

01

رایف در خاورمیانه قرار دارد .به طور کلی اکثر رژی های عربی در فاصله زمزانی بزین
 0301-2101صرفا ی

ائتالف حکومتی محدود بودند که بر پایه ن ام حامی -پیرو و

متکی بر فرد یا ح ب واحد ادار شدند .در رژی هزای مزورد بحزث قزدرت سیاسزی
محدود به تعداد اندکی از افراد است به طوری که رژی های مذکور به طور مزداوم از
تمامی اب ارهای خود برای بقاا در قدرت استفاد مزیکننزد و بزا امنیتزی جلزو دادن
شرایط کشور به دنبزال محزدود نمزودن آزادیهزای فزردی و اجزرای سیاسزتهزای
01
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سرکوبگرانه خود هستند

سOsman Salih, 2013: 188

 .به عبارت دیگر ،این رژیز هزا

با هموار نمودن مسیر برای جانشینیهای خانوادگی ،نهادینهسازی رویههزای تبعزیض
اقتصادی-اجتماعی و همچنین محدود نمودن دیگر گرو های قومی-مذهبی به دنبزال
تثبیت حکومتهای مطلقه خود میباشند.
 .3-2عملکرد دول های عربی در دوره پیش از ناآرامی

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

اگر چه دولتهای عربی در منطقه خاورمیانه از ن ر ساختار حکومتی دارای شزباهت
هستند و در زیر مجموعه ن امهای اقتدارگرا دسته بندی میشوند اما آرایزش سیاسزی
منطقه از من ر اقتصاد سیاسی سمی ان دسترسی به منزابع زیزر زمینزی و سزاختار هزرم
جمعیتی تا انداز ای متفاوت است.
جدول  :5-5دستهبندی دولتهای خاورمیانهای دستخوش ناآرامی بر پایه منابع زیر زمینی و نیروی کار
دسترسی به منابع/برخورداری از نیروی کار

جمهوریهای

پادشاهیها

دموکراسیها

کشورهای دارای منابع کم و نیروی کار زیاد

مصر

اردن

لبنان

کشورهای دارای منابع زیاد و نیروی کار زیاد

سوریه ،یمن

-

عراق

کشورهای دارای منابع زیاد و نیروی کار کم

-

بحرین ،کویت ،عمان،
قطر ،عربستان سعودی
و امارات متحده عربی

-

کشورهای درگیر ناآرامیهای عربی که شاهد سرنگونی رژیز هزای حزاک یزا جنزد
داخلی بودند همگی در زیر مجموعه جمهوریهای فاقد منابع زیر زمینی قرار دارنزد.
رژی های سیاسی حاک بر این کشورها فاقد منابع کافی برای توزیع بزین جمعیزت و
مهار ناآرامیها بودند .البته این امر در مورد پادشاهی فاقد منابع اردن نی صادق است.

با این حال ،در ناآرامیهای عربی پادشاهیها نشان دادند که نسبت به جمهزوریهزای
از ثبات باالتری برخوردارند .وضعیت مذکور به معنزی مسزتثنی بزودن آنهزا در قبزال
ناآرامیها نبود بلکه مقاومت بیشتر آنها در برابر موج ناآرامی نسبت بزه جمهزوریهزا
ریشه در تفاوت ساختار ن ام حامی-پیرو و همچنزین شزکل ائزتالف اجتمزاعی ایزن
رژی ها دارد

سYom and Gause, 2012: 75-6

.

در مورد پادشاهیهای دارای منابع زیر زمینی این نکته باید مورد اشار قرار گیرد کزه
به استثنای قطر و امارات متحد عربی ،الباقی پادشاهیها ناآرامیهای عربی را تجربزه
کردند .در این بین پادشاهی بحرین که به شزدت مزورد اعتزرای شزیعیان بزه عنزوان
اکثریت جمعیتی این کشور قرار داشت به پشتوانه مداخله ن امی شزوراری همکزاری
خلیف سفارس و سکوت امریکا سبه دلیل استقرار ناوگان پنج دریایی ایزن کشزور در
بحرین توانست بر موج انقالبی سزوار شزود

سKatzman, 2016

و دیگزر کشزورهای

پیش از پرداختن به عملکرد دولتهای عربی این نکته باید مورد اشار قرار گیرد کزه
دایر حکمرانی ترکیبی از عوامل نهادی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اسزت کزه بزر
سازمانها و افراد اثزر مزیگزذارد  .در ایزن راسزتا ،نهزاد دولزت ضزمن در بزر گیزری
موضوعات سط) کالن ن یر سیاست ،تصمی گیری و روابط دولزت-جامعزه متصزدی
مدیریت رویهها ی اداری ،تدوین مقررات و اجرای آن ،سازوکارهای مشارکت جامعه
در سیاست ،شفافیت و پاسخگویی است و این عوامزل شاخصزههزای بزرای ارزیزابی
عملکرد حکمرانی به حساب میآیند .بنا بر آمار و اطالعات ارائه شد توسزط بانز
جهانی در مورد شاخ

حکوم

مبتنی بر قانون در طول سالهای  0330-2101که

نشاندهند ثبات چارچوبهای قانونی بوجزود آورنزد اطمینزان بزه ن زام سیاسزی و
تشویق کنند افراد ،گرو ها و شرکتها برای سرمایهگذاری اقتصادی در پزروژ هزای
ملی است ،کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار اندک سپادشاهیها نفتی دارای
باالترین امتیاز در این شاخ

میباشند .ایزن در حزالی اسزت کزه کشزورهای دارای
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شورا نی به پشتوانه سرانه باالی منابع زیرزمینی در برابر ناآرامیها مقاومت نمودند.

07

منابع اندک و نیروی کار زیاد سمصر و کشورهای دارای منابع و نیزروی کزار فزراوان
سیمن و سوریه به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند
الزم به ذکر است که شاخ

سKaufmann et al., 2010

.

مذکور در سالهای منتهی به ناآرامیهای عربزی در هزر

سه گرو یاد شد با کاهش روبرو بود است اما کشورهای دارای منابع و نیروی کزار
زیاد در قیاس با میانگین بینالمللی شاخ

مورد بحث در وضعیت پزایینتزری قزرار

دارند و از این من ر وضعیت سایر گرو هزا بهتزر اسزت .از ن زر بررسزی کشزورهای
08
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منطقه در سزه گزرو یزاد شزد در سزال منتهزی بزه نزاآرامی س ، 2101لبنزان در بزین
کشورهای دارای منابع اندک و نیروی کار فزراوان ،عزراق در میزان کشزورهای دارای
منابع زیاد و نیروی کار زیاد و در نهایزت عربسزتان در بزین کشزورهای دارای منزابع
فراوان و نیروی کار اندک بدترین جایگا را به خود اختصاج داد اند .به طزور کلزی
در شززاخ

حکومززت مبتنززی بززر قززانون ،پادشززاهیهززا نسززبت بززه جمهززوریهززا و

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

دموکراسیها وضعیت به مراتب بهتری از خود نشان میدهند.
در شاخ

حکومت مبتنی بر قانون کزه آمزار و ارقزام نشزان دهنزد وضزعیت بهتزر

پادشاهیهای نفتی است نقش منابع زیر زمینی و اثرگذاری حکومتها در پیاد سزازی
ظرفیت دولت مبه و نامشخ

است .در این راستا شاخ

اثربخشی حکوم

کزه

مبین توانایی دولت و نهادهای مرتبط با آن در تدوین و اجرای سیاستها و همچنزین
تاثیرگذاری دولت بر تمامیت سرزمینی تحت کنتزرل مزیباشزد وضزعیت کشزورهای
عربی خاورمیانه را در دور پیش از بروز ناآرامی عربی به طور مشخ
میکشد .بنا بر شاخ

اثربخشی حکومت که توسط بان

تر به تصزویر

جهانی ارائزه شزد اسزت

کشززورهای دارای منززابع فززراوان و نیززروی کززار انززدک سپادشززاهیهززا نفتززی دارای
مطلوبترین آمار در طول دهه پیش از شزروع نزاآرامیهزا مزیباشزند .در حزالی کزه
کشورهای دارای منابع ک و نیروی کزار زیزاد سمصزر و همچنزین کشزورهای دارای
منابع و نیروی کار فراوان سیمن و سوریه به ترتیب در رتبههزای بعزدی قزرار دارنزد
سKaufmann et al., 2010

 .از ن ر بررسی شاخ

اثربخشی حکومت در کشزورهای

عرب خاورمیانه کشور مصر در بین کشورهای دارای منابع ناچی و نیروی کزار زیزاد،

عراق در میان کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار بزاال و در نهایزت عربسزتان
در بین کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار ک  ،پایینترین جایگا را بزه خزود
نی وضعیت پادشزاهیهزا نسزبت بزه

اختصاج داد اند .به طور کلی در این شاخ

جمهوریها و دموکراسیها در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد و به عبارتی تأییزد
کنند صحت آمار مربوب به شاخ

حکومت مبتنی بر قانون است .شایان ذکر اسزت

که در اینجا من ور به طور خاج پادشاهیهای نفتی میباشد چرا که وضعیت اردن با
احتساب  1/0امتیاز در مقایسه با قطر با  1/3امتیاز در شاخ

اثربخشی نشزاندهنزد

شکاف بین پادشاهیهای نفتی و غیر نفتی است.
از دیگر شاخ

هایی که در ارتباب با بروز ناآرامیهای عربی مزورد توجزه مزیباشزد

اف ایش فساد و رفیقبازی در حوز اقتصاد کشورهای خاورمیانه است .در این راستا،
پ وهشگران وضزعیت نابسزامان اقتصزادی منطقزه را بزا فسزاد در حزوز سیاسزت و
دسترسی به فرصتهای اقتصادی موازنه داخلی را بزه نفزع رفقزای رژیز در داخزل
تغییر داد است .بنا بر آمار ارائه شد توسط نهاد شفافیت بینالملل پیرامون شزاخ
فساد در طول سالهای  2119-2102کشزورهای دارای منزابع و نیزروی کزار فزراوان
سسوریه و یمن از باالترین سطوح فساد برخزوردار بودنزد .در حزالی کزه طزی دور
مورد بحث کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار پایین سپادشاهیها نفتی شاهد
فساد کمتری بودند .شاخ

مورد بحث در کشورهای دارای منزابع انزدک و نیزروی

کار زیاد سمصر در اوائل دهه  2111روندی ن ولی داشت اما در سالهزای منتهزی بزه
بروز ناآرامیها نشاندهند اف ایش است .عراق در میان کشورهای دارای منابع فراوان
و نیروی کار باال ،لبنان در گردونه کشورهای دارای منابع اندک و نیروی کار فراوان و
عربستان سعودی در دسته مربوب به کشزورهای دارای منزابع فزراوان و نیزروی کزار
پایین ،فاسدترین کشورها محسوب میگردند

سTransparency International

.

می ان استفاد از خشونت و سرکوب توسط دولتهزا از دیگزر شاخصزههزای مزورد
توجه در ارزیابی عملکرد آنها میباشد .با توجه به گرو های هزدف تحزت خشزونت
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معامالت روزمر اجتماعی پیوند زد انزد؛ ترکیزب فزوق نشزان از آن دارد کزه امتیزاز

09

دولت ،شاخ

سرکوب نقزش مشخصزی در محزدود نمزودن فضزا بزرای سزیاریت

اجتماعی و شکلگیری گرو های ذینفع دارد .عالو بزر ایزن ،ارتبزاب مسزتقیمی بزین
خشونت و سرکوب با تضعیف حق مالکیت وجود دارد؛ چرا که سرمایهگذار همزوار
در معری خطر مصادر و اجرای دلبخوا مقرارت میباشد .الزم به ذکر است که این
شاخ

متشکل از چند زیر مجموعه ن یر شکنجه ،مرگ فراقانونی ،زندانی سیاسی و

ناپدیززد شززدگی اسززت .همسززو بززا شززاخ
21
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هززای قبلززی در طززول سززه دهززه گذشززته

س 0300-2100دولتهای دارای منابع فراوان و نیروی کار ک از پایینتزرین سزطوح
سرکوب فی یکی برخوردار بودند در حالی که دولتهای دارای منزابع و نیزروی کزار
زیاد باالترین می ان خشونت را علیه مردمان خود به کار گرفتنزد س
2014

Cingranelli et al.,

 .در این میان ،اگر چه با شروع ناآرامیهای عربزی میز ان عمزومی سزرکوب و

خشونت در کشورهای مورد بحث اف ایش یافت اما این اف ایش در کشزورهای دارای

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

سرانه منزابع زیرزمینزی بزاال شزدت بیشزتری را نشزان مزیدهزد .بزه عبزارت دیگزر،
جمهوریهای غیر نفتی در طول ناآرامیها گرایش بزه مراتزب کمتزری بزه سزرکوب
مردمان خود در قیاس با پادشاهیهای نفتی داشتند .در ایزن راسزتا کشزورهای مصزر،
یمن و عربستان سعودی بیشترین می ان سرکوب را در سه گزرو یزاد شزد در سزال
 2101به خود اختصاج دادند.
به طور کلی منطقه خاورمیانه در شاخ

آزادی سیاسی نسبت بزه دیگزر منزاطق در

جایگا پایینتری قرار دارد .در این ارتباب هم مان به تغییر ساختار سیاسی-اقتصزادی
اکثر کشورهای منطقه از اوائل دهه  0301می ان مشارکت در بیشتر دولتهای منطقزه
کاهش یافته است در این میان ،کشورهای دارای منابع ک و نیروی کار زیاد سمصزر و
لبنان در قیاس با کشورهای دارای منابع زیاد و نیروی کار کز سپادشزیهزای نفتزی
سطوح باالتری از اعطاا آزادی سیاسی را در طزول سزالهزای بزین  0300-2101بزه
نمایش گذاشتند .به مانند دیگر شاخصههای حکمرانی کشورهای دارای منابع فزراوان
و نیروی کار باال سسوریه و یمن در میان سه گرو یاد شد دارای پایینتزرین سزط)
آزادیهای سیاسی قرار دارند

سCingranelli et al., 2014

 .نکته جالب توجه آن اسزت

که از سال  2111سشزاید بزه دنبزال جنزد  93روز اسزرائیل-حز باهلل تزا شزروع
ناآرامیهای عربزی در سزال  2101سزط) آزادیهزای سیاسزی و احتزرام بزه حقزوق
شهروندی در هر سه دسته از دولتهای مورد بحث به شدت کاهش یافته است.
شایان ذکر است که در میان شاخ

های یاد شزد پیرامزون وضزعیت حکمرانزی در

خاورمیانه عربی در سال منتهی به بروز ناآرامی ،شاخ

آزادی سیاسی تنها شاخصزی

است که در آن دولتهای دارای منابع باال و نیروی کار پایین سپادشاهیهای نفتی در
جایگاهی پایینتری نسبت به دو گرو دیگر قرار دارند .البته ایزن وضزعیت در مزورد
کشورهای یاد شد نی یکسزان نیسزت؛ بزه طزوری کزه کویزت و بحزرین تزا زمزان
ناآرامیهای عربی نسبت به سایر همسایگان خود در منطقه خلیف فزارس آزادیهزای
سیاسی بیشتر به شهروندان خود اعطاا کردند .بنا بر آمار و اطالعزات ارائزه شزد در
مززورد وضززعیت آزادی سیاسززی در سززال  2101کشززورهای اردن و مصززر در بززین
نیروی کار فراوان و در نهایت قطر و امارات متحد عربزی سکزه شزاهد نزاآرامیهزای
عربی نبودند پایین ترین جایگزا را در بزین کشزورهای عزرب خاورمیانزه بزه خزود
اختصاج دادند.
مطالب فوق نشاندهند وضعیت نهاد دولت در خاورمیانه عربی پیش از بروز
ناآرامیهای مورد بحث است .به طور دقیقتر ناآرامیهای عربی از ی

سو در پرتو

تحوالت به وقوع پیوسته در طول سه دهه گذشته در کشورهای عرب منطقه حادث
گردید و از سوی دیگر ناشی از تغییر شاخصههای حکمرانی در طول دهه پیش از
بروز ناآرامیهای مورد بحث بود .آمار و اطالعات مورد اشار در شاخ

های فوق

بیانگر آن است که وقوع فراگیر ناآرامی در ن امهای جمهوری نسبت به پادشاهیها
امری تصادفی نیست بلکه شاخ

های یاد شد بیانگر وضعیت نابسامان کشورهای

مورد بحث در دور پیش از بروز ناآرامیها است .با توجه به نق

های تاریخی

دولت ملی در خاورمیانه عربی و همچنین کاستیهای اقتصادی-سیاسی اشار شد
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کشورهای ک منابع و نیروی کار بزاال ،سزوریه و یمزن از کشزورهای دارای منزابع و
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در بخش شاخ

های حکمرانی ،نهاد یاد شد را باید از موثرترین بخشها در بروز

ناآرامیهای عربی به حساب آورد.
 .4نقش ساختارهای داخلی اقتصادی-اجتماعی در ناآرامیهای عربی
تصمیمات اقتصادی دولتهای عربزی در بسزتر تحزوالت سیاسزی ضزمن قزرار دادن
وضعیت اقتصاد کشورها در شرایط جدید باعث تغییر سزاختار اجتمزاعی گردیزد .در
این ارتباب تغییر در حوز های اقتصزادی و اجتمزاعی از یز
22
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سزو موجزب وخامزت

وضعیت اقتصادی در کشورهای عربی و جدایی بخش ع ی جامعه از ن زام سیاسزی
گردید و از سویی دیگر به تغییر ساختار اجتماعی و شزکلگیزری ائزتالف سراسزری
علیه دولتهای مورد بحث انجامید.
 .4-1سیر تحوالت اقتصادی در خاورمیانه عربی
خاورمیانه عربی از بدو تأسیس ن ام دولزتهزای مزدرن در منطقزه شزاهد سزه دور
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متفاوت اقتصادی در طول سزد اخیزر بزود اسزت؛ در دور اول س 0321-0311کزه
مصادف با سالهای اولیه اسقالل دولتهای منطقه میباشد اقتصاد کشزورهای عربزی
در ادامه روند ام راتوری عثمانی قرار داشت و با توجه بزه اکتشزاف ذخزایر نفتزی در
منطقه ،تأمینکنند مواد خام برای صنایع اروپایی در راستای تقسی کزار جهزانی بزود
سGelvin, 2011: 196

 .در این دور کشورهای مورد بحث با توجه به شزرایط خزاج

بینالمللی و وقوع دو جند ب رگ در سط) بینالملل صرفا به دنبال صادرات پر سود
مواد اولیه و تأمین مایحتاج داخلی کشور بودند .به عبارت دیگر در این دور اقتصزاد
کشورهای عربی با توجه به نو ظهور بودن کشور و شرایط خاج بینالمللی تنهزا بزه
دنبال بقاا بود .دومین دور اقتصادی س 0311-0301هم مان بزا پیزروزی انقزالب در
کشورهای عربی و تغییر رژی های سیاسی از پادشاهی به جمهزوری سمصزر ،سزوریه،
عراق و یمن شکلگرفت .در این دور با توجه بزه گسزترش روحیزه ملزیگرایزی و
مبارز با نفوذ ام ریالیس در سط) بینالملل ،زمینه تغییر الگزوی اقتصزادی بزا هزدف
دستیابی به خودکفایی درکشورهای منطقه فراه گردید

سHinnebusch, 2012: 25

.

به طوری که در دور مذکور هر دوی ن امهای پادشاهی و جمهوری بزا ورود بیشزتر
در عرصه اقتصاد به دنبال توسعه اقتصادی کشور و اسزتقالل از ام ریالیسز اقتصزادی
اروپا بودند .در این چارچوب ،کشورهای منطقه اسزترات ی صزنعتیسزازی بزا هزدف
جایگ ینی واردات را در دستور کار قرار دادند و بر این اساس بیشتر منابع کشورهای
مورد بحث معطوف به پیاد سازی برنامه یاد شد گردید .اگر چه این برنامزه در دور
خود الگوی غالب تمامی محافل علمی اقتصاد در سراسر جهان به حساب میآمد امزا
در خاورمیانه قرین موفقیت نبود و قادر به مرتفع نمودن نیازهای وارداتی کشزورهای
درگیر نشد .در این بستر و با اف ایش شدید قیمت نفزت در اوائزل دهزه  11مزیالدی
نشانههای شکست الگوی یاد شزد و ضزرورت تغییزر پزارادای اقتصزادی در منطقزه
آشکار گشت

سCammett and Diwan, 2016: 82

.

سززومین و در عززین حززال آخززرین دگردیسززی اقتصززادی در منطقززه خاورمیانززه
شوک نفتی دهه  11میالدی بود .در این بستر ن امهای پادشزاهی و جمهزوری عزرب
خاورمیانه در پرتو نوسانات شدید قیمت نفت در دهه  11و  01میالدی دچار بحزران
شدید مالی و ناگ یر از تغییر ن ام اقتصادی گردیدند .در این ارتباب کشورهای مذکور
با توجه به توصیه نهادهای پولی و مالی بینالملل گام در مسیر اقتصاد بازار و اجزرای
برنامه آزادیسازی اقتصادی نهادند.
برنامه یاد شد کزه ریشزه نزاآرامیهزای عربزی در دسزامبر  2101شزناخته مزیشزود
سBeschel and Yousef, 2016: 264

 .بززه دنبززال کمرنززد نمززودن نقززش دولززت در

برنامههای اقتصادی کشور و اف ایش جایگا طبقات مختلف اجتماعی در اقتصاد بزود.
حال آن که فقدان طبقات اجتماعی مستقل و قوی در جوامع عربی و همچنین بحزران
مشروعیت در کشورهای مورد بحث مانع تحقق اقتصاد لیبرالی و کاهش نقش دولزت
در عرصه اقتصاد داخلی گردید .به طوری کزه دولزتهزای عربزی بزا ایجزاد ائزتالف
کوچ

و محدود متشکل از عناصر دولتی ،نخبگان سرمایهدار و طیفهای منتخبی از

طبقه متوسط به دنبال پیاد سازی برنامه اقتصاد سرمایهداری بودند .نتیجه کار با توجزه
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س 0301-2101ناشی از تغییر و تحوالت اقتصزادی در سزط) بزینالملزل در نتیجزه

21

به رجحان ارتباطات بر اصول اقتصاد لیبرالی در این کشورها چی ی ج سزرمایهداری
رفاقتی

سCrony Capitalism

نبود .عبارت سرمایهداری رفاقتی برای توصیف حرکزت

کشورهای عربی به سوی اقتصاد لیبرالی به کار میرود که طزی آن رشزد و پیشزرفت
اقتصادی بیش از آن که ناشی از اف ایش بهر وری ،شایسهساالری و هزوش اقتصزادی
باشد ریشه در عمزق ارتباطزات بزا حلقزه نخبگزان سیاسزی داشزت .بزه طزوری کزه
فرصتهای اقتصادی با هدف تضعیف مخالفین صرفا در اختیزار حلقزه محزدودی از
21
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پیروها قرار میگرفت که دارای ارتباب ن دی
2013: 2

با بازیگران سیاسی بودند س

Chauffour,

.

در این راستا ،رژی های اقتدارگرا با توجه به بحران مشروعیت مورد اشار در سزطور
فوق مشوقهای اقتصادی را صرفا محدود به رفقایی نموند کزه از حکومزت حمایزت
میکردند .در این میان ،حج ب رگی از شرکتهزای کوچز

کزه امکزان حمایزت از
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مخالفین سبعضا اسالمگرا در آنها میرفت از دایر حمایت دولت کنار گذاشته شزدند
سCammett and Diwan, 2016: 80-8

 .در ایززن بسززتر ،سززاختار هززرم اقتصززادی در

کشورهای عربی بزا قرارگیزری تعزداد معزدودی از شزرکتهزای بز رگ وابسزته بزه
خانواد های دارای ارتباب ن دی

با حکومت سن یر ترابلسی در تونس ،احمزد عز در

مصر و رامی مخلوف در سوریه در رأس و همچنین حجز کثیزری از شزرکتهزای
کوچ

و مستقل در قاعد هرم به طور آشکار نامتقارن گردید.

فقدان حضور شرکتهای میانه در هرم یاد شد تزاثیر مخربزی بزر سزاختار اقتصزادی
کشورهای مورد بحث داشت .این عدم تعادل از ی

سو باعث اف ایش سزه بخزش

دولت و از سویی دیگر کاهش حضور بخزش خصوصزی در فعالیزتهزای اقتصزادی
گردید .محدودسازی بخش خصوصی نه تنها باعث کنارگذاری نیزروی کزار فعزال و
توانا از بازار کار بود بلکه موجب ممانعزت از نزوآوری و رشزد سزازند گردیزد .بزه
طوری که ریشه ناتوانی سرمایهداری رفاقتی کشورهای عربی در ایجاد مشاغل جدیزد
به حذف بخش خصوج و محدودسازی شدید آن باز میگزردد .بزه عبزارت دیگزر،
حفظ ی

بدنه سنگین اقتصادی فاقد خالقیت و نوآوری به واسطه ارتباطات سیاسی،

محدود نمودن بخش ب رگ خصوصی از طریق تبعیض در اعطاا مشوقهای اقتصادی
و دسترسی به منابع مالی و در نهایت فقدان بنگا های اقتصادی متوسط توانایی بخش
خصوصی را برای تبدیل شدن به بخش سیاسی تاثیرگذار و منبع پویایی اقتصزادی در
طول زمان تضعیف نمود

سShehata, 2014: 86-90

 .وضعیت مذکور به ایجاد احساس

ناامنی شدید اقتصادی ،اف ایش نابرابری و عدم وجزود عزدالت اجتمزاعی در جوامزع
عربی انجامید .به طوری که برنامه تعدیل اقتصادی کشورهای عربی در طول سه دهزه
مورد بحث س 0301-2101زمینه را برای شکلگیزری سزرمایهداری رفزاقتی و رشزد
احساس یاد شد فراه ساخت.
 .4-2تغییر ساختار اجتماعی در خاورمیانه عربی
شرایط اقتصادی مذکور در ی

بستر اجتماعی شکلگرفت که به واسزطه تصزمیمات

حکومتی در طول دور مورد بحث شاهد تغییر ساختار و جابجزایی نقزش بزازیگران
آزادسازی اقتصادی یاد میشود تأثیر فراوانی در شزکلگیزری نزاآرامی و قطزببنزدی
جوامع مورد بحث داشت .به طور کلی تغییر ساختار اجتماعی در کشورها طزی بزاز
زمانی کوتا مدت بیش از آن که جریانی خودجوش و برآمد از موازنه بین گرو ها و
طبقات درونی اجتماع باشد وابسته به دولتها به عنوان عامل توزیع منابع اسزت .بزه
عبارت دیگر ،دولتها در راستای منافع خود و جلب حمایت مردمی ،از طریق توزیع
منابع اقدام به تغییر ساختار اجتماعی مینمایند

سFarsoun, 1997: 11-27

 .به طور کلی

تغییر ساختار اجتماعی در کشورهای عربزی طزی دور مزورد بحزث س0301-2101
برآیندی از سه جریان توامان کمرند شدن حمایت دولت از طبقه متوسط ،رشد نرخ
جمعیزت در دهزه  01مززیالدی و تغییزر ماهیززت جریزانهزای اسززالمگزرای فعززال در
کشورهای مذکور از ن امی به اجتماعی بود.
با آغاز برنامه آزادسازی اقتصادی در اکثر کشورهای عربی در اوائل دهزه  01مزیالدی
اهمیت طبقه متوسط نو ظهور که به واسطه گرایشزات حزاک در سزط) بزینالملزل و
همچنین پیروزی انقالب در جمهوریهای پوپولیستی طی دهههای  11و  11مزیالدی
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بود .تغییر ساختار اجتماعی در جوامع عربی که از آن به عنزوان نتیجزه فرعزی برنامزه

21

اف ایش یافته بود تن ل یافت .در الگوی جدید سیاسی -اقتصادی دولتها بزیش از آن
که به حضور میلیونی تود مردم در خیابانها نیاز داشته باشند با تخصی

یارانههزای

سوختی و مواد غذایی سعی در مهار طبقزه متوسزط و جلزب حمایزت آنهزا داشزتند.
شرایط مذکور به جهت تن ل جایگا و حذف طبقه متوسزط از ائزتالف حکزومتی بزه
نارضایتی طبقه مذکور انجامید؛ بر این اساس ،به واسطه انت ارات بجای ماند از دور
گذشته و فقدان چش انداز بهبود وضعیت اقتصادی-سیاسی در آیند ن دیز  ،بخزش
21
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ب رگی از طبقه متوسط در جهان عرب به وی در جمهوریها به مخالفین ن زام بزدل
گردیدند .با گذشت زمان و تشدید برنامه آزادسزازی اقتصزادی در کشزورهای عربزی
فشار بر طبقه متوسط اف ایش یافت به طوری که شرایط مذکور باعزث تنز ل جایگزا
اجتماعی طبقه متوسط پیشین و ن دیکی آن به طبقه زیر متوسط و ن دیکزی بزه طبقزه
فقیر جامعه شد

سDiwan, 2013: 7-8

.
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عالو بر این ،کاهش چش گیر سط) درآمد طبقه متوسط باعث شکلگیزری فسزاد در
بدنه اداری کشور و به طور خاج در بخشهای بهداشت و آموزش گردید کزه ایزن
امر به نوبه خود به اف ایش نارضزایتی در کشزورهای مزورد بحزث دامزن زد .در ایزن
راستا ،اجرای برنامه گذار اقتصادی به سرمایهداری لیبرال موجب قطبی شزدن جوامزع
عربی بین بخش کوچ

ثروتمند و ب رگ فقیر گردید ،به طوری که طبقه متوسزط در

الگوی جدید جای خود را به طبقه کوچز

ثروتمنزد داد .بزر ایزن اسزاس ،یکزی از

پایههای تغییر ساختار اجتماعی در جوامع عربی کمرند شدن نقش طبقزه متوسزط و
کنارگذاری بخش عمد ای طبقه مذکور از معادالت سیاسی-اقتصادی بود.
منطقه عمدتا عرب خاورمیانه طی دهه  01میالدی شاهد نرخ رشد ف آینزد جمعیزت
بود که این مه در دور های آتی زمینزه بیکزاری جوانزان ،نارضزایتی اقتصزادی و در
نهایت عدم تناسب بین ظرفیتهای موجود اقتصادی و نیروی کار موجود در بزازار را
فراه ساخت .دولتهای عربی اگر چه به واسطه ظرفیت محدود اقتصزادی قزادر بزه
جذب نیروی جوان نشدند اما در حوز آموزش و فراه نمودن امکان تحصیل بزرای
جمعیت مذکور موفق عمل کردند .به طوری که از د کشور برتر که در طول  3دهزه

گذشته بیشترین اقدامات را در حوز توسعه انسانی بزه عمزل آورد انزد پزنف کشزور
متعلق به جهان عرب است .صرف ن زر از مالح زات مربزوب بزه کیفیزت آمزوزش،
گسترش دامنه آن به نوعی منجر به انقالب خاموش در کشورهای مورد بحث گردید؛
به طوری که باال رفتن سط) آموزش به انقالب انت ارات در جهزان عزرب دامزن زد.
برخالف اروپای غربی که درگیریهای طبقاتی در بستر تاریخی موجب تغییر سیاسی
شد خاورمیانه شاهد تعاری نسلی برای تغییر در حوز سیاست است .نسل تحصزیل
کرد جدید در خاورمیانه بزا توجزه بزه افز ایش ارتباطزات در پرتزو گسزترش مزوج
جهانیسازی از ابتدای دهه  0331در سط) بینالملل به مقایسه وضعیت خود با دیگر
جوانان در سراسر جهان پرداخت .این امر با توجزه بزه محزدودیتهزای تحمیلزی از
سوی ن ام حکومتی در حوز سیاسی -اقتصادی عاملی برای جدایی جوانزان از ن زام
حاک و تبدیل شزدن بزه نیزروی متعزاری بزالقو گردیزد س
.

در جریان ناآرامیهای عربی جمعیت جوان تحصیلکرد و بعضا سکوالر بزار اصزلی
تقابل در ن ام حکومتی را بر دوش داشتند و باعث آغاز فصلی جدیزد در سرنوشزت
سیاسی کشورهای عربی گردیدند .بر ایزن اسزاس ،تغییزر در سزاختار هزرم جمعیتزی
کشور نیازمند توجه بیشتر دولتهای عربی و فراه نمودن زمینه جذب طبقزه جزوان
در دستگا سیاست بود؛ چرا که تغییر مذکور بدون تردید یکی از اصلیتزرین عوامزل
شروع و گسترش ناآرامی در موج انقالبی سال  2101به حساب مزیآیزد س
2014: 16-8

Langohr,

.

با آن که جریان اسالمگرایی شروعکنند و رهبر انقالبها نبود اما نقش غیزر مسزتقی
آن در هدایت ناآرامیهای مورد بحث غیر قابل کتمان است .به طور کلی جریانهزای
اسالمی طی دهه پیش از ناآرامیها از دو من ر بر تغییر سزاختار اجتمزاعی و جزدایی
طبقه متوسط از ن امهای اقتزدارگرا تاثیرگزذار بودنزد .اول -بزا توجزه بزه فشزارهای
بینالمللی بر ن امهای عربی برای محدودسازی فعالیت اح اب اسالمی در دور پزس
از  00س تامبر  2110جریانهای مورد بحث به واسطه سرکوبهای حکومتی و تغییزر
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Adams and Winthrop,

27

شرایط بینالملل ،ایدئولوژی و تاکتی های خود را تعدیل نمودند .برای مثزال اخزوان
المسلمین در سال  2113تعهد خود را به قانون اساسی و ن ام مصر که ظاهرا مردم را
منشاا اقتدار سیاسزی کشزور مزیدانزد اعزالم نمزود
Hamzawy and Brown, 2010: 17

س ;Azarva and Tadros, 2007: 3

 .این تغییزر از یز

سزو بزه نگرانزی گزرو هزای

اجتماعی لیبرال از تصاحب قدرت توسط اح اب اسالمگرا پایان داد و از سویی دیگر
حربه دولتهای عربی بازی کنند با کارت مقابله با جریان اسزالمی را خنثزی نمزود.
28
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عالو بر این ،فعالیت جریانهای اسزالمی در حزوز خزدمات اجتمزاعی و اقزدامات
خیرانه باعث نفوذ آنها در جوامع عربی گردید.
دوم -برخی از جهتگیریهای اح اب اسالمگرا در خصوج وجود فسزاد و فقزدان
عدالت اجتماعی در رژی های عربی باعث جزذب طبقزات متوسزط و دامزن زدن بزه
نارضایتی آنها گردید .اعضاا جریانهای اصلی اسالمگزرا ن یزر اخزوان المسزلمین در
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مصر و شاخههای آن در دیگر کشورهای عربی متشکل از طبقه متوسط بودند کزه بزه
می ان زیادی از برنامه آزادسازی اقتصزادی متضزرر شزدند .در ایزن راسزتا ،بزا ظهزور
اح اب اسالمگرای میانه رو چون عدالت و توسعه در ترکیه ،النضزهه در تزونس و در
نهایت اخوان المسزلمین جدیزد در مصزر در سزالهزای ابتزدای دهزه  2111رویکزر
جریانهای اسالمگرا نسبت به اقتصاد بازار محور تعدیل شد .بر ایزن اسزاس کشزش
ایدئولوژیکی اح اب یاد شد در کنار سازگاری آن بزا اقتصزاد لیبرالزی و پشزتیبانی از
برنامههای حمایتی و در بر گیرند طبقزه متوسزط باعزث تثبیزت و گسزترش قزدرت
اح اب اسالمی در کشورهای عربی گردید.
 .5نقش ساختارهای خارجی اقتصادی -سیاسی در ناآرامیهای عربی
بیتردید اف ایش ف آیند ارتباطات جوامع بشری در دور پس از دهزه  31مزیالدی و
همچنین فعالیزت و کزنشگزری کشزورها در بسزتر جهزانی ،عزاملی مزؤثر در بزروز
ناآرامیهای عربی میباشند .در این ارتباب تأثیر محیط بینالملل بزر تحزوالت درونزی
دولتها ی خاورمیانه با توجه به مالح ات تاریخی یاد شد بزه دو بخزش سیاسزی و

اقتصادی تقسی میگردد که هر ی

بر روابط دولتها و جوامزع مربوطزه تاثیرگزذار

میباشد.
 .5-1تأثیر سیاسی نظام بینالملل بر مناسبات داخلی دول های عربی
اگرچه برقراری روابزط حزامی-پیزرو در دور پزس از دهزه  01مزیالدی مشزروعیت
دولتهای عرب خاورمیانه را به شدت تحتالشعاع قرار داد اما حرکزت دولزتهزای
م بور در مدار صل) امریکایی و پیوند ن دی

آنها با امریکا و اسرائیل در میان جوامع

عربی به عنوان وقایعی نامطلوب نگریسته شزد .رونزد افز ایش وابسزتگی کشزورهای
عربی به امریکا و همسو شدن با برنامههای آن در منطقه خاورمیانه نتیجه یه سلسله از
وقایع است که از گسترش نفوذ ایزاالت متحزد در دور پزس از جنزد شزش روز
 0311اعراب-اسرائیل در منطقه آغاز و با بیرون راندن صدام از کویت در سال 0330
به اوج خود رسید.
بازیگر ب رگ بینالمللی ،حمله عراق به کویت و اشغال آن ،موجب شکلگیزری یز
فرصت تاریخی برای امریکا گردید که نسبت به استقرار پایگا های ن زامی و حضزور
ثابت خود در منطقه اقدام نماید .در این راستا پیروزی جمهزوری اسزالمی ایزران بزه
عنوان کشور صادر کنند انقالب و مخالف با دولزتهزای عزرب دنبالزهروی ایزاالت
متحد و همچنین حضور صدام حسین در عراق و غیر قابل پیشبینی بودن اقزدامات
وی زمینه را برای استقبال رهبران عرب از ایجاد پایگا های ن امی امریکا فراه نمود.
به طوری که دولتهای عربی پایگزا هزای مزذکور را بزه عنزوان سزد محزافظ ن زام
حکومتی در داخل و خارج میدیدند .در نقطه مقابل ،جوامع عربی به دلیزل حمایزت
مستمر و همهجانبه امریکا از اسزرائیل و همچنزین روابزط حسزنه آن بزا دولزتهزای
سرکوبگر منطقه دیدگا متفاوتی نسبت به سیاستمداران عرب در خصوج حضزور و
فعالیت امریکا در منطقه داشتند

سKitchen, 2012: 57

.

در این ارتباب پیش از بروز و گسترش ناآرامی عربی در دسامبر  2101مواضع رهبران
عززرب در حمایززت از امریکززا و اسززرائیل موجززب اعتراضززات پراکنززد خیابززانی در
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پس از فروپاشی بلوک شرق در سال  0300و تبزدیل شزدن ایزاالت متحزد بزه تنهزا

29

کشورهای عربی گردید .به طوری که همبستگی با دومین انتفاضه فلسطینیان در سزال
 ،2111مخالفت با حمله مشترک امریکا و بریتانیا به عراق در سال  ،2119هواداری از
ح باهلل در جند  93روز نشانههایی از شکاف بین دولت و جامعزه در کشزورهای
عربی است .ن رسنجیهای صورت پذیرفته در کشورهای مورد بحث در دور پس از
جند اسرائیل-ح باهلل در تابستان  2111به عنوان آخرین واقعه بز رگ بزینالمللزی
منطقه پیش از بروز ناآرامیهای عربی نشزان دهنزد عمزق شزکاف یزاد شزد اسزت.
11
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اطالعات ارائه شد توسط موسسه ن رسنجی پیو

سPew

پیرامون محبوبتزرین رهبزر

عربی-اسالمی در دور پس از جند مذکور که طزی آن کشزورهای مصزر و اردن از
ی

سو و عربستان سعودی از سویی دیگر حز باهلل را مزته بزه مزاجراجویی و در

معری خطر قرار دادن منافع کشورهای عربی نمودنزد بیزانگر اخزتالف شزدید میزان
جوامع عربی و ن امهای حاک بر سر تحوالت منطقزهای بزود .در ایزن ارتبزاب سزید
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حسن نصراهلل دبیرکل ح باهلل لبنان در فراز تفاوتهزای فرقزهای سشزیعه-سزنی بزه
عنوان تنها رهبر واقعی جهان عرب و شیر عربی جدید

سNew Arab Lion

نامگزذاری

شد .نکته جالب توجه آن است که در رتبه بعدی پس از نصراهلل ،محمود احمدین اد
به عنوان دومین رهبر برتر عربی-اسالمی انتخزاب گردیزد س
Project 2010

PEW Global Attitudes

.

این ن رسنجی در ورای به تصویر کشیدن شکاف بین دولت و ملت در جهان عزرب،
نشاندهند دغدغه جمعیت عرب منطقه نسبت به اسرائیل و امریکا است .چرا که بزه
گفتزه ایززوب رأی بززه نصزراهلل نمززاد ایسززتادگی در برابزر اسززرائیل و آرای مززرتبط بززا
احمدین اد ناشی از مخالفت آن بزا امریکزا اسزت

سAyoob, 2011

 .بزر ایزن اسزاس،

نگرش منفی جمعیت منطقه نسبت به اسرائیل و امریکا و روابط دوستانه دولزتهزای
حاک با آنها را میتوان از عوامل تأثیر گذار در اف ایش عزدم مشزروعیت رژیز هزای
عربی و برانگی انند در ناآرامیهای عربی دانست.
نکته دیگری که در ارتباب با تأثیر سیاسی حوز بزینالملزل بزر کشزورهای عربزی در
خصوج ناآرامیهای عربی بایستی مورد اشار قرار گیرد فشار کشورهای غربزی بزر

اجرای دموکراسی و رعایت حقوق بشر اسزت .بزا پایزان جنزد سزرد برنامزه ارتقزاا
دموکراسی به الویت برخی از سازمانهای بینالمللی و دولتهای غربی در ارتباب بزا
کشورهای مورد بحث تبدیل شد است .اگرچه برنامه یاد شزد غالبزا تحزت الشزعاع
منافع منطقهای بازیگران بینالمللی قرار دارد اما این روند در نهایت موجب تغییراتزی
در ساختار سیاسی برخی از کشورهای منطقه ن یر پذیرش مخالفین در ن زام سیاسزی
کشورهای مصزر و ترکیزه ،تشزکیل گروهزای حقزوق بشزر در مصزر دوران مبزارک،
برگ اری اولین انتخابات شهرداریها در عربستان سعودی و واگزذاری حزق رأی بزه
زنان در کویت گردید

سGelvin, 2015: 37

.

در این ارتباب ،فشارهای بینالمللی در پذیرش اخزوانالمسزلمین در سزاختار قزدرت
مصر و پیروزی تشکل م بور در انتخابزات پارلمزانی مصزر در  2111بزیتزأثیر نبزود
س9Bedford Row, 2015

 .به عبارت دیگر حوز بینالملل در تسهی قدرت رژی های

است که شرایط ساختاری ناشی از پویزاییهزای محزیط بزینالملزل موجزب افز ایش
مشروعیتزدایی از رژی های عرب و همچنین تغییر استرات ی مخزالفین شزد اسزت.
به عبارت دیگر ،با مداخله بازیگران و سازمانهای بینالمللی زمینه بیثباتی رژی هزای
عربی و رشد گرو های مخالف ن ام فراه گردید.
 .5-2تأثیر اقتصادی نظام بینالملل بر مناسبات داخلی دول های عربی
در بخش اقتصادی ،نوسانات شدید قیمت نفت طی دهههای  11و  01مزیالدی نقطزه
عطفی در تغییر ساختار اقتصادی اکثریت کشورهای عرب منطقه محسوب مزیگزردد.
به طوری که این واقعه ضمن تغییر ساختار اقتصاد بینالملزل موجزب بحزران شزدید
اقتصادی در دولتها ی عربی سنفتی و غیر نفتزی شزد .پزیش از پزرداختن بزه نقزش
اقتصاد بینالملل بر بروز ناآرامیهای عربی اشار به این نکته ضرورت دارد کزه تزأثیر
بحران اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت با توجه به سزاختار اقتصزادی متفزاوت
کشورهای مورد بحث یکسان نبود .بدیهی است که کشورهای غیر نفتی در قیزاس بزا
کشورهای نفتی فشار اقتصادی به مراتب بیشتری متحمل شزدند .امزا بزه طزور کلزی
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اقتدارگرا با مخالفین از جایگا برجستهای برخوردار اسزت .تصزویر فزوق بیزانگر آن

10

وضعیت اقتصادی بخش کثیری از کشورهای عربی در نتیجه بحران مذکور تزا انزداز
زیادی دستخوش تحول گردید .در این ارتباب اکثر دولتهای مذکور برای رهزایی از
شرایط نابسامان اقتصادی بنا بر توصیه نهادها و مؤسسات مالی بزینالمللزی اقزدام بزه
تغییر سیست اقتصادی خود از ن ام دولتمحور و سوسیالیستی به ن ام اقتصزاد بزازار
نمودند .دولتهای یاد شد در راستای پیاد سازی برنامه اجماع واشینگتن دامنزهای از
سیاستهای نئولیبرالی ن یر کاهش تعرفهها ،عدم کنترل نزرخ بهزر و حزذف سزهمیه
12
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واردات را در دستور کار قرار دادند که سیاستهای یاد شد باعث اف ایش وابسزتگی
بیش از پیش کشورهای عربی به بازارهای جهانی گردید

سLawson, 2015: 457

.

گشایش اقتصادی کشورهای مورد بحزث در برابزر کاالهزای خزارجی طزی دهزه 31
میالدی موجب کاهش شدید قیمت کاالهای داخلی شد و دولتهای در حزال گزذار
به سوی ن ام اقتصاد بازار ناگ یر از اخذ وامهای خارجی و کاهش ه ینههای عمومی
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بودند .در این راستا برنامه ریاضت اقتصادی دولتهای عرب برای کزاهش ه ینزههزا
نی موجب تن ل استاندارد زندگی بخش کثیری از جمعیت در کشورهای مورد بحزث
گردید.
همگام با کوچ

شدن دولت در کشورهای عربی شبکهای از امتیازات شزکل گرفزت

که به واسطه ارتباب با نخبگان سیاسی به دنبال انعقاد قراردادهای پر سود بزینالمللزی
یا در اختیار گرفتن فرصتهای اقتصادی بدون مشارکت در فرآیند مناقصه واگزذاری
پروژ ها ی عمرانی بودند .رفتارهای فراقانونی مذکور به عنوان طبقه اقلیتی دیزد شزد
که به واسطه امتیازات یاد شد مافوق جامعه مدنی قرار دارد .تضزاد یزاد شزد نقزش
موثری در برانگیختن مخالفین به دلیل از دست رفتن جایگزا مزردم نز د حکومزت و
کمرند شدن توافقات اجتماعی داشت .برای نمونه در بین سالهزای  2113-0مصزر
شاهد شدیدترین ناآرامیهای کارگری در طول تاریخ این کشور بود؛ بزه طزوری کزه
بیش از  0/1میلیون مصری در تقریبا  2111تحصن کارگری مشارکت کردند س
2015: 160

.

Ritter,

با توجه به تصویر فوق فشارهای ناشی از اقتصاد بینالملل ،جوامع عربزی را در دور
پیش از ناآرامیها ی مورد بحث در شزرایط انفجزاری قزرار داد بزود بزه طزوری کزه
درگیری پلیس با دستفروش تونسی جرقهای برای انفجار در این کشورها بود .الزم به
ذکر است اگر چه تأثیر اقتصاد بینالملل بر کشورهایهای عربی دارای ریشه تزاریخی
میباشد به طوری که تمامی ابعاد اقتصادی کشورهای مورد بحث را در بر میگیرد اما
حوادثی مانند بحران ب رگ اقتصاد بین الملل در سال  2110نی در بروز نزاآرامیهزای
عربی بیتأثیر نبود .بدنبال بحران اقتصاد جهانی در سال  2110رونزد رشزد اقتصزادی
کشورهای دستخوش ناآرامیهای عربی تا سال  2101کاهش یافت؛ به طوری که نرخ
رشد کشورهای مورد بحث در سال یزاد شزد نیز پزایینتزر از میزانگین نزرخ رشزد
سالهای بین  2111-2110بود

سCammett et al., 2015: 4

 .عالو بر این ،یارانههزای

انرژی در کشورهای درگیر ناآرامی متأثر از قیمتهای بینالمللی اف ایش یافزت ،ایزن
عمومی و دستم د کارکنان در بخش دولتی گردید .با عبارت دیگر رکزود مزذکور نزه
تنها باعث اف ایش تورم بلکه موجب کاهش دستم د و خدمات بخش عمومی شزد و
از این حیث زمینه نارضایتی جوامزع عربزی را در دور پزیش از نزاآرامیهزای عربزی
فراه ساخت.
نتیجهگیری
ناآرامیها ی عربی نمونه مشخصی از حوادث در دور پسا جنزد سزرد اسزت کزه از
ی

سو نشان از جایگا دولتها در وضعیت نابسامان داخلی دارد و از سزویی دیگزر

تاثیرات ن ام بینالملل را بر شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بزازیگران مشزخ
میسازد .به عبارت دیگر ،سندی دال بر اثبات رابطه بین سزطوح داخزل و خزارج در
بروز حوادث درونی واحدهای سیاسی است .در این ارتباب رشد قدرت دولتهزا بزه
پشتوانه برخزورداری از قزدرت سزاختاری موجزب افز ایش تاثیرگزذاری بزر محزیط
بینالملل و کاهش آسیبپذیری در برابر آن خواهد بود .با نگاهی به تاریخ دولتهای
عربی در طول سد اخیر مشخ

خواهد شد که ضعف ساختاری دولتها تا انزداز

سیاست جهانی
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اف ایش موجب فرسایش قدرت اقتصزادی دولزت در حزوز سزرمایهگزذاری بخزش
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زیادی ناشی از عدم ارتباب یا پیوند ضعیف بین جوامع و ن ام سیاسی مزیباشزد .هزر
چند که در برخی دور ها ن یر دهههای  11و  11میالدی در جمهوریهزای نوظهزور
عربی و یا در دور پسا ناآرامی عربی دولتها برای ارضاا سیاسزی جوامزع در کوتزا
مدت ،کاهش خش جامعه و مهار امواج انقالبی اقدام به اجرای برنامههای پوپولیستی
نمودند .در مورد نقش ساختار اقتصادی و اجتماعی در بروز ناآرامیهای عربزی بایزد
به این نکته توجه کرد که اصوال ساختارهای یاد شد بیش از آن کزه برآینزد دخالزت
11
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دولت و اجرای سیاستهای فرمایشی باشد ناشی از سیر تکوین نهادهای و الگوهزای
اقتصادی-اجتماعی در بستر تاریخی اسزت .اتخزاذ تصزمیمات سیاسزی بزرای تغییزر
ساختار اجتماعی نتیجهای بهتر از تحوالت جوامع عربی در بر نخواهد داشت .چرا که
شکلگیری و فعالیت نهادها و الگوهای مذکور ی
ی

فرآیند محسوب میگردند کزه در

بستر بلند تاریخی نسبت به تصحی) و بازتولید خود اقدام خواهند کزرد .در ایزن

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

راستا به ن ر میرسد اقدامات دولتها برای تغییر و تحول در حوز اقتصاد یا اجتماع
بایستی فارغ از دغدغههای سیاسی ،عدم اعطاا امتیاز به پزار ای از طبقزات اجتمزاعی
خاج و به طور مشخ

در باز زمانی دراز مدت صورت گیرد.

با توجه به جایگا قدرت در ن ام بینالملل ،بازیگران توانمند در جایگزا و موقعیزت
بهتززری بززرای تاثیرگززذاری بززر سززایر بززازیگران در جامعززه بزینالملززل برخوردارنززد.
بهر برداری از امکانات ن ام بینالملل برای اف ایش قدرت دولت زمینه ارتقاا جایگزا
ی

بازیگر در نردبان سلسله مراتب دولتها را فزراه خواهزد سزاخت .بزه عبزارت

دیگر استفاد از ظرفیتهزای ناشزی از هز اف ایزی در سزط) فراملزی باعزث کزاهش
آسیبپذیری دولتها در برابر ن

بینالملل خواهد شد .در این ارتباب ن ام بینالملل

بسته به رویکرد دولتها میتواند نقش مخرب و یا سازند در ارتقاا یا افول جایگزا
ی

کشور داشته باشته باشد.
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نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی
سعید شکوهی
تاریخ دریافت 5991/9/42
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چکیده
تنش در روابط ایران و عربستان به اوج خود رسیده است .گروهی از صاحبنظران دلیل اصلی
این منازعه را عوامل ایدئولوژیک و گروهی دیگر عوامل ژئوپلتیک میپندارند .دیدگاه ترکیبی
دیگری نیز وجود دارد که هر دو عامل را در کنار هم ،دلیل تشدید منازعه در روابط دو کشور
میداند .موضوعی که توجه چندانی در پژوهشها به آن نشده ،عامل برداشتها و نظام ادراکی

93

نخبگان در روابط دو کشور و نقش آن در تشدید تنشهاست .نوآوری این پژوهش ،پرداختن به
نقش برداشتها در روابط دو کشور بوده و دنبال پاسخ دادن به این سوال بود که برداشتهای
نخبگان ایرانی در روابط بین ایران و عربستان چه تأثیری گذاشتهاند؟ در این راستا ،از مدلهای
نظری نظریهپردازانی همچون رابرت جرویس ،جک لوی و آرتور استاین استفاده شد .روش
دیدگاههای نخبگان سیاسی و نظامی ایران نسبت به طرف مقابل و برداشتها و سوءبرداشتهای
احتمالی آنها بهره گرفته شد .یافتههای پژوهش نشان دادند که برداشتهای نخبگان سیاسی و
نظامی ایران در روابط میان ایران و عربستان در چند حوزه تأثیرگذار و قابل توجه بوده و به
تشدید تنشها کمک کردهاند )5 :برداشتها از توانمندیهای خود و دشمن ،شامل :اغراق در
برآورد توانمندی نظامی خود و ناچیز شمردن توانمندی نظامی دشمن؛  )4برداشتها از
برداشتهای دشمن :اغراق در دشمنی دشمن؛ و  )9برداشت از نیتها و رفتارهای احتمالی
کشورهای ثالث .در ادامه مقاله ،ضمن بررسی این موارد ،به شرایط کاهش آثار این برداشتها و
افزایش احتمال بهبود روابط دو کشور پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :برداشت و سوءبرداشت ،ایران ،عربستان ،تنش ،توانمندی

 .5استادیار روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبائی
نویسنده مسئول shokoohi@atu.ac.ir
 چکیدهای از نسخه اولیه این مقاله در سومین همایش بین المللی نظام بینالملل ،تحوالت منطقهای و سیاستخارجی ایران ،دانشگاه عالمه طباطبائی (آذرماه  )5991به صورت شفاهی ارائه شده است.
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پژوهش مورد استفاده در این پژوهش ،تحلیل محتوای کیفی بود .از این روش برای بررسی

سیاست جهانی

مقدمه
تنش و جنگ نیابتی ایران و عربستان به اوج خود در دهههای اخیر رسیده است.
تاریخ کوتاه و پرفراز و نشیب رابطه ایران و عربستان سعودی بیش از آنکه شاهد
دوستی آنها باشد ،نظارهگر رقابتها و دشمنی میان آنها بوده است .این رقابت و
دشمنی ،دالیل عمدهای دارد و در هر دورهای ،برخی از دالئل از اهمیت ویژهای
برخوردار میشوند .علیرغم تأکید زیادی که بر فرقهای و ایدئولوژیک بودن دشمنی
04
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ایران و عربستان در عصر کنونی میشود ،نگارنده بر آن است که عامل اصلی
خصومت عربستان با ایران ،مسأله ژئوپلتیک یا به عبارت بهتر ،رقابتهای ژئوپلتیکی
این کشور با ایران است .طی سالهای اخیر نتایج رقابت منطقهای ایران و عربستان
بیشتر به سود ایران بوده است .از اینرو ریاض در تالش برای تغییر اوضاع و
گسترش نفوذ و وزن سیاسی خود در منطقه است .این نقل قول منتسب به جان کری،

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با وزرای خارجه کشورهای عربی در تأیید این
مطلب بس ،که اظهار داشته بود «کل جهان عرب یک ژنرال قاسم سلیمانی برای
مبارزه با تروریسم ندارد» .اوباما نیز خطاب به مقامات عربستانی گفته بود که این
کشور نمیتواند وزن و نفوذ منطقهای ایران را نادیده بگیرد این موارد نشاندهنده
نقش و وزن غیر قابلاغماض ایران در منطقه است و پذیرش آن برای ریاض سخت
مینماید .در کنار این عوامل فیزیکی و محسوس ،عوامل دیگری نیز دستاندرکار
هستند که آتش تنش میان تهران و ریاض را شعلهورتر ساخته و هر روز بر ابعاد آن
بیفزایند .به باور نگارنده مقاله ،برداشتها و سوءبرداشتهای طرفین از هم و نقش
مخرب آن در تصمیمگیریها یکی از این مواردی است که در ادبیات مربوط به این
حوزه مغفول واقع شده و توجه چندانی به آن نشده است .اهمیت این موضوع زمانی
بیشتر جلوهگری میکند که به این مسأله توجه کنیم که ساختار تصمیمگیری و
سیاستگذاری در هر دو کشور بیش از آنکه نهادین باشد ،فردی است .از اینروست
که سیاستها و رفتار دو کشور با تغییر دولتمردان دچار تغییر اساسی میشود که
نمونه بارز آن ،رویکار آمدن نخبگان جدید در عربستان و تشدید دشمنی آنها با

ایران است .از این رو ،مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال است که برداشت-
های نخبگان ایرانی از طرف مقابل چه نقشی در تنش میان عربستان سعودی و ایران
دارند و این برداشتهای تنشزا در کدام حوزهها بیشتر خود را نشان میدهند.
برداشتهای نخبگان ایرانی متغیر مستقل و تنش در روابط بین ایران و عربستان نیز
متغیر وابسته مقاله حاضر را شکل میدهند .بدیهی است برداشتها و دیدگاههای
بررسی شده در این مقاله ،صرفا سیاستها اعالنی این نخبگان هست و ممکن است
با سیاستهای اعمالی تفاوتهایی داشته باشند .از طرف دیگر ،در اینجا صرفا به
دیدگاههای نخبگان ایرانی پرداختهایم و بررسی دیدگاههای نخبگان عربستانی نسبت
به ایران را به پژوهش دیگری واگذاشتهایم .برای یافتن پاسخی درخور به این سوال،
از چارچوبهای نظری مطرحشده در این زمینه توسط نظریهپردازانی چون رابرت
جرویس ،آرتور استاین و جک لوی استفاده خواهد شد .برای یافتن شواهد عینی
سعودی به روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چارچوب مقاله بدین ترتیب است که ابتدا رهیافت نظری مقاله ترسیم شده و سپس،
پیشینه ادبیات پژوهشی در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در بخش
سوم ،روش پژوهش مورد استفاده تشریح شده و در ادامه آن ،دادههای مرتبط با
فرضیه مقاله جمعآوری و مورد بررسی قرار میگیرند .در نهایت ،این دادهها مورد
بحث قرار گرفته و سپس نتیجهگیری و راهکارهای پیشنهادی ارائه میشوند.
 .1رهیافت نظری
رابرت جرویس معتقد است که باید بین دو محیط روانی و عملیاتی تمایز قائل
شویم .محیط روانی ،جهانی است که سیاستمدار و کنشگر آن را میبیند و محیط
عملیاتی ،جهانی است که سیاستها در آن به اجراء در میآیند .تصمیمها و سیاست-
های سیاستمداران متأثر از اهداف ،محاسبات و برداشتهای آنهاست
)1976:13

. (Jervis,
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برای ادعای مطرح شده ،دیدگاههای نخبگان سیاسی و نظامی ایران نسبت به عربستان
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برداشتها و سوءبرداشتها در نظامهایی که نقش افراد در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریها بیشتر از نهادها و مجاری نهادین هست ،اهمیت فوقالعادهای پیدا
میکند .در این نظامها ،تصوری که فرد از خود و نقش خود ،اهمیت و قدرت کشور،
منافع ملی ،دیگر بازیگران و ساختار نظام بینالملل دارد فوق العاده تأثیرگذار هستند.
هرگاه این سوءبرداشتها با اشتباه محاسباتی همراه گردند ممکن است فجایع و
لطمات جبران ناپذیری برای کشور و نظام سیاسی در پی داشته باشند .تصور
04
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نادرست صدام حسین از ساختار نظام بینالملل ،نحوه واکنش و رفتار دیگر بازیگران
منطقهای و بینالمللی و همچنین میزان قدرت کشورش ،سبب شد دست به حملهای
ناموفق به کویت بزند و سبب شود بازیگران بینالمللی به رهبری آمریکا واکنش
نشان داده و شکست سختی را به پیکره نظامی و سیاسی عراق وارد آورند .همین
اشتباههای محاسباتی و برداشتهای نادرست بود که هیتلر را وارد یک جنگ جهان-
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گستری نمود که نتیجهای جز تباهی ،خسران ،کشتار بیسابقه انسانها و لطمات
جبرانناپذیر نداشت.
در سطح پژوهشی نیز ،برداشتها و سوءبرداشتهای تصمیمسازان و سیاستگذاران
زمان حائز اهمیت می گردد که سطح تحلیل مورد استفاده در آن پژوهش ،سطح
تحلیل خرد یا فردی باشد .در این نوع پژوهش هست که نظام باورها ،ارزشها،
تصورات ،برداشتها و ویژگیهای فردی نخبگان حائز اهمیت میشوند .برخالف
دیگر سطوح تحلیل که از پرداختن به عامل مهمی چون برداشتهای رهبران و
تصمیمسازان غافل میشوند و به عوامل دیگری چون بروکراسی ،ویژگیهای ملی،
منطقهای یا بینالمللی میپردازند ،سطح تحلیل خرد فرصت مناسبی را به پژوهشگر
میدهد تا این مولفه کلیدی را مورد کندوکاو قرار دهد.
برای درک اهمیت برداشتها و سوءبرداشتها در تصمیمسازیها میتوان آن را شبیه
به این پدیده دانست که بازیگران مختلف به یک پدیده ثابت از جوانب گوناگون نگاه
میکنند اما برداشتها و تصورات آنها از یک پدیده ثابت ،متفاوت و متغیر است.
بازیگران بر اساس فیلترهای ذهنی ،نظام باور و عقیدتی ،ارزشهای ایدئولوژیکی و ....

آن پدیده را تفسیر نموده و دیدگاههای متفاوتی به دست میدهند .در این زمینه می-
توان به برداشتهای متفاوت رهبران جهان از خطر ظهور هیتلر اشاره کرد .بنابراین
اجماعی برای مقابله با خطر روزافزون نازیسم و هیتلر شکل نگرفت تا اینکه با
کشورگشاییهای روزافزون او ،همگان به مخاطرات آن پی بردند .در دوران کنونی،
برداشتهای مختلف بازیگران منطقهای و بینالمللی از پدیدههایی چون جبهه النصره
و یا داعش سبب شده است سیاستهای مختلفی در قبال آنها اتخاذ نمایند .البته این
مسأله ممکن است ناشی از تعارض منافع بازیگران نیز باشد .از این رو ،برخی
سیاست همراهی و همکاری با این گروههای تروریستی را در پیش گرفتهاند و برخی
دیگر گام در راه مبارزه با آنها نهادهاند و وجود آنها را برای ثبات و امنیت منطقهای
خطرناک میشمارند.
.1-1

سوءبرداشت چه زمانی حائز اهمیت میگردد؟

انتخاب بازیگران تأثیرگذار است ،آرتور استاین معتقد است که سوءبرداشتها همیشه
به عنوان یک متغیر مستقل ،مشخصکننده رفتار و خطمشی بازیگران نیست و صرفا
در شرایط خاصی میتواند تأثیرگذاری خود را پررنگ نماید .وی بر آن است که
سوءبرداشت زمانی حائز اهمیت میگردد که بازیگری خطمشی خاصی در سیاست
خارجی خود اتخاذ میکند ،با این فرض که آن خطمشی بر رفتار دیگر بازیگران
تأثیرگذار خواهد بود .از دید وی ،اهمیت این عامل زمانی بیشتر و پررنگتر میگردد
که کشورها دارای ارتباط تنگاتنگ با هم بوده یا دارای وابستگی متقابل

باشند (Stein,

) .1982:506استاین معتقد است سوءبرداشت زمانی بر انتخاب یک بازیگر تأثیرگذار
خواهد بود که تصمیمهای آن مشروط به کنشهای دیگران باشد یا متأثر از آن کنش-
ها باشند.
رالف وایت نیز بر آن است که سوءبرداشت دارای سه بعد مهم میباشد )5 :سیاه-
نمایی رقیب (اغراق در شرارت دشمن) )4 ،توجیه و عقالیی جلوه دادن رفتار جنگ-
طلبانه خود؛ و  )9ناچیز شمردن قدرت نسبی دشمن .به باور وی ،وقتی این سه عامل

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

برخالف رابرت جرویس که معتقد است سوءبرداشتها در اغلب مواقع بر تصمیم و
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با دو انگیزه اصلی جنگ یعنی ترس و غرور همراه میشود میتواند فاجعهبار باشد
) .(White, 2004:399به باور وی ،سیاهنمایی عنصر بسیار کلیدی در راه منازعه هست
چرا که تنفر یا ترس ،ملتی را برای پشتیبانی و حمایت از جنگ و تقابل آماده می-
سازد ).(White, 2004:408
به باور اندیشمندان این حوزه ،سوءبرداشت همیشه منجر به منازعه و جنگ نمیشود
و برای این منظور ،شرایطی الزم است .جک لوی معتقد است چند دسته برداشتها
00
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و سوءبرداشتها وجود دارند که در شکلگیری جنگ بسیار موثر هستند .وی چند
نمونه از این موارد را چنین نام میبرد )5 :برداشتها و سوءبرداشتها از توانمندی-
های دشمن شامل الف) اعتماد به نفس نظامی بیش از حد :به معنای اغراق بیش از
حد در برآورد توانمندیهای خود ،در نتیجه دستکم گرفتن توانمندیهای دشمن؛ و
ب) عدم اعتماد به نفس نظامی :که ناشی از اغراق در برآورد توانمندیهای دشمن یا

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

دستکم گرفتن توانمندی خود هست؛  )4برداشتها و سوءبرداشتها از نیات
دشمن شامل الف) اغراق در میزان خصومت دشمن؛ و ب) دستکم شمردن میزان
خصومت دشمن؛  )9برداشتها و سوءبرداشتها از کنش کشورهای ثالت

(Levy,

) .1983, 79-81این دیدگاه چارچوب مفهومی مقاله حاضر را شکل میدهد که در
تصویر زیر نشان داده میشود:

شکل  .1الگوهای رایج مربوط به سوءبرداشتها

 .2پیشینه پژوهشی
پژوهش در زمینه اهمیت برداشتها و سوءبرداشتها در روابط بینالملل همسطح با
دیگر جوانب مطالعات بینالمللی پیش نرفته و ادبیات موجود در این حوزه قدری
نحیف هست .با این وجود ،موارد مهم و مطرح در این زمینه را میتوان به دو دسته
تقسیم نمود:
 .2-1پژوهشهای نظری
چند اثر مهم و قابل توجه در زمینه مدل نظری اهمیت برداشتها و سوءبرداشتها
در روابط بینالملل وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
 .4-5-5کتاب برداشت و سوبرداشت در سیاست بینالملل نوشته رابرت جرویس را
میتوان بنیادی ترین کتاب نظری در این زمینه خواند .جرویس به عنوان یکی از مهم-
روابط بینالملل پرداخته و با ارائه شواهد عینی و تجربی سعی در تقویت ادعاهای
خود دارد .وی در بخشهایی از این کتاب ،عوامل موثر در شکلگیری این
سوءبرداشتها ،سوءبرداشتهای رایج در سیاست بینالملل و راههای کاستن از
پیامدهای آنها را مورد بررسی قرار میدهد ).)Jervis, 1976
 .4-5-4مقاله فرضبههایی درباره سوبرداشتها که کار دیگری از رابرت جرویس در
این زمینه است و نویسنده در آن به اهمیت موضوع ،شکلگیری و نحوه اثرگذاری آن
بر روابط میان بازیگران نظام بینالملل میپردازد). (Jervis, 1968
 .4-5-9مقاله دیگر از پروفسور جک لوی در ارتباط با سوءبرداشتها و علل جنگ
هست که در آن نویسنده ضمن برشمردن انواع سوءبرداشتهای رایج در نظام بین-
الملل ،به آثار آنها و ارتباطش با وقوع جنگ میپردازد و مواردی که سبب شکلگیری
جنگ میشود را بر میشمرد .وی سپس به ایرادها و مشکلهای روششناختی مرتبط
با این حوزه پرداخته و آسیبهای موجود در ادبیات این حوزه را
).1983

برمیشمارد (Levy,
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ترین نظریه پردازان این حوزه ،به اهمیت ،آثار ،انواع ،و پیامدهای سوءبرداشت در
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 .4-5-2مقاله دیگری که میتوان در این زمینه به آن اشاره نمود ،مقاله چه هنگام
سوبرداشت مسئله است ،که پروفسور آرتور استاین آن را نوشته و در این مقاله،
مدعی است که سوءبرداشت همیشه به جنگ و تقابل ختم نمیشود .بلکه گاهی
اوقات سبب شکلگیری همکاری یا دوری جستن از منازعه میشوند .وی در این
نوشته ،شرایطی که سوءبرداشتها به جنگ ،بازدارندگی یا عدم اقدام خصومتآمیز
منجر میشوند را بر میشمارد و شرایط رویدادن چنین حاالتی را توضیح میدهد
04
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).(Stein, 1982
 .2-2پژوهشهای عملیاتی
دسته دیگری از ادبیات و پژوهشهای موجود در این حوزه را میتوان در قالب
پژوهشهای عملیاتی قرار داد که به نقش سوءبرداشت در روابط بینالملل به صورت
عملی پرداخته و مطالعات موردی در این زمینه انجام دادهاند .در ادامه به مواردی از
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این دست اشاره میشود:
 .4-4-5مقالهای از رالف وایت ،با عنوان سوبرداشت و جنگ ،منتشر شده که در آن
انواع سوءبرداشتهای رایج در روابط بینالملل شرح داده شده و سپس نمونههای
تاریخی در این ارتباط مورد مطالعه قرار گرفتهاند .از این نمونههای تاریخی میتوان
به مواردی چون حمله آلمان قیصری به فرانسه در جریان جنگ جهانی اول ،حمله
هیتلر به روسیه ،حمله ژاپن به ناوگان دریایی آمریکا در پرلهاربر ،ناکامی آمریکا در
جنگ ویتنام ،مسأله اعراب و اسرائیل ،بحران موشکی کوبا ،مسأله  55سپتامبر و حمله
آمریکا به عراق اشاره نمود). (White, 2004
 .4-4-4کتاب دیگری که در این ارتباط میتوان اشاره کرد سوبرداشتهای ایران-
آمریکا :یک دیالوگ ،نام دارد که به ویراستاری عباس ملکی و جان تیرمن به نگارش
درآمده و گروهی از پژوهشگران و اندیشمندان ایران و آمریکایی به سوءبرداشتهای
موجود در رابطه ایران و آمریکا در ابعاد مختلف پرداختهاند .به جزء فصل سوم این
کتاب که به برداشتهای رهبر ایران از سیاستهای آمریکا نسبت به تهران میپردازد،
بقیه فصول این کتاب خیلی بر اساس مدل نظری ارائه شده به پژوهش نپرداختهاند و

صرفا تحلیلهای خود از دیدگاههای موجود را ارائه دادهاند

(Maleki & Tirman,

) .2014وجه تمایز این مقاله با پژوهشهای موجود آن است که اوال مدل نظری
مشخصی برای خود تعریف کرده و بر آن اساس پیش میرود .ثانیا با استفاده از
روش تحلیل محتوای کیفی ،مستقیما به دیدگاههای نخبگان سیاسی و نظامی ایران
میپردازد و تحلیل دست اولی از این نگاهها و برداشتها ارائه میدهد.
 .3روش شناسی :روش تحلیل محتوای کیفی
روش تحلیل محتوا یکی از روشهای پرکاربرد در علوم اجتماعی و رفتاری است که
از ساختار و قواعد مدونی سامان یافته و در صورت کاربست صحیح در شرایط
علمی میتواند به نتایجی نسبتا عینی رهنمون گردد و پیامهای آشکار و نهان متون
مورد مطالعه را آشکار سازد که دیگر روشهای رایج یا از آن ناتوان بوده و یا هم-
چون این روش به دادههای عینی و قابل باور منتهی نمیشوند .تعاریف متفاوتی از
میشود« :تحلیل محتوا موضوع علومی است که درباره انسان بحث میکنند .استعداد
سخنگفتن ،برجسته ترین ویژگی انسان است و زبان جزء جدایی ناپذیر تفکر منطقی،
احساسات و همه عناصر مشخصه زندگی درونی اوست ،اگر درست نگریسته شود،
تحلیل محتوا مسأله مرکزی مطالعات انسانی است و کوشش در این راه ،میتواند
علوم اجتماعی و رفتاری را به شکل اساسی تغییر دهد» (دیوید هیز ،به نقل از
هالستی.)55 :5934 ،
تحلیل محتوا از تکنیکهای مربوط به روش اسنادی در پژوهشهای علوم اجتماعی
میباشد .روش اسنادی به کلیه روشهایی گفته میشود که در آنها هدف پژوهش با
مطالعه ،تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده میشود .کریپندورف تحلیل محتوا را
تکنیکی پژوهشی میداند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهها در مورد
متن آنها بکار میرود .او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیکهای پژوهشی،
فراهم آوردن شناخت ،بینشی نو ،تصویر واقعیت و راهنمای عمل می داند
(کریپندورف .)41 :5931 ،هالستی نیز تحلیل محتوا را فنی برای یافتن نتایج پژوهش

سیاست جهانی
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روش تحلیل محتوا ارائه شده است .در ادامه به چند مورد از این تعریفها اشاره

04

از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگیهای شخصی پیامها میداند .او معتقد است که
این تعریف سه معیار را به هم پیوند میدهد :اینکه روش تحلیل محتوا باید عینی و
منتظم باشد و اگر قرار است از بازیافت اطالعات ،فهرستبندی یا اقدامات مشابه
متمایز شود ،باید پشتوانه نظری داشته باشد .همچنین این تعریف شرط محدود کردن
روش تحلیل محتوا را به توصیف ویژگیهای آشکار پیامها میپذیرد .هر چند تنها
ویژگیهای آشکار متن را میتوان رمزگذاری کرد ،ولی استخراج دوباره معانی پنهان
04

س ی ا س ت ج ها ن ی

پیامها مجاز است ،اگرچه باید این استنباطها با مدارک مستقل تایید شود .هالستی سه
شرط عینیت ،انتظام (سیستماتیک بودن) و عمومیت را برای تحلیل محتوا اساسی
دانسته است .وی دو شرط «کمی بودن» و بررسی «محتوای آشکار» را تاحدودی
چالشبرانگیزتر از سه شرط اولی دانسته است (هالستی .)91 :5939 ،در واقع تحلیل
محتوا ،تکنیکی برای استخراج دادهها از متن است که دارای ویژگیهای خاص خود

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

میباشد.
 .3-1انواع تحلیل محتوا
در یک تقسیمبندی اولیه ،تحلیل محتوا به دوگونه کمی و کیفی تقسیم میشود .روش
کیفی تحلیل محتوا که گاهی استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگیهایی در
پیام تعریف شده است ،غالبا برای کاوش بهتر مسائل در علوم اجتماعی -کاربردی
مورد توجه قرار گرفته است .حامیان فنون کیفی این فرض را مورد تردید قرار دادهاند
که فراوانی شاخصها لزوما نشانه اهمیت آنهاست .از نظر این گروه ،ممکن است
وجود یا نبود واحد تحلیل در اسناد ،از فراوانی نسبی ،اهمیت بیشتری داشته باشد
(هالستی .)44 :5939 ،موضوع تحلیل محتوای کیفی میتواند تمامی انواع ارتباطات
ثبت شده در دست نوشتههای مصاحبهها ،گفتمانها ،مشاهدات ،نوارهای ویدئو،
مستندات و ...باشد .در تحلیل کمی ،از شمارش واحدهای محتوایی استفاده میشود
و تالش میگردد تا ویژگیهای خاصی در متن اندازهگیری شود.

 .3-2تحلیل محتوای کمی
از نظر برلسون ،تحلیل محتوای کمی ،فن پژوهشی برای توصیف عینی ،نظاممند و
کمی محتوای مطلب است .کرلینجر نیز آن را شیوة نظاممند ،عینی و کمی برای
اندازهگیری متغیرها (شاخص تحقیقات کمی) و تجزیه و تحلیل آنها معرفی کرده
است .بر این اساس ،تحلیل محتوای کمی باید از چهار ویژگی عینی بودن ،منظم
بودن ،آشکار بودن و کمی بودن برخوردار باشد (ایمان و نوشادی.)5991،
 .3-3تحلیل محتوای کیفی

03

تقلیل متن به اعداد در تحلیل محتوای کمی ،به دلیل از دست دادن اطالعات ترکیبی
و معنا ،اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است) . (Weber, 1990:105تحلیل محتوای کیفی
در جایی که تحلیل کمی به محدودیتهایی میرسد ،نمود مییابد .بنابراین تحلیل

سیاست جهانی

محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوای دادههای متنی از
شده دانست .همچنین یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی ،نظریهپردازی
به جای آزمون نظریه است .با تحلیل کیفی میتوان یک رویکرد تجربی،
روششناسانه و کنترلشدة مرحلهبهمرحله را با رعایت عناصر مورد مطالعه در نظر
گرفت (ایمان و نوشادی .)5991،روش تحلیل محتوای کیفی این مزیت را دارد که
هر مرحله از انجام آن بر اساس قواعد خاص و علمی انجام میشود .از طرف دیگر،
پژوهش را نظاممند نموده و باعث میشود که پژوهش صرفا به دنبال جمعآوری
تأییدات نظری برای فرضیات پژوهشگر نباشد .بنابراین میتواند ما را در رسیدن به
نتایج و فهم بهتر یاری نماید.
 .3-4جامعه آماری؛ جامعه نمونه و واحد تحلیل
جامعه آماری :با توجه به اینکه در این پژوهش در پی کاوش دیدگاههای نخبگان
ایرانی در ارتباط با عربستان و سیاستهای آن هستیم ،پس جامعه آماری ما را
برداشتهای نخبگان ایرانی شکل میدهند .جامعه نمونه و واحد تحلیل :با توجه به
محدودیت فضای بحث در این تحقیق ،به حداقل جامعه نمونه اکتفا خواهیم کرد.
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طریق فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی ،و تمسازی یا طراحی الگوهای شناخته

واحد تحلیل در این پژوهش ،موضوع میباشد .واحد معنا و رمز :واحد معنا در این
پژوهش ،جمله است .رمزگذاری محتوا نیز بر اساس جمله خواهد بود .رمزگذاری
فرآیندی است که باعث میشود اطالعات خام به طور منظمی تغییر شکل یافته و به
واحدهایی برای توصیف دقیق ویژگیهای محتوایی تبدیل شوند.
 .4یافتهها
بر اساس مدل مفهومی مورد استفاده در این پژوهش ،مطالعه اولیهای در ارتباط با این
44
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(سوء)برداشتها در دیدگاههای مقامهای ایرانی انجام شد و موارد موجود در این
دیدگاهها در سه گروه تقسیمبندی شدند )5 :اعتماد به نفس باالی نظامی شامل دست
باال گرفتن توانمندیهای خود و دستکم گرفتن توانمندیهای دشمن؛  )4برداشت
در میزان خصومت و نیات خصمانه دشمن؛ و  )9برداشت از نحوه واکنش طرفهای
ثالث .در ادامه ،دیدگاههای ناظر بر هر یک از موارد فوق در قالب جدولهایی آورده

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

شده و رمزگذاری میشوند .نتایج این دیدگاهها در بخش بحث و نتیجهگیری مورد
بررسی قرار خواهند گرفت.
 :4-1برداشتها از توانمندیهای خود و دشمن
در این بخش دیدگاههای نخبگان ایران در خصوص توانمندیهای (نظامی) ایران و
توانمندیهای عربستان مورد بررسی قرار میگیرند.
جدول ( .)1برداشتها از توانمندیهای خود و دشمن
رمزگشایی

دیدگاه افراد

رمزگذاری

 .4-1-1سرلشکر جعفری :ابرقدرتها

 .2-5-5-5قدرت ایران

اگر بخواهند قدرتشان را با ایران

بزرگتر و بیشتر از قدرت

اسالمی مقایسه کنند ،قطعا کم

ابرقدرتهاست.

.5

نظامی است.
.2

میآورند( .انتخاب)1331 ،
 .4-1-2سرلشکر جعفری ... :الحمداهلل

 .2-5-4-5ایران یکی از

ایستادگیهای مردم و رزمندگان سبب

ابرقدرتهای جهان است.

شد که امروز به یک ابرقدرت بزرگ

 .2-5-4-4ایستادگی و
مقاومت

مردم،

ایران

ابرقدرت

منشأ

توان

نظامی

عربستان

بسیار

ضعیفتر از ایران
است.
.9

ایران توان نابود-

جهانی تبدیل شویم( .انتخاب)1331 ،

ابرقدرتی ایران است.
در

سازی

صورت

خردکنندگی

 .4-1-3سرلشکر فیروزآبادی :اگر

.2-5-9-5

عربستان خطایی کند تنبیهی میشود

ماجراجویی عربستان ،ایران

برابر

که دیگر خبری از عربستان سعودی و

این کشور را نابود خواهد

دارد.

وهابیت در جهان نباشد( .فارس،

کرد.

)1331

.2-5-9-4

ایران

و
در

عربستان

بسیار

قدرتمندتر و توانمندتر از
عربستان است.
آبادی:

 .2-5-2-5عربستان توان

عربستان در حدی نیست که بتواند

تهدید و مقابله با ایران را

ایران را تهدید کند نه نیروی انسانی-

ندارد.

اش را دارد نه فرمانده و نه امکانات.

 .2-5-2-4عربستان نیروی

هواپیماهای

نظامی ،تجهیزات و توان

.4-1-4

آنها

سرلشکر

میخواهند

فیروز

با

استیجاری پاکستانی ،اماراتی و سودانی
ارتش ،سپاه و بسیج انقالب اسالمی را
که آمریکا را پشیمان کرده مورد
تهاجم قرار دهند؟ (فارس)1331 ،

سیاست جهانی

مقابله با سپاه و بسیج و
ارتش ایران را ندارد.
.2-5-2-9
ایران

توان

بسیار

نظامی

بیشتر

از

عربستان است.

 .4-1-1سرلشکر صفوی :سیاستمداران

 .2-5-1-5سیاستمداران

ایران با هوشمندی و خردمندی برتر

ایران هوشمندتر و خرمند-

این نقش و توطئه جدید عربستان را

تر از رهبران عربستان

نیز در منطقه خنثی خواهند کرد.

هستند.

(دنیای اقتصاد)1331 ،

 .2-5-1-4هوش و خرد
ایرانی بر توطئههای سعودی
چیره خواهد شد.

 .4-1-6سردار جزایری :عربستان

 .2-5-1-5قدرت پاسخ-

سعودی و حاکمان تازه کار این کشور

دهی و انتقامگیری ایران از

و هم آمریکاییها و دیگران بایستی

عربستان و همپیمانانش

توجه داشته باشند ،چنانچه بیش از این

قابل تصور نیست.

بخواهند برای جمهوری اسالمی ایران

 .2-5-1-4ایران توانمندی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

آمریکایی و اسرائیلی و خلبانان

44

در ارتباط با کمکرسانی به کشورهای

آن را دارد که به عربستان و

منطقه ایجاد مزاحمت کنند ،چه بسا

آمریکا و همپیمانان آنها

آتشی به پا شود که مهار آن قطعا از

ضربات سختی وارد آورد.

دست آنها خارج خواهد شد( .مشرق
نیوز)1334 ،

44

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .4-1-7امیر پوردستان :ارتش عربستان

 .2-5-3-5ارتش عربستان

تجربه جنگی ندارد و بسیار شکننده

نوپا ،خام و بیتجربه و

است و اگر با یک جنگ فرسایشی

شکستپذیر است.

مواجه شود ،باید آماده دریافت

 .2-5-3-4ارتش عربستان

ضربات مهلکی باشد و شکست سختی

توان مقابله با یک جنگ

خواهد خورد؛ عربستان بهتر است که
دست از جنگ بردارد و به صورت
سیاسی و مذاکره وارد عمل شود.

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

(مشرق نیوز)1334 ،

فرسایشی را ندارد.
 .2-5-3-9عربستان باید در
برابر قدرت ایران تسلیم
شده و از در آشتی و مذاکره
در آید.

 .4-1-8سرلشکر باقری :دشمنان از

.2-5-1-5

توانمندی این ملت و محور مقاومت

جمهوری اسالمی ایران در

دچار وحشت راهبردی شده است  ...و

دل

وحشت

با نگرانی در پی جلوگیری از

انداخته است.

الگوبرداری

کشورهای

منطقه

از

جمهوری اسالمی ایران هستند( .مشرق
نیوز)1331 ،

دشمنان

.2-5-1-4

توانمندی

کشورهای

منطقه در حال الگوبرداری
از ایران هستند.
 .2-5-1-9دشمنان در پی
مقابله با الگوبرداری دیگر
کشورها از ایران هستند.

 .4-1-3سردار نیلفروشان :تهدید

 .2-5-9-5تهدید ایران از

نظامی ایران از سوی عربستان مثل یک

سوی عربستان تمسخرآمیز

شوخی بچگانه است که یک بچه

است.

کوچک با بزرگتر خود میکند( .عصر

 .2-5-9-4عربستان در
برابر ایران ،در سطح نازل-

تری از میزان قدرت قرار

امروز)1331 ،

دارد.
 .4-1-11سردار نیلفروشان :به عنوان

 .2-5-51-5ایران از برتری

کارشناس مسائل نظامی به قطعیت می-

قدرت خود نسبت به

توانم بگویم که اگر قرار باشد روزی

عربستان اطمینان قاطع دارد.

جنگی بین جمهوری اسالمی ایران و

 .2-5-51-4در رویارویی

عربستان دربگیرد در عرض چند روز

نظامی ،ایران توان نابودی

تمام زیرساختهای نفتی ،اقتصادی و
نظامی عربستان به سادگی از بین
خواهد رفت و از تمام زیرساختهای

حیاتی

زیرساختهای

عربستان در طی چند روز
را داراست.

سیاست جهانی

آن جز تلی از خاکستر نخواهد ماند.
(عصر امروز)1331 ،
خشمگین میشویم ولی اگر خشمگین

سیاستهای

سعودیها

شویم آثاری از آل سعود روی زمین

صبر پیشه کرده است.

باقی نخواهیم

گذاشت.

)1331

 .2-5-55-4ایران قدرت
نابودکنندگی عربستان را
داراست.

 .4-1-12سرلشکر رضایی :عربستان

.2-5-54-5

غلط زیادی میکند و اسب تروای

تهدیدهای عربستان توخالی

آمریکاییهاست .اگر خطا کرد تنبیهی

و پوشالی است.

می شود که اثری از عربستان و

 .2-5-54-4عربستان آلت

وهابیت در جهان باقی نماند( .اعتدال،

و

)1331

دست

ادعاها

آمریکاست

و

اختیاری از خود ندارد.
 .2-5-54-9ایران قدرت
نابودکنندگی عربستان را
داراست.
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 .4-1-11سرلشکر رضایی :ما دیر

 .2-5-55-5ایران در برابر

(اعتدال،
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 .4-2برداشتها از نیات دشمن
در این بخش ،دیدگاههایی را مورد مطالعه قرار میدهیم که نیتها و دیدگاههای
مقامهای سعودی را از منظر مقامهای ایرانی نشان میدهند.
جدول ( .)2برداشت از نیات دشمن

40

دیدگاه افراد

رمزگذاری

رمزگشایی

 .2-4-5جواد ظریف :عربستان سعودی

 .2-4-5-5عربستان سعودی

دلمشغولی اصلی مقامات

برای متقاعد ساختن ولینعمتان غربیاش

به دنبال راضی ساختن اربابان

عربستان ،توطئهچینی علیه

 ...دنبال آن است به نحوی به جمهوری

غربی خود هست.

ایران است.

اسالمی ایران ضربه زند). (Zarif, 2016

 .2-4-5-4عربستان در پی
ضربه زدن به ایران هست.

س ی ا س ت ج ها ن ی
نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

 .2-4-4جواد ظریف :شاهزادگان ریاض

 .2-4-4-5مقامات سعودی در

مستأصالنه میکوشند تا منطقه را به

مقابله با ایران به استیصال

شرایط دوران حکومت صدام در عراق

رسیدهاند.

بازگردانند؛ شرایطی که در آن یک

.2-4-4-4

سرکوبگر ظالم دستنشانده ،با حمایت

تالش برای مقابله با تهدیدی

مالی اعراب منطقه و غربیهای خوش-

ساختگی به نام ایران هستند.

خیال با تهدید موهوم ایرانی مقابله میکرد

 .2-4-4-9ایران ،تهدیدی

).(Zarif, 2016

برای منطقه نیست.

سعودیها

در

 .2-4-4-2جلوهدادن ایران به
عنوان یک تهدید ،ساختگی و
جعلی است.
 .2-4-9سید حسین موسویان :سعودیها

 .2-4-9-5سعودیها در تمام

 91سال هر کاری کردند تا ایران را

سالهای پس از انقالب در پی

منکوب کنند ،اما در نهایت ایران امروز

ضربه زدن به ایران بودهاند.
سعودیها

در

قدرتمند و باثبات در منطقه ظاهر شده

.2-4-9-4

است( .نامه نیوز)5991 ،

ضربهزدن به ایران ناکام مانده-
اند.
 .2-4-9-9ایران امروزین،
قدرتمندتر و باثباتتر از
گذشته است.

 .2-4-2سرلشکر جعفری :آلسعود خائن

 .2-4-2-5سعودیها در پی

این روزها خیال توطئه در کشورهای

توطئهچینی بر علیه شیعیان

شیعهنشین را دارد و ما اطالعات کامل

هستند.

داریم که آلسعود با همکاری رژیم

.2-4-2-4

صهیونیستی در حال تالش برای ایجاد

صهیونیستها در حال توطئه-

توطئه در کشور ما هستند( .انتخاب،

چینی بر علیه ایران هستند.

سعودی

و

)5991
جدی عربستان به بحرانهای منطقهای و

رهبری جهان اسالم است.

ایجاد ائتالفهای متعدد ،ایفای نقش

 .2-4-1-4عربستان به دنبال

رهبری در میان کشورهای اسالمی و تقابل

ممانعت از رهبری ایران در

با نقش منطقهای جمهوری اسالمی ایران

جهان اسالم است.

است که درصدد دعوت کشورهای

 .2-4-1-9عربستان با ایجاد

اسالمی به وحدت و تقویت محور

ائتالف و اتحاد به دنبال مقابله

مقاومت اسالمی در منطقه است( .دنیای

با ایران است.

اقتصاد)5991 ،

 .2-4-1-2ایران به دنبال
وحدت جهان اسالم است.
 .2-4-1-1ایران به دنبال
تقویت جهان اسالم است.

 .2-4-1سرلشکر صفوی :عربستان می-

 .2-4-1-5عربستان به نیابت

خواهد نقش جدیدی را به نیابت از

از آمریکا و اسرائیل در حال

آمریکاییها و صهیونیستها برای مخالفت

نقشآفرینی است.

و رقابت استراتژیک با ایران ایفا کند.

 .2-4-1-4عربستان به نیابت

(دنیای اقتصاد)5991 ،

از اسرائیل و آمریکا به دنبال
مقابله با ایران است.

 .2-4-3سردار غالمرضا جاللی :هرچه

 .2-4-3-5ذهنیات سعودیها

عربستان علیه ما در ذهن خود میپروراند،

نیز میتوانند تهدیدی علیه ما

میتواند تهدیدی علیه ما باشد( .دنیای

باشند.

اقتصاد)5991 ،
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 .2-4-1سرلشکر صفوی :هدف ورود

 .2-4-1-5عربستان به دنبال

 .4-3عدم اطمینان نسبت به واکنش طرف ثالت
در این بخش ،دیدگاههایی مورد بررسی قرار میگیرند که مربوط به بازیگران ثالتی هستند و در رقابت میان
ایران و عربستان نقشآفرین هستند یا به صورت بالقوه میتوانند نقشآفرینی نمایند.
جدول  .3عدم اطمینان نسبت به واکنش طرف ثالت
دیدگاه افراد
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رمزگشایی

رمزگذاری
در

عربستان

 .2-9-5سید حسین موسویان :ریاض با

.2-9-5-5

ترفند جدید بهدنبال این است که کل ناتو

تالش برای وارد ساختن ناتو

عربستان سعودی به نیابت

را در قالب یک تعهد الزامآور در خلیج

به جنگ احتمالی میان خود و

از آمریکا ،اسرائیل و ناتو

فارس در مقابل ایران قرار دهد( .آفتاب،

ایران است.

در حال مقابله با ایران

)5991

س ی ا س ت ج ها ن ی

است.
آمریکا

برای

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

 .2-9-4سید حسین موسویان :اوباما قول

.2-9-4-5

داده که اگر این کشورها از سوی ایران

حمایت از اعراب منطقه در

معنای تلویحی:

تهدید شدند ،آمریکا از آنها حمایت کند.

برابر تهدید ایران قول مساعد

در صورت جنگ نظامی

(آفتاب)5991 ،

داده است.

بین ایران و عربستان،

 .2-9-9سردار جعفری :آلسعود با

 .2-9-9-5سعودیها برای

احتماال شاهد واکنشهایی

همکاری رژیم صهیونیستی در حال

ایجاد توطئه در ایران با

از جانب این بازیگران

تالش برای ایجاد توطئه در کشور ما

صهیونیستها همکاری می-

خواهیم

(عدم

هستند( .انتخاب)5991 ،

کنند.

اطمینان)

 .2-9-2سرلشکر صفوی :عربستان سعودی

.2-9-2-5

صهیونیستها
راهبرد

و

عربستان

تحت تأثیر مدیریت راهبردی آمریکاییها و

آمریکاییها

صهیونیستها  ...میخواهد نقش جدیدی را

نسبت به ایران را تحت مدیریت

به نیابت از آمریکاییها و صهیونیستها برای

خود دارند.

مخالفت و رقابت استراتژیک با ایران ایفا کند.

 .2-9-2-4مقابله سعودیها با

(دنیای اقتصاد)5991 ،

ایران ،به نیابت از آمریکا و
صهیونیستها است.

 .2-9-1سردارنقدی" :آمریکا" مدیر اتاق

 .2-9-1-5مدیریت حمله به

جنگ "یمن" بوده و شاهزادههای نازک

یمن توسط عربستان با

نارنجی سعودی نقشی ندارند( .باشگاه

آمریکاست.

خبرنگاران جوان)5992 ،

 .2-9-1-4مقامهای سعودی
عروسک خیمهشببازی در
دستان آمریکا هستند.

بود.

 .1بحث و بررسی یافتهها
دیدگاهها و برداشتهای نخبگان ایرانی نسبت به عربستان سعودی را در بخش
پیشین رهگیری نموده و رمزگذاری کردیم .برای درک بهتر تبعات آنها ،رمزهای
حاصله را رمزگشایی نموده و با جمالت کلیدی آنها را خالصه نموده و به الگوهایی
دست یافتیم .از مجموع آنچه گفته شد میتوان به سه جمله کلیدی رسید )5 :قدرت
نظامی ایران بسیار برتر و قویتر از عربستان است؛  )4مقامات عربستانی دائما در پی
توطئهچینی علیه ایران هستند؛ و  )9مقامات عربستانی به نیابت از آمریکا ،اسرائیل و
ناتو علیه ایران قد علم کرده و در صورت رخ دادن جنگی بین دو کشور ،واکنش این
طرفهای ثالث قابل پیشبینی نیست.
از سه مورد فوق ،مشاهده گردید که نکته اول ،در دیدگاهها و بیانات رهبران نظامی
بسیار پررنگ تر است .یعنی فرماندهان نظامی بسیار بیشتر از مقامات سیاسی بر
نظامی آنها نیز بسیار بیشتر و پررنگتر بوده است .زیرسوال بردن فرماندهان و
نیروهای نظامی عربستان ،نیروهای اجیرشده خارجی آنها ،تجهیزات جنگی خارجی و
نداشتن تجربه نظامی و خامی نیروهای رزمی آنها از مواردی است که فرماندهان
نظامی ایران با تأکید بر آنها ،اعتقاد دارند اگر عربستان دست از پا خطا کند ،با واکنش
پشیمانکننده و خردکننده ایران روبرو خواهد شد .حتی برخی از مقامهای نظامی
تهدید کرده اند در صورت وقوع جنگ ،آثاری از عربستان و وهابیت روی زمین باقی
نخواهد ماند.
مورد دوم ،به صورت نسبتا متوازن در بین نخبگان سیاسی و نظامی مشترک هست.
مقامهای سیاسی و نظامی به ویژه نخبگان دستاندرکار سیاست خارجی با اعتقاد بر
اینکه عربستان سعودی از زمان وقوع انقالب اسالمی ،دائما در حال دسیسهچینی علیه
ایران است و به اشتباه ،در حال بازی در زمین دشمنان اسالم و در حال ایجاد تفرقه
در میان امت اسالمی است .هرچند این دیدگاه در بین مقامهای نظامی هم شایع است
اما یک تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد .در دیدگاه نخبگان سیاسی ،راه مقابله با
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توانمندی برتر نظامی ایران نسبت به عربستان تأکید داشتهاند .از اینرو ،تهدیدهای
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این رفتار عربستان ،دیپلماسی ،مذاکره ،ارجاع به سازمانهای بینالمللی و منطقهای،
ضرورت هوشیاری در برابر نقشههای عربستان و اتخاذ دیپلماسی مناسب با آنهاست.
اما در دید نخبگان نظامی ،راه مقابله با این اقدامات عربستان ،تقویت توانمندی
نظامی ،نمایش قدرت ،تهدید نظامی و حفظ آمادگی نظامی برای انجام عملیات
احتمالی بر علیه آن کشور است.
در زمینه نحوه واکنش طرفهای ثالث ،هر دو گروه از نخبگان نظامی و سیاسی اتفاق
44

س ی ا س ت ج ها ن ی

نظر دارند که مدیریت پشت پرده این اتفاقها و سیاستهای خصمانه عربستان را
آمریکا ،اسرائیل و ناتو بر عهده دارند و عربستان به نیابت از آنها در حال بازی است.
هر دو گروه آگاه هستند که عربستان در تالش برای کشاندن پای آمریکا و ناتو به
مناقشه احتمالی بین دو کشور است .اما هیچ کدام از این دو گروه از نحوه واکنش
احتمالی طرف ثالث مطمئن نیستند و دیدگاه خاصی در این زمینه ارائه نمیدهند.

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

نتیجهگیری
توجه به مولفه برداشتها و سوءبرداشتها در رابطه بین ایران و عربستان سعودی
مولفهای مغفول است که چندان در پژوهشهای انجامگرفته در این زمینه مورد توجه
قرار نگرفته است .تأکید بر این متغیر و مطالعه در زمینه آن ،نوآوری پژوهش حاضر
محسوب میشود .در این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال بودیم که برداشتها و
سوءبرداشتهای نخبگان ایرانی نسبت به طرف مقابل چه نقشی در روابط میان ایران
و عربستان ایفاء میکنند؟ برای پاسخ به این سوال از مدلهای نظری ارائه شده توسط
رابرت جرویس ،آرتور استاین و جک لوی استفاده کردیم و الگوهای رایج در زمینه
(سوء)برداشتها را درآوردیم .سپس برای یافتن شواهدی از این برداشتها در
دیدگاه نخبگان ایرانی ،از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده و موارد متناظر را
یافته ،رمزگذاری و سپس رمزگشایی نمودیم .در نهایت دریافتیم که برداشتهای
رایج در دیدگاه نخبگان ایرانی را میتوان در  9مقوله کلی دستهبندی نمود)5 :
برداشتها در برآورد توانمندیهای دشمن و اغراق در برآورد توانمندی نظامی خود؛
 )4برداشتها در زمینه نیات خصمانه طرف مقابل و  )9برداشتها در زمینه نحوه

واکنش احتمالی طرف ثالث .موارد متناظر با این  9الگوی نظری را میتوان چنین
برشمرد ) 5 :قدرت نظامی ایران قابل مقایسه با قدرت عربستان نیست و ایران توان
خردکنندگی فوری دارد؛  )4دلمشغولی اصلی مقامهای سعودی ،دسیسهچینی علیه
ایران است؛ و  ) 9عربستان به نیابت از آمریکا ،ناتو و اسرائیل در حال تقابل با ایران
است و در هر درگیری احتمالی میان تهران و ریاض ،واکنش طرفهای ثالث مشخص
نیست.
با این یافتهها ،به روشنی میتوان به سوال اصلی چنین پاسخ داد که برداشتها و
سوءبرداشتهای نخبگان نظامی و سیاسی ایران در تشدید تنش میان تهران و ریاض
موثر هستند .هرچند ،بررسی سوءبرداشتهای رایج در دیدگاه نخبگان سعودی
نسبت به ایران کار پژوهشی جداگانهای میطلبد اما میتوان با قاطعیت نسبی ابراز
داشت که سوءبرداشتهای مشابهی در طرف سعودی نیز وجود دارد .نمونه چنین
توطئه چینی در کشورهای عربی و بر علیه عربستان است و رویای امپراطوری پارس
را در سر میپروراند .وی در ادامه تهدید کرده بود که امیدوارم تهران قدرت نظامی ما
را نیازماید چرا که توان مقابله کافی با تهران را داریم (فردا نیوز.)5991 ،
چنانچه مالحظه میشود ،این متغیر باعث شده است تنشها در روابط دو کشور به
اوج خود رسیده و راه مفاهمه و رسیدن به درک دوطرفه سختتر گردد .در صورت
تشدید این (سوء) برداشتها ،ممکن است بحران در روابط دو کشور از کنترل خارج
شده و به جنگ و رویارویی نظامی منجر شود که قطعا به سود هیچ کدام از طرفین
نیست و منطقه برای مدت طوالنی وارد درگیری خونین دیگری خواهد شد و چه
بسا که جنگ جهانی دیگری رخ دهد.
راهکارهای پیشنهادی
برای ارائه راهکارهای عملی باید ریشه تحرکها و کنشهای عربستان را درک کنیم.
به نظر نگارنده ،ریشه اصلی اقدامهای اخیر عربستان ،باختهای ژئوپلتیکی آن در
رقابت با ایران بوده و از این رو ،در تالش برای جبران این عقبماندگیها است .به
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سوءبرداشتی ،دیدگاه سفیر عربستان در مصر است که اظهار داشته بود ایران در حال
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تعبیری معروف ،گربه را نباید به کنج برد ،چرا که برای دفاع از خود ممکن است به
صورت شما چنگ بزند .در استراتژیهای مدیریت بحران هم هماره توصیه میشود
که برای طرف مقابل ،راهحلهای آبرومندانهای ارائه دهید تا آتشی زیر خاکستر باقی
نماند .با این دیدگاه و برای مقابله با روند تصاعدی تشدید تنشها ،پیشنهاد میشود
خطمشیهای زیر دنبال شوند ،که البته باید مسیری دوطرفه باشد و هر دو بازیگر به
این موارد پایبند باشند:
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کاستن از جنگ لفظی (مقامهای سیاسی و نظامی) علیه همتایان خود در طرف مقابل؛
تالش برای درک و فهم بهتر و واقعگرایانه از توانمندیهای طرف مقابل ،شناسایی دغدغهها و
منافع آن؛

س ی ا س ت ج ها ن ی

پرهیز از جنگطلبی پرخطر در منطقه و تأکید بر خویشتنداری؛
کاستن از حجم تبلیغات رسانهای منفی؛
آغاز گفتگوهای انتقادی میان دو کشور در سطح کارشناسی؛

نقش برداشتهای نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی

محاکمه عادالنه عامالن حمله به سفارت و کنسولگری عربستان و اعالم مجازات آنها (در مقابل،
عربستان نیز باید عامالن حادثه فرودگاه جده و فاجعه منا را محاکمه و مجازات نماید)؛
اعالم آمادگی طرفین برای شناسایی منافع و دغدغههای طرف مقابل و تالش برای تأمین یا رفع
آنها؛
مذاکره دو جانبه در زمینه تحوالت عراق ،سوریه و یمن و اعالم مواضع و زدودن احساس خطر
سعودیها (در مقابل ،عربستان نیز باید منافع و قدرت و نفوذ ایران را نیز به رسمیت بشناسد)؛
اعالم آمادگی ایران برای مذاکره و عادیسازی روابط با ریاض به عنوان یک کشور اسالمی و در
راستای وحدت اسالمی؛
دیپلماسی فعال منطقهای و گفتگو با کشورهای عربی برای فعال کردن سازوکار گفتگوهای
منطقهای به منظور کاستن از تنشها و سوءتفاهمها.
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جامعهشناسیتاریخیوسیاستخارجیایران:

یکچارچوبنظری 
امیر محمد حاجی یوسفی 1محمد محمدیان
تاریخ دریافت 1931 /11 /1

2

تاریخ پذیرش 1931 /1 /11

چکیده
سیاست خارجی ایران یکی از حوزههایی است که توجه تحلیل گران متعددی را به خود جلب
کرده و ادبیات گستردهای بهخصوص دریکی دو دهه اخیر در این زمینه تولید شده است .مقاله
پیش رو با تقسیم ادبیات مذکور به سه دسته تاریخی ،کاربست نظریه و نظریهپردازی به بررسی
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آثار موجود پرداخته و به این نتیجه میرسد که بهرغم اهمیت تحلیل سیاست خارجی ایران
تالشهای صورت گرفته در این زمینه از حیث کاربست نظریهها و نظریهپردازی توسعهنیافته
است .در راستای بهبود وضعیت موجود ،مقاله معتقد است نظریه جامعهشناسی تاریخی روابط

سیاست جهانی

بینالملل با داشتن شاخصهایی ازجمله تأکید بر نقش تاریخ در کنار نظریه ،تنوع موضوعی و
برآمده از دل نیروهای اجتماعی ،ظرفیت و چارچوب مناسبی برای توصیف ،تحلیل ،تبیین و
نظریهپردازی سیاست خارجی ایران فراهم میسازد .بنابراین ،بابیان قابلیت ،تناسب و سودمندی
نظریه جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل در تحلیل سیاست خارجی ایران ،نهایتا سعی شده
است چارچوب نظری برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی این کشور ارائه شود که ضمن توجه
به مؤلفههای داخلی و خارجی در شکلدهی به سیاست خارجی قابلیت تغییر و تحوالت آن در
طول زمان نیز داشته باشد.
واژگان کلیدی :ایران ،سیاست خارجی ،نظریهپردازی ،جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل

 .1دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده مسئول am-yousefi@sbu.ac.ir
 .1دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
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روشی ،عدم جدایی نیروهای داخلی و خارجی ،روش مقایسهای و ترسیم دولت بهعنوان نهاد

مقدمه
رشته روابط بین الملل در چند دهه گذشته به دالیل مختلف ازجمله جهانیشدن،
گسترش ارتباطات میان ملتها ،ظهور معضالت جهانی و بسیاری موارد دیگر باعث
جلبتوجه زیادی از سوی محققان علوم سیاسی به خود شده است .محققان ایرانی
نیز از این قاعده مستثنا نبودهاند ضمن اینکه بروز برخی مسائل و مشکالت در حوزه
55
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خارجی برای این کشور مزید بر دالیل فوق شده است .درنتیجه این عالقهمندی
آثاری زیادی اعم از تألیف یا ترجمه در حوزه روابط بینالملل و سیاست خارجی به
طبع و نشر رسیده است .بر اساس دستهبندی که در ادامه مطرح خواهد شد تعدادی
آثار صرفا تاریخی هستند .دیگر آثار از طریق کاربست نظریههای روابط بینالملل به
تحلیل و تبیین سیاست خارجی ایران پرداختهاند .دستهی سوم نیز به تولید نظریه

جامعهشناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران:یک چارچوب نظری

سیاست خارجی ایران همت گماشتهاند .به نظر میرسد با انبوهی از منابع سیاست
خارجی ایران مواجه هستیم که بهمانند جزایری مجزا در دنیاهایی متفاوت به سر
میبرند و ارتباط چندانی میان دورههای مختلف و موضوعات مختلف اقتصاد،
ژئوپلیتیک ،فرهنگ ،و سیاست شکل نگرفته است .این خود شاید پیامد کاربست
نظریههای جریان غالب روابط بینالملل بر سیاست خارجی ایران باشد که دولتها را
بهعنوان بازیگران مجزا ترسیم میکنند ،روابط داخلی از خارجی را تفکیک کرده و
مهمتر از همه تغییر و تحول تاریخی در دستگاه نظری آنها جایگاهی ندارد.
مقاله پیش رو بر این اعتقاد است که ادبیات سیاست خارجی دارای برخی نقاط
ضعف و کاستیها است که در خالل مرور این ادبیات آشکار خواهند شد .با در نظر
داشتن این کاستی ها ،دغدغه اصلی مقاله این است که چه نظریه یا چارچوب نظری
قابلیت برطرف ساختن نقاط ضعف ادبیات موجود را دارد؟ نگارندگان معتقدند
جامعهشناسی تاریخی با داشتن ویژگیهایی ازجمله پیوند تاریخ و جامعهشناسی،
تنوع موضوعی و روشی ،روش مقایسهای ،نقش روابط نیروهای اجتماعی در ساخت
نهادهای جامعه و ترسیم دولت بهعنوان نهادی برآمده از دل نیروهای اجتماعی ،این

قابلیت را دارد .بنابراین در مقام پاسخ به سؤال فوق نهتنها سعی خواهد شد سازگاری
و قابلیت این رویکرد در تحلیل دورههای مختلف سیاست خارجی ایران را نشان
دهیم ،بلکه چارچوبی نظری برای تحلیل سیاست خارجی ایران در دورههای مختلف
ارائه خواهد شد.
 .1ادبیات سیاست خارجی ایران و خألهای موجود
منابع مرتبط با سیاست خارجی ایران فراوان هستند و نمیتوان همه آنها را در اینجا
بررسی کرد .اما بهطورکلی میتوان آنها را دریکی از دستهبندیهای ذیل قرار داد:
الف) تحقیقاتی که عمدتا تاریخی هستند تا نظری .برای مثال کتاب عبدالرضا
هوشنگ مهدوی به تاریخ روابط و تا اندازه ای سیاست خارجی ایران از ابتدای
خاندان پهلوی تا انقالب  15اختصاص دارد (هوشنگ مهدوی .)1951 ،اثر علیرضا
ازغندی تحت عنوان «روابط خارجی ایران از سال  1911تا  »1915به تاریخ روابط
قدرتهای بزرگ و کتابهای متعدد علیاصغر شمیم و محمدجواد شیخاالسالمی به
تاریخ روابط خارجی هر دو دوره قاجار و پهلوی میپردازند .آثار ذکرشده و بسیاری
دیگر در ردیف آنها عمدتا به تاریخ روابط خارجی پرداختهاند و تالشی نظری برای
کاربست نظریه بر روابط خارجی ایران قلمداد نمی شوند.
ب) دسته دوم منابعی هستند که به تحلیل و تبیین سیاست خارجی در یک دوره
خاص میپردازند .کتاب «الگو و روند در سیاست خارجی ایران» تألیف ابراهیم متقی
و زهره پوستینچی از این موارد است (متقی و پوستین چی .)1931 ،نویسندگان
نهتنها هیچ ارتباط و مشابهتی میان سیاست خارجی قبل و بعد از انقالب اسالمی را
مشاهده نمیکنند بلکه قائل به دو جهتگیری متفاوت و متضاد هستند .این نکته
بهخوبی بیانگر غلبه دیدگاه غیر تاریخی بودن و گسست میان دورههای مختلف بر
ذهن نویسندگان کتاب دارد« .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دوران
سازندگی» نوشته انوشیروان احتشامی که به دوره ریاست جمهوری هاشمی
رفسنجانی اختصاص دارد ،از دیگر منابع این دسته است (احتشامی .)1951 ،همچنین

سیاست جهانی
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خارجی(ازغندی ،)1951 ،کتاب ایرج ذوقی (ذوقی )1911 ،به تاریخ روابط ایران و
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کتاب »ایران و رژیم صهیونیستی :از همکاری تا منازعه» به تحلیل و بررسی روابط
ایران و اسرائیل قبل و بعد از انقالب (حاجی یوسفی )1911 ،و «سیاست خارجی
ایران در پرتو تحوالت منطقهای» به سیاست خارجی ایران در دهه  31میالدی
پرداخته است (حاجی یوسفی« .)1911 ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»
نوشته منوچهر محمدی(محمدی« ،)1955 ،سیاست خارجی ج .ا .ایران» نوشته
دهقانی فیروزآبادی(دهقانی فیروزآبادی« ،)1931 ،سیاست خارجی ایران :عرصه
56
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فقدان تصمیم و تدبیر» نوشته محمدرضا تاجیک(تاجیک« ،)1919 ،سیاست خارجی
ج .ا .ایران» نوشته علیرضا ازغندی(ازغندی« )1931 ،سیاست خارجی ایران در دوران
بعد از فروپاشی شوروی» نوشته شیرین هانتر (هانتر ،)91 ،1931 ،و نیز کتابهای
جواد منصوری ،مهدی ذاکریان ،مقصود رنجبر ،و بیژن ایزدی از این دسته هستند.
عمده این آثار با هدف تحلیل سیاست خارجی ایران در یک دوره خاص بهوسیله

جامعهشناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران:یک چارچوب نظری

کاربست یک نظریه به نگارش درآمدهاند که عمده نظریههای استفادهشده از جریان
غالب روابط بینالملل بوده است.
عالوه بر این موارد ،کتابهای زیادی به التین نگاشته شدهاند که عنوان آنها گویای
موضوع و دوره مورد بررسی آنها است .ازجمله «خاتمی و گورباچف»

(Shakibi,

)« 2010روابط ایران و انگلستان از سال  »1111ویرایش ونسا مارتین)،(Martin, 2005
«سیاست خارجی ایران از خاتمی تا
«ایران و ظهور

احمدینژاد»)(Ehteshami & Zweiri, 2008

نئومحافظهکارانش»)(Ehteshami & Zweiri, 2007

و

به دوران محمد

خاتمی و محمود احمدینژاد اختصاص دارند« .سیاست خارجی ایران در خلیجفارس
از خمینی تا خاتمی» نوشته کریستین

مارشال)2003

« ،(Marschall,ایاالتمتحده و

ایران» نگارش الیسیا کوک و جلیل روشندل ) (Cook & Roshandel, 2009و بسیاری
دیگر آثار را میتوان در این حوزه نام برد .اگرچه یافتههای این دسته و مقایسه آنها
با آثار دورههای دیگر می تواند در راستای رسیدن به طرحی جامع و نظری در مورد
سیاست خارجی ایران سودمند واقع شود ،اما چنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته
است .شاید به این دلیل که عمده محققان معتقد به گسست و تفاوت میان دورههای

مختلف تاریخ معاصر ایران هستند .شاید هم این خأل پیامد نظریههایی بوده که بدون
توجه به سازگاری و انطباق ،جهت تحلیل سیاست خارجی ایران استفاده شده است.
بههرحال به نظر می رسد حاصل تالش های علمی نویسندگانی که در دسته دوم قرار
می گیرند چیزی جز تحلیلهای غیرقابل مقایسه و بیارتباط باهم نبوده است.
ج) با مرور آثار دسته اول و دوم به برخی منابع برمیخوریم که ادعای درانداختن
طرح نظری در سیاست خارجی دارند .یکی از صاحبنظران این دسته پروفسور
روحاهلل رمضانی است که بهعنوان پدر مطالعات سیاست خارجی ایران از او یاد
میشود .او کتاب ها و مقاالت متعددی در این زمینه نگاشته اما در اینجا به سه اثر او
«سیاست خارجی ایران از  (Ramazani, 1966)»1111 -1311و جلد دوم همین کتاب
از  (Ramazani, 1975) 1311 -1351و «چارچوبی تحلیلی برای سیاست خارجی ج.
ا .ایران»(رمضانی )1911 ،خواهیم پرداخت .عمده ادعاها و راهکارهای رمضانی در
کشوری درحالتوسعه است و این بهخودیخود برخی الزامات را بر حوزه نظری و
عملی سیاست خارجی آن بار میکند .پروفسور رمضانی درحالتوسعه بودن ایران را
بهعنوان هسته تحلیلی خود در سیاست خارجی قرار میدهد و تمامی رفتارها،
سیاستها و سمتگیریهای سیاست خارجی را حول این مفهوم طبقهبندی میکند.
اما شاید نتوان بسیاری عوامل تأثیرگذار و شکلدهنده بر سیاست خارجی را در قالب
توسعه و نوسازی توصیف و تحلیل کرد.
کتاب «تحلیل تاریخی سیاست خارجی ایران» نوشته حافظ فرمانفرماییان
(فرمانفرماییان )1911 ،بر تداوم مجموعهای از اصول در تاریخ بلندمدت ایران تأکید
دارد که الهامبخش ما در تالش بهسوی درانداختن چارچوبی نظری برای سیاست
خارجی ایران در دوره معاصر بوده است .این کتاب درواقع شمایی کلی از تاریخ
ایران را پیش چشم ما ترسیم میکند که بسیاری از ویژگیها و خصوصیات دورههای
مختلف تاریخی نادیده گرفته میشود .کما اینکه خود فرمانفرماییان اذعان میکند که
با فتح ایران توسط اعراب ،این کشور زیرمجموعه خالفت اسالمی قرار میگیرد و در
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این آثار ریشه در یک زیربنا و شاکله نظری دارند .او بر این عقیده است که ایران
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این صورت نمیتوانسته است دارای روابط خارجی باشد .در زمینه پیوند میان
ارزشهای اسالمی و سیاست خارجی میتوان سه کتاب «مقوالتی در استراتژی ملی»
نوشته محمدجواد الریجانی (الریجانی« ،)1913 ،توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح
اسالمی» نوشته هادی نخعی(نخعی )1951 ،و «مسئولیتهای فراملی در سیاست
خارجی دولت اسالمی» نوشته حقیقت (حقیقت )1951 ،نام برد .الریجانی در کتاب
خود نظریه «امالقری» را معرفی و تبیین میکند که میتوان آن را پلی میان سیاست
67
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خارجی ملت محور دولت ملی و امت محور دولت اسالمی دانست .دو کتاب دیگر
در بحث تأثیرگذاری ویژگیهای ملی و اسالمی در شکلدهی به سیاست خارجی
ایران به این نتیجه میرسند که دولت اسالمی میبایست حداقلی از مالحظات مربوط
به دولت ملی را رعایت و اهداف اسالمی نظام را بهصورت تدریجی محقق سازد.
این آثار از این منظر که اختالف میان دیدگاههای فرامرزی اسالمی و دولت ملی که
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محل نزاع و جدال فراوانی در تاریخ معاصر ایران بوده را بررسی می کنند واجد
ارزش فراوانی هستند.
«ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران» نگارش جواد اطاعت دیگر اثر موجود در
ادبیات سیاست خارجی است (اطاعت .)1911 ،نویسنده اعتقاد دارد که ویژگیهای
ژئوپلیتیک ایران به جهت تأثیر بر حفظ یا تغییر قدرت و ساختار نظام بینالملل،
باعث تالش دائمی قدرتهای بزرگ برای تأثیر بر جهتگیری ایران شده است.
ازنظر اطاعت تحت تأثیر این مؤلفه ایران سه الگوی بیطرفی ،انطباق رضایتآمیز و
اعتراضی را در پیشگرفته است .او جهتگیریهای ایران را نتیجه رویارویی و
برخورد با قدرتهای خارجی میداند و میتوان این نقد را به کتاب وارد دانست که
یکی از عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران را زیر ذرهبین برده و به نقش
توسعه سیاسی و اقتصادی ،فرهنگ ،هویت جامعه ایران و بهطورکلی مشخصات
داخلی نپرداخته است .اثر دیگری که از منظر ژئوپلیتیک به سیاست خارجی ایران
نگریسته «سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» تألیف محمود سریعالقلم است
(سریع القلم . )1953 ،نویسنده با بررسی شرایط کشورهای همسایه ایران و تأکید بر

ضعف و بیثباتی آنها ،به این نتیجه میرسد که راهکار ایران برای دستیابی به توسعه
و پیشرفت ،همکاری و اتحاد با کشورهای همسایه خود نیست .درنهایت پیشنهاد
میدهد که ائتالف و اتحاد با کشورهای توسعهیافته غرب است که میتواند ایران را
بهسوی پیشرفت و توسعه رهنمون سازد .فضای حاکم بر کتاب عمدتا تاریخی نیست
و تاریخ ایران و منطقه جایگاهی در رسیدن به ادعای او ندارد .منطقه خاورمیانه در
طول دو سده اخیر کمتر روی آرامش به خود دیده و میتوان گفت تا زمانی که نظمی
منطقه ای با مشارکت اکثریت کشورهای منطقه جهت ایجاد امنیت و آرامش شکل
نگیرد ،شرایط برای پیشرفت و توسعه این کشورها بهسختی فراهم شود.
از دیگر صاحبنظرانی که نظرات او درزمینهی سیاست خارجی ایران شایسته توجه
است سید محمدکاظم سجادپور است .او در دو کتاب «چارچوبهای مفهومی و
پژوهشی» (سجادپور )1919 ،و «سیاست خارجی ایران :چند گفتار در عرصههای
حوزه سیاست خارجی باید در آنها صورت گیرد را مطرح میسازد و خود چنین
کاری انجام نداده است .علیرغم این دو نوشتار سجادپور از این منظر حائز اهمیت
هستند که متغیرها و مؤلفههایی که باید جهت ارائه چارچوب نظری سیاست خارجی
ایران در نظر گرفته شوند را معرفی میکنند.
اثر دیگری که باید به آن بپردازیم «تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی ج .ا .ایران»
نوشته احمد نقیب زاده است (نقیب زاده .)1911 ،نویسنده در مقدمه کتاب با
صراحت جایگاه اثر خود را در میان متون این حوزه مشخص میکند .با تقسیم عوامل
مؤثر بر سیاست خارجی به داخلی و خارجی و عوامل داخلی به پایدار و ناپایدار،
فرهنگ را جزء عوامل پایدار محسوب میکند .درنتیجه اثر او تنها به یکی از عوامل
مؤثر بر سیاست خارجی میپردازد .نقیبزاده با تأکید بر برجسته شدن فرهنگ در
علوم سیاسی و روابط بینالملل بعد از سلطه اثباتگرایی و نظریه واقعگرایی ،در سه
بخش به رابطه فرهنگ و سیاست خارجی پرداخته است .نقیب زاده به دو نوع مکتب
تاریخی -فرهنگی اشاره میکند که یکی اعتقاد به تداوم عناصر کلیدی فرهنگی
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نظری و عملی»(سجادپور )1911 ،صرفا زمینهها و چارچوبهای کلی که پژوهش در
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علیرغم تحول تدریجی آن ها دارد و دیگری به پیروی از فوکو قائل به هیچ
استمراری در تاریخ نیست .نقیب زاده قائل به دیدگاه اول بوده و به همین دلیل
اعتقاد به تداوم عناصر فرهنگی ازجمله خدا و طبیعت ،خیر و شر ،فرهنگ تساهل و
مدارا ،مذهبی بودن و غیره در جامعه ایران است که در سیاست خارجی نیز بازتاب
مییابند .کتاب دیگر که همانند اثر نقیب زاده در حوزه فرهنگ و سیاست خارجی
قرار میگیرد «زبان ،گفتمان و سیاست خارجی» نوشته مجید ادیبزاده است(ادیب
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زاده .)1915 ،از جایی که یکی از عوامل شکلگیری سیاست خارجی در میان
دولتهای مدرن تفکیک حوزه داخلی از خارجی یا به تعبیر پستمدرنها ایجاد
«دیگری» در مقابل «خود» بوده است ،ادیبزاده نظریه گفتمان را شایسته کاربرد در
سیاست خارجی ایران دانسته است .او با اذعان به «چند علتی بودن سیاست خارجی»
سعی در بررسی سیاست خارجی ایران بعد از انقالب از طریق تبارشناسی،
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نشانه شناسی و روانکاوی دارد .از نگاه او در تحلیل سیاست خارجی یک کشور نباید
صرفا به ساختارهای سیاسی و قدرت دولت بسنده کرد ،بلکه فرهنگ یک جامعه در
قالب نمادها ،اسطورهها و بهطورکلی زبان بر سیاست خارجی تأثیر میگذارد .بنابراین
او با قبول تأثیر عوامل ژئوپلیتیک ،اقتصاد و غیره همانند نقیب زاده یا اطاعت فقط به
یکی از عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران پرداخته است.
سید حسین سیف زاده نیز یکی دیگر از صاحبنظران حوزه سیاست خارجی در
کتاب «سیاست خارجی ایران» (سیف زاده )1911 ،با قرار دادن قدرت در مرکز
تحلیل خود جهت دستیابی به اهداف سیاست خارجی ،هدف خود را ارتقای منزلت
ایران در نظام بینالملل میداند .او بر اساس ابعاد نرم و سخت قدرت ،کشورها را
تقسیمبندی کرده و اعتقاد دارد ایران با تلفیق قدرت معنوی و فیزیکی میتواند به
قدرتی بزرگ تبدیل شود .در راستای این هدف ،او استراتژی موازنه مثبت فعاالنه به
معنی داشتن همکاری با شمال جهت کسب قدرت مادی و همکاری با جنوب جهت
هماهنگ ساختن عدالت اجتماعی با ساختار توزیع قدرت را طرح میکند .در رسیدن
به این ادعا تجربیات تاریخی منزلت چندانی ندارند و فقط بهصورت پراکنده و در

تائید سخن خود به ذکر مثالهایی اکتفا شده است .در یک جمعبندی میتوان این
کتاب را نمونهای از آثاری دانست که جامعه شناسان تاریخی روابط بینالملل ازجمله
هابسن به آن اشاره میکنند .هابسن در کتاب جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل
مدعی است که نظریهپردازان اثباتگرا بهخصوص واقعگرایان اهمیتی برای تاریخ
قائل نیستند و شواهد تاریخی را صرفا در صورت تائید ادعای خود استفاده
میکنند)2002, 5

 .(Hobsonبهاینترتیب ،اگرچه توصیه نویسنده جهت همکاری با

شمال و جنوب یا به عبارتی تنوعبخشی در روابط سیاست خارجی ایران مفید و
شایسته توجه است اما این توصیه عمدتا بر پایه مباحث نظری است.
از دیگر منابع موجود «چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی ج .ا .ایران»
نوشته دهقانی فیروزآبادی است(دهقانی فیروزآبادی .)1915 ،هرچند نویسنده ادعای
ارائه چارچوبی مفهومی دارد اما اینکه چقدر در این راه موفق بوده است جای بحث
برخورداری از ویژگی های سیاست خارجی مطلوب را یک چارچوب مناسب برای
ارزیابی سیاست خارجی ج .ا .ایران میداند .او با تعریف منافع ملی برحسب قدرت،
ابتدا به قدرت ملی ایران و ابعاد مختلف آن میپردازد و در ادامه با بررسی تأمین
امنیت ملی ،توسعه و اشاعه ارزشهای جامعه ایران بهعنوان اهداف سیاست خارجی
اینگونه به نظر میرسد که با تعبیر رئالیستی از قدرت موافق بوده و آن را پشتوانه و
تعیینکننده حوزه منافع و دستیابی به اهداف ملی میداند .درنهایت بر پایه همین
دیدگاه در فصل ششم معیارهایی برای ارزیابی سیاست خارجی ج .ا .ایران و
رویارویی با محدودیتهای نظام بینالملل ارائه میدهد.
به نظر میرسد بررسی این میزان از ادبیات سیاست خارجی ایران برای اثبات ادعای
ما کافی خواهد بود .ما دو ادعا مطرح کردهایم :اول ،اینکه کاربست نظریهها
به صورت ناقص بوده و عمدتا هم بر روی یک دوره از سیاست خارجی ایران به کار
گرفتهشده و این نمیتواند بیانگر تناسب و قابلیت یک نظریه برای تحلیل سیاست
خارجی ایران در کل دوره معاصر باشد .دوم ،نظریهپردازی در حوزه سیاست خارجی
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دارد .دهقانی سه مالک تأمین منافع ملی ،غلبه بر موانع ساختاری خارجی و
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ایران توسعه نیافته است .ازآنجاکه ارتباط و پیوند میان آثار تاریخی ،توصیفی و
تحلیلی برقرار نشده ،چارچوبهای نظری ارائهشده از پشتوانه و تائید تاریخی
برخوردار نیستند؛ یعنی عمدتا غیر تاریخی و برپایه شواهد و مدارک مربوط به همان
دوره هستند .نتیجه این بوده که چارچوبهای ارائهشده حداکثر میتوانند تحلیلکننده
همان دوره از سیاست خارجی ایران باشند .به همین دلیل این مقاله درصدد پاسخ به
این کاستیها برآمده است .چنانکه میدانیم تحلیل و نظریه پردازی سیاست خارجی
67

س ی ا س ت ج ها ن ی

هر کشوری بهخصوص ایران نیازمند در نظر داشتن عوامل متعدد تأثیرگذار بر
شکلگیری سیاست خارجی است .به نظر میرسد که توجه به عوامل متعدد ضمن
حفظ انسجام و هماهنگی جهت نظریه پردازی سیاست خارجی مشکل عمدهای باشد
که باعث محدودشدن آثار ازنظر موضوعی شده است .اما زمانی که بخواهیم
چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی ایران در بلندمدت ارائه دهیم مشکل
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دوچندان خواهد شد و این شاید دلیل محدود شدن آثار موجود ازنظر زمانی بوده
است .نمونههای هر دو مورد در باال بررسی شد.
بنابراین ،ما بر این باوریم که برای بهبود نظریه پردازی سیاست خارجی ایران
می بایست رویکردی را اتخاذ کنیم که ضمن داشتن توانایی استفاده از منابع توصیفی
و تبیینی در راستای شکل دهی به یک چارچوب نظری ،انسجام و هماهنگی میان
چارچوب تحلیلی ارائهشده از بین نرود .در این راستا منابع توصیفی میبایست
بهعنوان مقدمه و مواد خام در جهت نظریه سازی سیاست خارجی ایران استفاده
شوند .اگر این مالکها رعایت شوند خواهیم توانست چارچوبی ارائه کنیم که ضمن
برخورداری از پشتوانه تاریخی ،قابلیت حداکثری در تحلیل سیاست خارجی تاریخ
معاصر ایران داشته باشد .نگارندگان بر این باورند که رویکرد جامعهشناسی تاریخی
ویژگیهایی دارد که می تواند این نیازها را محقق سازد .در ادامه به ویژگیهای این
رویکرد و قابلیت آن در تحلیل سیاست خارجی ایران میپردازیم.

 .2جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل
جامعهشناسی تاریخی دارای چند ویژگی و شاخصه است که میتواند نیازهای فوق
جهت نظریهپردازی سیاست خارجی ایران را تأمین کند .الف) پیوند میان تاریخ و
جامعهشناسی ،ب) تنوع و تلون موضوعات و متغیرهای موردتوجه ،ج) روش
مقایسه ای ،د) حل مسئله ساختار /کارگزار با تأکید بر روابط نیروهای اجتماعی ،و ه)
ترسیم دولت بهعنوان نهاد.
الف) جامعهشناسی تاریخی ابتدا در اثر انتقاد از عدم ارتباط میان تاریخ و
جامعهشناسی در دهه  1311ظهور کرد .در این دهه کارکردگرایی پارسونزی جریان
غالب در جامعهشناسی بود و حوادث و سوابق تاریخی در ادبیات این جریان غایب
بود .در همین حال در دانشکدههای تاریخ ،تحقیقات ذیل عنوان تاریخ اجتماعی یا
تاریخ مردم انجام

میشد)2010

 .(Bhambra,با ظهور محققان شهیری ازجمله

جهت نزدیکی و پیوند میان تاریخ و جامعهشناسی آغاز و منتج به خلق آثار بزرگ و
ارزشمندی در حوزه جامعهشناسی تاریخی شد .چارلز تیلی در «ساختارهای بزرگ،
مقایسههای عظیم» به انتقاد از جامعهشناسانی چون دورکیم ،پارسونز یا تونیس
پرداخت .او اعالم کرد که نباید پیشرفت جوامع را بهصورت خطی و مرحلهای
تحلیل کرد بهگونهای که همه آنها مسیرهای مشابهی را طی میکنند

(Tilly 1984,

) .14به همین سان ،فیلیپ آبرامز تاریخدانان را صرفا عالقهمند به کشف حقایق
میبیند که عالقهای به کاویدن علت رویدادها ندارند و در مقابل جامعه شناسان به
تحلیل علی تعمیم دهنده چسبیدهاند .ازنظر او این دو رشته مکمل همدیگرند چراکه
کار تاریخدانان یعنی توصیف ،مقدمه و بستری برای رسیدن به مفاهیم نظری مهیا
می سازد که ریشه آن در واقعیت تاریخی قرار دارد؛ یعنی توصیف حوادث «گام اول
و اساسی» در تبیین جامعهشناسی به شمار میرود) .(Abrams 1982, 190بهاینترتیب،
جامعه شناسان تاریخی هم با نظریه ارتباط دارند هم با تاریخ .از ارتباط با تاریخ
نظریات خود را با جزئیات تاریخی میسنجند و از سوی دیگر دیدگاههای نظری
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برینگتون مور ،چارلز تیلی ،ریچارد تیلی ،مایکل مان ،تدا اسکاچپول و غیره تالش در
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برای تحلیل و تبیین حوادث تاریخ ارائه

میدهند)1988, 855

 .(Calhounپس ،در

پیوند تاریخ و جامعهشناسی ،یکی شواهد و مدارک و دیگری روش و ابزار تحلیل و
چگونگی مشاهده مدارک تاریخی را فراهم میسازد) .(Bhambra, 2010در دهه 1311
میالدی دیدگاههای پیشین جامعه شناسان تاریخی با تفکرات اندیشمندان روابط
بینالملل در مورد شکلگیری دولت ،روابط بین دولتها ،ظهور و تحول پروسههای
جهانی به هم نزدیک شدند .یکی از پیامدهای این پیوند جامعهشناسی روابط
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بینالملل وبری بود .این رویکرد ادعاهای اولیه جامعه شناسان تاریخی که جوامع
مسیرهای متفاوتی در سیر پیشرفت خود طی میکنند را با ویژگیها و مشخصات
فرهنگی جوامع مختلف تلفیق کرد .درنتیجه ،اگر در مطالعات سابق نوسازی و توسعه
اقتصادی و سیاسی با دولت مدرن در ارتباط بود ،در نگاه جدید مدرنیتههای متکثر با
تمرکز بر فرهنگ سعی در فراتر رفتن از نواقص رویکرد قبل داشت.
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این مسئله باعث میشد محققان بتوانند تکثر تمدنی را فراتر از دوگانگی متمدن و
غیرمتمدن ،مدرن و سنتی ،پیشرفته و عقبمانده و غیره بررسی کنند .اهمیت یافتن
سنتهای فرهنگی و تجربیات تاریخی جوامع دیگر بهعنوان «چرخش فرهنگی »1در
جامعهشناسی تعبیر میشود .این چرخش باعث توجه و تأکید بر کارگزار در مقابل
ساختارگرایی دهههای پیشین شد .بهطور خالصه ،اگر این رشته سه موج را از سر
گذرانده باشد؛ موج اول بر چگونگی مدرن شدن جهان تأکید داشت ،موج دوم به
تمایز میان سنت و مدرن و عمدتا بر جامعه مدرن تمرکز داشت .در مقابل موج سوم
تحت تأثیر ایده تاریخمندی مدرنیته است).(Bhambra, 2010
ب) سیر تحول این رشته نشان میدهد که دامنه شمول آن بهتدریج فراختر و
متنوع تر شده است .تنوع موضوعات و سطوح در بیان دانشمند صاحب سبک مکتب
آنال مشهود مینماید .ازنظر برودل انجام تحقیق در این حوزه مستلزم توجه به
«دورههای گذار آرام و تدریجی یا سریع و بحرانی ،پروسههای بلندمدت ،تغییرات
جمعیتی ،تحوالت در حوزه مادی و اقتصادی ،رشد یا بحرانهای اقتصادی و
1 . Cultural Turn

بهطورکلی نوع نگرش مردم باید موردتوجه قرار گیرند»(برودل.)93 ،1951 ،
پس یکی از مزیتهای جامعهشناسی تاریخی امکان تحقیق و تفحص در مورد
رویدادهایی است که بهطور همزمان تحت تأثیر چند علت هستند .ضمن اینکه به
سطوح کالن و خرد توجه الزم مبذول میدارد روابط میان آنها را بهصورت
درهمتنیده ترسیم میکند( .ریگین.)11–93 ،1911 ،
برآیند توجه به موضوعات متنوع و سطوح مختلف درون تحقیق بهکارگیری
استراتژیهای مختلف از سوی پژوهشگران این حوزه بوده است .اتخاذ روشهای
قیاسی ،استقرایی ،در سطوح خرد ،کالن یا میانی نمایان گر این ادعا است

(Lawson

) .2007, 359درنتیجه برخی به هزینه کنار گذاشتن نقش بازیگران و سطح خرد به
تولید نظریه های انتزاعی در سطح کالن اهتمام میورزند .در مقابل برخی دیگر بر
روی روشهای فرد نگر تمرکز میکنند و اعمال الگو بر تاریخ را ناسودمند میدانند؛
) .2007, 351برخی به دلیل ضروری یک حادثه اکتفا میکنند ،برخی دیگر عالوه بر
دلیل ضروری بر دلیل کافی نیز تأکید دارند .عدهای معتقدند که علیت میتواند
پیونددهنده رویدادهای مختلف باشد و دیگران این شیوه را برای شرح ،توصیف و
ارتباط میان شرایط و حوادث به کار میگیرند).(Calhoun 1988, 867
الوسن سعی نموده جایگاه محققان مختلف از تاریخدانان محض گرفته تا
جامعهشناسان را بر اساس روشهای به کار گرفتهشده توسط آنها روی نمودار نشان
دهد .در نمودار افقی یکسر طیف ساختارگرایی (پارسونزی ،مارکسیستی و غیره) و
طرف دیگر فردگرایان (تامپسون) قرار دارند .نمودار عمودی انتزاعگرایان (کایزر و
هچتر) در مقابل تاریخگرایان محض (برودل ،توینبی) قرار میگیرند .نهایتا الوسن
نتیجه میگیرد که جامعهشناسی رشتهای همگون با مرزهای مشخص و روشن نیست
به همین دلیل وظیفه اصلی این رشته ایجاد توازن و تعادلی میان جنبههای نظری و
تجربی پژوهش است).(Lawson 2007, 352–356
در مجموع پیوند میان تاریخ و جامعهشناسی میتواند در نظریه پردازی سیاست
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یک طیف بهشدت بر مبنای قیاس و دیگری بر مبنای استقرا عمل میکند

(Lawson
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خارجی ایران به ما کمک کند بدین صورت که منابع تاریخ روابط خارجی میتوانند
صدور هرگونه ادعا و فرضیهای در مورد سیاست خارجی را تائید یا رد کنند .پس
استناد به واقعیات و اسناد تاریخی کمک میکند تا تحلیل و تبیین ما صرفا مبتنی بر
شرایط و دالیل حال حاضر نباشد و از سوی دیگر جامعهشناسی با فراهم ساختن
احکام نظری باعث خواهد شد در بررسی اسناد و مدارک تاریخی دچار سردرگمی و
آشفتگی نشویم .همچنین توجه به موضوعات و متغیرهای متنوع و سطوح خرد،
66
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میانی و کالن میتواند به ما یاری رساند تا متغیرهای متنوع داخلی و خارجی در
شکلدهی به سیاست خارجی ایران در دورههای مختلف را از قلم نیندازیم.
ج) ویژگی سوم جامعهشناسی تاریخی ،اتخاذ روش مقایسهای 1است .اکثر محققان
اذعان دارند که تحلیل مقایسهای «بخش ذاتی» پژوهش جامعهشناسی تاریخی
است)(Bonnell 1980, 160

اگرچه این شیوه بهانحاءمختلف به کار گرفتهشده است.
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اسکاچپول سه نوع استفاده از روش مقایسهای در جامعهشناسی تاریخی نام میبرد.
نوع اول با هدف اثبات سودمندی یک نظریه است .نوع دوم در مقابل نوع اول اعتقاد
دارد که هر مذهب ،جامعه و منطقه مشخصات غیرقابلتقلیلی دارد که در شکلبندی
تاریخی مهم هستند .به همین دلیل بر ویژگیهای منحصربهفرد موارد خاص تأکید
دارد .در نوع سوم روش مقایسهای برای دستیابی به استنباطهای علی در مورد
ساختارهای کالن به کار گرفته میشود).(Skocpol and Somers 1980, 168–178
از نگاه ویکتوریا بونل شیوه مقایسهای به دو شکل در جامعهشناسی تاریخی به کار
گرفتهشده است .یک نوع «تحلیلی »1که بر مشابهت میان واحدها و موردهای مقایسه
تمرکز میشود .در اینجا مقایسه در جهت شناسایی متغیر مستقلی صورت میگیرد که
توضیحدهنده الگوها یا رویدادهای مشابه یا متضاد است .در شیوه دوم یعنی
«توضیحدهنده »9بر واحدهای مشابه از یکسو و یک نظریه یا مفهوم از سوی دیگر
تأکید میشود .در این روش واحدها باهم دیگر مقایسه نمیشوند بلکه هرکدام از
1 . Comparative
2 . Analytical
3 . Illustrative

آنها بر اساس نظریه بررسی میشوند که بونل نمونه آن را نظریه نظام جهانی
والرستین میداند .البته ،نباید تصور کنیم درروش تحلیلی هیچگونه طرح نظری یا
مفهومی وجود ندارد .بلکه مفاهیم نظری در راستای تسهیل انتخاب ،سازماندهی و
تفسیر مواد خام تجربی به کار گرفته

میشوند)1980, 166

 .(Bonnellدرواقع هر

پژوهشی بدون استفاده از طرحی نظری یا مفهومسازی ممکن است در ورطه توصیف
صرف افتاده و همانطور که کایزر و هچتر 1معتقدند تاریخدانان بر جامعهشناسی
تاریخی تسلط یابند که حاصل آن کاهش قدرت تحلیلی و غلبه توصیف بر کار
تحقیق خواهد بود).(Calhoun 1988, 854
به همین دلیل آثار برینگتون مور «ریشههای اجتماعی» ،رینهارد بندیکس «ملتسازی
و شهروندی» و «پادشاهان و مردم» ،اثر ریچارد تیلی «قرن شورش» که در دسته
تحلیلی قرار می گیرند حداقلی از فضای نظری بر کار آنها حاکم است .سخن کوتاه
توافق دارند .در مرحله بعد اگرچه ممکن است عدهای تاریخ را برجسته سازند و
عدهای طرحهای نظری و انتزاعی اما در عمده آثار دسته اول یک طرح نظری
حداقلی و در دسته دوم نیز حداقلی از اتکا به جزئیات ،حوادث و واقعیات تاریخی
بر فضای پژوهشها حاکم است .چنانکه مشاهده میکنیم هرچه پیش میرویم
شاخصهای ذکرشده در کنار همدیگر بهتدریج شکل و شمایل یک تحقیق
جامعهشناسی تاریخی را روشن میسازند.
پیشتر در مورد فواید پیوند تاریخ و جامعهشناسی اشاره شد اما روش مقایسهای
میتواند این امکان را برای ما فراهم سازد تا عوامل ،نیروها و متغیرهای شکلدهنده
به سیاست خارجی ایران در هر دوره را باهم مقایسه نماییم .مقایسه دورهها از این
منظر دارای اهمیت است که از این طریق عوامل و نیروهای تأثیرگذار مشابه و
متفاوت در هر دوره شناسایی خواهند شد و درنتیجه میتوانیم عوامل پایدار
شکلدهنده به سیاست خارجی ایران را استخراج کنیم .این عوامل درنهایت میتوانند
1 . Kiser and Hechter
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اینکه ،عمده محققان جامعهشناسی تاریخی بر کاربرد روش مقایسهای در درجه اول
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فراهمکننده مبانی چارچوب نظری سیاست خارجی ایران را تشکیل دهند.
د) اما باید ببینیم عوامل ،نیروها و متغیرهای ذکرشده در باال با چه مکانیسمی به
سیاست خارجی ایران شکل میدهند .تأکید بر روابط نیروهای اجتماعی در
شکلدهی به ساختارها و نهادهای حاکم بر جامعه روشنکننده این مکانیسم خواهد
بود .از نگاه جامعهشناسی تاریخی نیروها ،روابط و شبکههای اجتماعی از پایینترین
تا باالترین سطح ،شکلدهنده تحوالت و جریانات تاریخ و روابط بینالملل هستند .به
67
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نظر می رسد این رویکرد با تأکید بر نقش روابط و نیروهای اجتماعی در ساخت
جوامع انسانی توانسته مسئله مناقشه برانگیز و درازدامن ساختار /کارگزار را تا حد
زیادی حل کند .اگر از پایینترین سطح روابط اجتماعی شروع کنیم رفتار انسان
تحت تأثیر نیازها و اهداف او می باشد.
این نیازها هر آنچه که باشد اعم از عاطفی ،فیزیکی ،مادی و غیرمادی بهجز از راه
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روابط اجتماعی برآورده نمیشود .به همین دلیل جامعه شناسان انسان را موجودی
اجتماعی میدانند که بدون طی کردن پروسه اجتماعی شدن و زندگی درون یک
اجتماع محکوم به فنا خواهد بود .از این منظر نیازهای انسانی فقط از طریق اجتماع و
روابط اجتماعی برآورده میشود(گیدنز .)11–51 ،1915 ،نیازهای متنوع و متفاوت
اعضای هر جامعه در کنش متقابل اجتماعی به شکلگیری ساختها و نهادهای
اجتماعی با اهداف و کارکردهای متفاوتی ختم میشود .مناظره میان سه دیدگاه
نهادگرایی تاریخی ،نهادگرایی گزینه عقالیی و نهادگرایی جامعهشناختی حکایت از
کار ویژهها و اهداف متفاوت نهادهای جامعه دارد).(Hall & Taylor, 1996, 936–957
در مرحله بعد همانطور که در شکل  1نشان میدهد ،نهادهای شکلگرفته بهتبع
کارویژهها و اهداف خاص خود به شیوهای متفاوت رفتار و اعمال اعضای جامعه
خود را تنظیم میکنند .بهعنوان مثال دولت جهت تأمین امنیت یا هر هدف دیگر ،نهاد
بازار جهت تأمین نیازهای مادی و غیره .بهاینترتیب نظم موجود در هر جامعه توسط
کارگزار و ساختار تولید و بازتولید میشود .بنابراین «هسته اصلی زندگی اجتماعی و
رفتار انسان» را کنش متقابل اجتماعی شکل میدهد و برای شناخت رفتار انسان

میبایست این کنش متقابل را درک کرد(کوزر و رزنبرگ .)13 ،1951 ،اما ،انسان
همیشه در روابط اجتماعی تحت محدودیتها و قواعد رفتاری ساختها قرار دارد.
یعنی به جز جوامع اولیه ،انسان از بدو تولد تا مرگ در قالب ساختارهایی رفتار
میکند که ساخته دست خود او نیست ولی حاکم بر روابط و مناسبات اجتماعی او
است .در درون این ساختارها ،رفتار انسان طبق گزینههای ممکن و در دسترس نه
ضرورت ها تنظیم میشود.
فیلیپ آبرامز فرآیند شکلگیری ساختار توسط کارگزار و تأثیر متقابل ساختار بر
کارگزار را توسط دو عامل «پروسه » و «حادثه » توضیح میدهد .بهزعم آبرامز تاریخ
بهخودیخود اجباری بر ما تحمیل نمیکند اما هر انتخاب ما نشاندهنده تأثیر گذشته
بر رفتار کنونی ما است .وقتی کسی دست به قتل شاه یک کشور میزند ،یا گروههای
سیاسی از مبارزه مسالمتآمیز به مبارزه مسلحانه روی میآورند یا سیاست خارجی
برای ما است .پس ،جهان خود را میسازیم ولی در قالب ساختارها و بر اساس
قواعد رفتاری که از قبل شکلگرفتهاند .شکلگیری کنش توسط ساختار و دگرگونی
ساختار توسط کنش هر دو بهعنوان پروسههایی در طول زمان روی میدهند .این به
معنی ادغام تاریخ و جامعهشناسی است و اینگونه ،جامعهشناسی تاریخی به ما
میگوید چگونه شرایط حال تحت تأثیر رویدادهای گذشته شکلگرفته ،چرا برخی
رفتارها در دورههای مختلف تکرار میشوند ،برخی سیاستها با شکست مواجه
میشوند و برخی با موفقیت(.)Abrams 1982, 3
در قالب همین پروسه ،حوادث درک و فهم میشوند« .حادثه» از یکسو نتیجه
گذشته است و از سوی دیگر مشخصکننده و شکلدهنده آینده است .حادثه نقطه
اصلی دسترسی ما به ساختار کنش اجتماعی در طول زمان است .درحالیکه
ساختارها و پروسهها قابلمشاهده نیستند اما از مشاهده حوادث قابل استنباط هستند.
به همین دلیل ازنظر آبرامز حادثه بسیار مهم است و آن را «لحظهی شدنی میداند که
کنش و ساختار در آن نقطه به هم میرسند»(.)Abrams 1982, 193
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از حالت تهاجمی به تنشزدایی روی میآورد گویای معنادار بودن تجربیات گذشته
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بهطور خالصه ،صرف توجه به کنش متقابل عایدی چندانی ندارد و الزم است رفتار
انسان را در ارتباط با قالب زمانی و مکانی ،محدودیتهای محیطی و ساختارهای
جامعه انسانی مورد مداقه قرار داد(برودل13 ،1951 ،؛ کوزر و رزنبرگ،1951 ،

.)13
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شکل  .1پروسه روابط متقابل کارگزار /ساختار در شکلدهی به رفتار افراد و نهادهای جامعه

اگر بر پایه این بینش به تاریخ ایران نگاه کنیم در مرحله اول باید ببینیم نیروها و
گروه های قدرتمند و تأثیرگذار بر نظم اجتماعی در تاریخ معاصر ایران در عهد
قاجار ،انقالب مشروطه ،دوره رضاشاه و غیره کدام نیروها بودهاند .توجه به این
گروهها و نیروهای اجتماعی به این دلیل اهمیت دارد که رقابت بازیگران اصلی بر
سر قدرت است که مشخص میسازد آن جامعه چگونه رفتار میکند و چگونه تحول
مییابد(اسمیت .)111 ،1911 ،در مرحله بعد باید توجه کرد براساس شرایط
ساختاری و موقعیت زمانی و مکانی چه امکانات و فرصتهایی برای دستیابی به
اهداف و مطالبات اجتماعی در اختیار آنها بوده و در این قالب حوادث ،اقدامات و

سیاست خارجی را تحلیل کرد .بهعنوان نمونه ،حوادثی مثل کودتای اسفند ،1133
اشغال ایران در شهریور  ،1911کودتای  ،1991حوادث خرداد  ،1911انقالب اسالمی
و بسیار حوادث دیگر از میان برخی امکانها و انتخابها ،مسیرهایی انتخاب شدند و
مسیرهای جدید نیز امکانات و گزینههای دیگری را پیش روی نیروهای اجتماعی
گذاشتند .مثال با کودتای اسفند  1133و قدرتیابی رضاخان ایران به مسیر اصالحات
و نوسازی اقتدارآمیز از باال گام گذاشت این بهنوبه خود مستلزم برخی رفتارها و
سیاست های خاص از سوی نخبگان سیاسی بود .یا بعد از حوادث سال  1911برخی
از نیروهای سیاسی به راه مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی کشیده شدند و این متأثر از
عدم توانایی رژیم در جذب نیروهای سیاسی در پروسه مشارکت سیاسی بود .همین
مبارزه مسلحانه بهنوبه خود پیامدهای خاص خود را به همراه داشت که تا بعد از
انقالب اسالمی نیز نشانههای آن را در مبارزات مسلحانه با نظام جمهوری اسالمی
مسائل خود را جزئی از تعریف ساختار میداند؛ «ساختار اجتماعی نظامی با قوانین
مشخص ،یکنواخت و ثابت نیست که ایجادکننده یک فرآیند متعادل باشد ،بلکه
نظامی با ابعاد تاریخی است که براثر راهحلهای تدریجی و خردهخردهای که انسانها
برای مسائل خود یافتهاند ،نگریسته میشود(اسمیت.)11 ،1911 ،
بنابراین نگارندگان سعی دارند با توجه به این شاخصها به تحلیل سیاست خارجی
ایران و ارائه چارچوب نظری بپردازند .اما قبل از پرداختن به سازگاری و قابلیت
تحلیلی جامعهشناسی تاریخی با جامعه ایران ضروری است به پیامدهای ورود
جامعهشناسی تاریخی به رشته روابط بینالملل بپردازیم .یکی از پیامدهای مهم آن
ترسیم دولت بهعنوان نهاد برآمده از دل رقابت میان نیروهای اجتماعی است.
ه) چنانکه در باال اشاره شد ،در دهه  1311با ورود تفکرات جامعهشناسی تاریخی در
روابط بینالملل نقدهایی به این رشته وارد شد که بهنوعی تأکید بر عدم توجه به
شاخصهای فوق در رشته روابط بینالملل بود .در این راستا ،برخی اندیشمندان
جامعهشناسی نسبت به غیر تاریخی بودن دیدگاههای مسلط در روابط بینالملل
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مشاهده میکنیم .دنیس اسمیت اساسا همین راهحلهای تدریجی انسانها برای
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هشدار دادند .هابسن از وجود نوعی «ترس نسبت به تاریخ »1در رشته روابط
بینالملل هشدار میدهد .زیرا برخورد رشته روابط بینالملل با تاریخ ابزارگرایانه
است؛ یعنی نه برای تجدیدنظر در شرایط حال بلکه برای تائید نظریههای زمان حال
به کار میرود .هابسن نمونه بارز ادعای خود را در کالم روزکرانس میبیند که تاریخ
را بهعنوان محلی برای آزمون نظریات روابط بینالملل توصیف میکند

(Hobson

) .2002, 5همچنین الوسن با انتقاد از رویکردهای مسلط ،مدعی است بدون ایجاد
67
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فضایی برای توجه به ایدئولوژی ،برداشت ،روابط داخلی دولت  -جامعه،
رویکردهای جریان غالب روابط بینالملل در توضیح بسیاری از مسائل بازمیمانند.
بهزعم او محققان این رویکرد باید عوامل بینالمللی را در کنار متغیریهای داخلی
قرار دهند و این دو را به هم مرتبط سازند با این هدف که الگوهایی برای توضیح
پروسههای منطقهای و بینالمللی ،بلندمدت و کوتاهمدت بیابند).(Lawson 2007,347
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یکی از پیامدهای مهمی که جامعهشناسی تاریخی برای روابط بینالملل به همراه
داشته و برای کار ما مهم است ،درک و دریافت متفاوت آن از دولت است .در مقابل
ترسیم بازیگری یکدست و یکپارچه در نظریه رئالیسم ،جامعهشناسی تاریخی دولت
را نهاد اجتماعی بینالمللی تصور میکند که موجودیتی دائمی ندارد اما مشروط به
اشکال اجتماعی است و قدرت و رفتار آن برآیند نیروهای اجتماعی مادی و غیرمادی
داخلی ،بینالمللی و جهانی است).(Hobson 2002, 75; Bisley 2004, 25
همچنین برخالف رویکردهای ساختاری ،نظام بینالملل صرفا محدودکننده رفتار
دولت نیست بلکه منابع قدرتی نیز برای دولتها فراهم میسازد که میتوانند در
راستای تغییر و اصالح نظم داخلی و خارجی از آنها استفاده کنند

(Hobson 2002,

) .75ازآنجاکه هدف هر دولتی بازتولید روابط ،نیروهای اجتماعی و نظمی است که
بنیان قدرت آن را شکل دادهاند ،مهم است که میان نیروهای شکلدهنده قدرت،
نهادها ،کارکردها و اهداف آن در محیط داخلی و خارجی سازگاری وجود داشته و
منجر به بازتولید و تثبیت قدرت دولت شوند).(Bisley, 2004, 37–38
1 . Historiophobic

این نوع نگاه در بررسی فرد هالیدی در مورد انقالبها بازتاب یافته است .هالیدی
انقالبها را بهوسیله زنجیرهای از روابط علی میان سطوح بینالمللی -داخلی-
بینالمللی تبیین میکند؛ یعنی وقتی نظام بینالملل در راستای تضعیف و زوال قدرت
یک دولت عمل کند ،ممکن است منتج به فروپاشی دولت یا انقالب شود در ادامه
این انقالب باعث بیثباتی و تحول در نظام بینالملل میشود ).(Bisley 2004, 26
ورود و تلفیق شاخصهای باال با اندیشههای روابط بینالملل منجر به ظهور
رویکردهای جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل ازجمله رویکرد نئووبری شد که
در آثار افرادی مثل مایکل مان ،آنتونی گیدنز ،تدا اسکاچپول و چارلز تیلی نمود یافته
است .این رویکرد به دو شیوه به کار گرفتهشده است؛ یک شیوه نظریه رئالیستی و
تقلیلگرای دولت و روابط بینالملل را میپذیرد .اسکاچپول ،کالینز و تیلی در این
دسته قرار میگیرند .شیوه دوم تالش دارد نظریهای پیچیدهتر و غیر رئالیستی را
) .2002, 20این نظریه به دلیل توجه به جنبههای مادی و غیرمادی قدرت ،ساختار/
کارگزار ،روابط داخلی دولت /جامعه ،مسئله تغییر و تداوم در تاریخ باعث
جلبتوجه بسیاری از اندیشمندان روابط بینالملل به جامعهشناسی تاریخی بعد از
جنگ سرد شده است).(Hobson 2005, 151
در نگاه مایکل مان دولت شیوه نهادمندشدن اقتدارآمیز روابط اجتماعی است.
دولتها در اثر منازعات اجتماعی شکل میگیرند اما در مرحله بعد خود بر منازعات
جدید اعمال قدرت میکنند .باوجود اینکه بهتدریج دولتها نهادمندشده و به
بازیگری فعال تبدیل می شوند اما قادر نخواهند بود مستقل از جامعه عمل کنند .او
دولت را اینگونه تعریف میکند« :مجموعهای از نهادها و کارکنان مشخص ،متمایز و
متمرکز که روابط سیاسی را در چارچوب مرزهای تحت حاکمیت خود تنظیم میکند
و اعمال اقتدار و قانونگذاری آن در محدوده تحت حاکمیت خود توسط ابزارهای
اجبارآمیز حمایت میشود»

)1993, 55–56

 .(Mannازنظر مایکل مان این تعریف

مشخص نمیکند که دولت« :چه اقداماتی انجام میدهد .چراکه دولتها کارکردهای
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دراندازد که نظریه منابع قدرت اجتماعی مایکل مان از این جمله است

(Hobson

66

متعددی ممکن است به عهده گیرند .دولتها میتوانند کارکرد طبقاتی یا امنیتی
داشته ،برخی منازعات را تعدیل کنند ،منابع را میان مناطق و گروههای مختلف
اجتماعی توزیع کنند ،برخی نهادها را مقدس سازند و برخی دیگر را سکوالر و
بسیاری اقدامات دیگر انجام دهند» ) .(Mann 1993, 55نتیجه ادعای مان این است که
کار ویژه دولت در هر عصری اعم از پیشامدرن و مدرن و در هر منطقهای میتواند
متفاوت با دیگر اعصار و مناطق باشد و این به نیروها ،منابع قدرت اجتماعی و
65
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اهداف یک جامعه بازمیگردد که شکلدهنده نهادهای حاکم بر آن جامعه هستند .تا
به اینجا پنج شاخص مهم جامعهشناسی تاریخی یعنی پیوند میان تاریخ و
جامعهشناسی ،تنوع موضوعی و روشی ،روش مقایسهای ،روابط نیروهای اجتماعی و
تعریف جدید از دولت مطرح شد.
این شاخصها می توانند راهنما و کمک دهنده ما در جهت تحلیل سیاست خارجی
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ایران باشند .تاکنون باید روشنشده باشد که این شاخصها قابلیت جبران
ضعفهایی مثل غیر تاریخی بودن ،تفکیک حوزه داخلی و خارجی ،عدم توجه به
روابط دولت /جامعه و اشکال مختلف دولت در طول تاریخ باشند .پیشتر به
مکانیسم تأثیرگذاری سه شاخص اول در نگاه به سیاست خارجی ایران اشاره شد.
شاخص پنجم درواقع نتیجه نیروهای خاص هر جامعه و وزن آنها در زندگی
اجتماعی است؛ یعنی نیروهای اجتماعی مهم و قدرتمند در هر دوره شکلدهندهی
ساختارها و نهادهای حاکم بر آن جامعه ازجمله دولت هستند .پس دولت برآمده از
دل نیروهای اجتماعی جامعه داخلی و خارجی است که مطالبات و نیازهای همین
نیروها در رفتارها و سیاستهای دولت بازتاب مییابد و همین سیاستها بهطور
متقابل بر نیروهای اجتماعی تأثیر میگذارد.
با تأکید بر تاریخمندی تحلیلها در جامعهشناسی تاریخی قادر خواهیم بود تغییر و
تحوالت از پایین ترین تا باالترین سطح درون نیروهای اجتماعی را در نظر گرفته و
بازتاب این تغییرات را در اشکال روابط دولت -جامعه مشاهده کنیم و نیز به تبیین
تغییر و تحوالت سیاست خارجی ایران در دورههای مختلف بپردازیم .اگرچه تاکنون

شکل و شمایل نگاه ما به سیاست خارجی ایران تا حدی باید روشنشده باشید اما
باید ببینیم تا چه حد جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل میتواند ادعاهای ما در
مورد سیاست خارجی ایران برآورده سازد.
 .3جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل و ارائه چارچوب نظری سیاست
خارجی ایران
ادعای ما این بوده که نظریه جامعهشناسی تاریخی میتواند نقاط ضعف ادبیات
موجود را در راستای ایجاد چارچوب مفهومی و نظری برای سیاست خارجی ایران
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برطرف سازد .حال ببینیم آیا ساختارهای سیاسی اجتماعی جامعه ایران با چنین
رویکردی قرابت و همخوانی دارد یا خیر؟ تحقیقات انجامشده درزمینهی مسائل
ایران چه میگویند؟ تاریخ معاصر ایران در تحقیقات و کاوشهای انجامشده عمدتا

سیاست جهانی

به دو صورت نگریسته شده است .برخی بر نقش و جایگاه روابط متصلب طبقاتی
(آبراهامیان151–151، 1931،؛ آلبن بیل .)15 ،1915 ،محمدعلی کاتوزیان را میتوان
در دسته دوم قرار داد .چنانکه از عنوان کتاب «تضاد دولت و ملت» برمیآید ،مدعی
است دولت و جامعه عمال مستقل از هم بوده و باهم سر دشمنی داشتهاند .طبقات
مستقل نبوده و به اعطای امتیازات از سوی دولت وابسته بودهاند(همایون کاتوزیان،
 .)91 ،1911در جای دیگری میگوید «دولت نماینده هیچ طبقهای از تاجر و کاسب
گرفته تا پیشهور و رعیت نبود» .نتیجه اینکه دولت و جامعه در مقابل هم قرار
داشتند و بقا و مشروعیت دولت هیچ ضمانتی جز قدرت و زور نداشته است(همایون
کاتوزیان.)51 ،1911 ،
آبراهامیان را میتوان جزء دسته دوم دانست که نزاع طبقاتی و تعامل میان نیروهای
اجتماعی و سیاسی با دولت ،نقش مهمی در دیدگاه او بازی میکند .کتاب «ایران بین
دو انقالب» این را گواهی میدهد .در آنجا آبراهامیان بر اساس نظریه مارکسیستی به
تحلیل تاریخ معاصر ایران پرداخته است .همچنین «انقالب شکننده» تألیف جان
فوران اثر دیگری در این زمینه است که نظریه سیستم جهانی والرستین را بر روی
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تأکید میورزند و برخی دیگر اهمیت چندانی برای طبقه قائل نیستند

تاریخ م عاصر ایران پیاده کرده است .در هر دو این آثار روابط و منازعه طبقاتی و
اقتصادی مبنای تحلیل جامعه ایران را شکل میدهد .جدای از این دو دسته که عمده
آثار را در برمی گیرند ،دسته سومی نیز وجود دارد که هرچند آثار زیادی به این طریق
نوشته نشده ولی هستند اندیشمندانی که به آن قائل باشند .ازجمله جیمز بیل ساختار
سیاسی ایران را تحت عنوان «نظام شبکهای» توصیف میکند .ویژگی این نظام روابط
شخصی و گروهی در کنار روابط رسمی و بوروکراتیک ،روابط عمودی و طبقاتی در
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کنار روابط افقی و غیر سلسلهمراتبی است که باعث نوعی سیالیت میان نیروهای
اجتماعی و محو مرزبندیها و خطوط رسمی و غیررسمی است .در چنین نظامهایی
نیروهای اجتماعی بهصورت درهمتنیده و همپوشان باهم در پیوند هستند(آلبن بیل،
.)11–91 ،1915
مهدی نجفزاده نیز اذعان میکند که ما با جامعهای شبکهای در ایران روبرو هستیم.

جامعهشناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران:یک چارچوب نظری

از نگاه او در جامعهای با هویتهای اجتماعی مختلف و متضاد که هماهنگی و
همپذیری آنها بهسختی حاصل شود ،میتواند منتج به ظهور جامعه شبکهای و تار
مانند شود که در آن حاکمیتهای متعددی در کنار هم وجود داشته باشند .در این
جوامع قدرت بهصورت پراکنده از طریق گروههای متعدد با رهبران خاص خود
اعمال میشود ،این گروهها مانع از کنترل دولت بر جامعه شده و همیشه نزاع و
درگیری میان دولت و این گروهها برای کنترل اجتماعی وجود دارد(نجف زاده،
.)11–11 ،1931
نمونه وجود چنین ساختاری را میتوان در اختالف و دودستگی میان علما ازجمله بر
سر حمایت از انقالب مشروطه و دیگر مسائل در دورههای بعد مشاهده
کرد(آبراهامیان .)11 ،1931 ،این حاکی از تأثیر و غلبه روابط شخصی بر طبقاتی دارد.
نشانه دیگر وجود چنین ساختاری «دورهها» هستند(آلبن بیل .)51 ،1915 ،ازجمله
آنها میتوان دوره «ایران نوین» و «کانون ترقی» در دهه  11نام برد (بشیریه،1911 ،
 .)111–111مثالهای فوق نشان میدهد ساختار سیاسی اجتماعی ایران به تعبیر
بایندر ملغمهای از ویژگیهای سنتی ،شاهنشاهی ،اشرافی ،مذهبی در کنار مبانی

عقالنی ،ناسیونالیستی و بوروکراتیک است(بشیریه .)191 ،1911 ،بنابراین در تحلیل
و تبیین عوامل شکلدهنده به سیاست خارجی ایران نه به پیروی از کسانی که به
تحلیل طبقاتی در تاریخ معاصر ایران وقعی نمینهند عمل میکنیم ،نه راه کسانی که
جامعه ایران را در قالب روابط متصلب طبقاتی مینگرند ،در پیش میگیریم .بلکه
چنانکه تاکنون باید روشن شده باشد ،نگارندگان جامعه و نظام سیاسی را نتیجه
روابط متقابل و متقاطع نیروهای اجتماعی میدانند .اشاره شد که دولت بهعنوان
نهادی برآمده از دل نیروهای اجتماعی داخلی و بینالمللی تصور میشود که نیازها،
خواستهها و اهداف همین نیروها در رفتارها و سیاستهای دولت ازجمله خارجی
نیز ظهور میکند .بهاینترتیب در سازگاری و انطباق جامعهشناسی روابط بینالملل
برای تحلیل سیاست خارجی ایران میبایست اینگونه سؤاالت را از خود بپرسیم:
نیروها و گروههای قدرت اجتماعی داخلی و خارجی که شکلدهنده به نظم حاکم
هستند؟ مطالبات ،نیازها و اهداف این گروهها از شکلدهی به ساختارهای جامعه
ایران ازجمله دولت چه بوده است؟
اگرچه هر ادعایی در پاسخ به این سؤاالت نیاز به بررسی دقیق تاریخی دارد اما
میتوان برخی فرضیات در مورد هر دوره بیان کرد .ازجمله میتوان گفت رفتارها و
تصمیمات نخبگان ایران در دوره قاجار برآیند تأثیرات متقابل قدرت مذهبی
روحانیت ،نخبگان سیاسی تصمیم گیر ،روسای ایالت بهخصوص که تأمینکننده
نیروی نظامی دولت بودند و نیروهای اقتصادی ازجمله بازرگانان ،تاجران و اصناف
بود .نهایتا در حوزه خارجی حضور دو قدرت بزرگ روسیه و بریتانیا و فضای حاکم
بر روابط بینالملل که عمدتا امپریالیستی بود نباید از قلم انداخت .همه این نیروها
رویهمرفته بر تصمیمات و رفتارهای خارجی ایران تأثیرگذار بودند .همین روند در
مورد دوره رضاشاه نیز باید به کار گرفت.
رضاشاه که در نتیجه کودتای  1133به قدرت رسید هدف اصلی خود را تشکیل
دولت مدرن و قدرتمندی قرار داد که بتواند به بسیاری از اهداف انقالب مشروطه

سیاست جهانی
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بر جامعه ایران در دوره قاجار ،پهلوی اول یا دوم و جمهوری اسالمی بودهاند ،کدام
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جامه عمل بپوشاند .فضای غالب منطقهای و بینالمللی یعنی ظهور دولتهای
ناسیونالیست و نژادی در غلبه ناسیونالیسم ایرانی و تمدن ایران باستان بهعنوان
ایدئولوژی رژیم پهلوی مؤثر بود .از سوی دیگر به دلیل عقبافتادگی اصالحات
اقتصادی و اجتماعی گستردهای بهصورت اقتدارآمیز از باال انجام شد .اصالحات از
باال با شیوه غالب نوسازی در سطح بینالمللی که توسط کشورهایی ازجمله آلمان،
ایتالیا ،روسیه شوروی در جهت جبران فاصله خود با دیگر کشورهای سرمایهداری
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رایج شده بود ،مطابقت و سازگاری داشت .همین امر بهنوبه خود باعث حضور
گسترده دولت در اقتصاد شد و با بروز بحران اقتصادی  1313بیشازپیش نقش دولت
را در عرصه اقتصادی و اجتماعی فزونی بخشید .همه این عوامل شکلدهنده به
دولت و رفتارهای آن در سیاست خارجی آن نیز بازتاب مییافت.
اما سیاست خارجی پهلوی دوم و جمهوری اسالمی برآیند روابط قدرت کدام

جامعهشناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران:یک چارچوب نظری

نیروهای اجتماعی بوده است؟ در دوره پهلوی دوم میبایست دهه  1911و بعدازآن
را تفکیک کرد .دهه  1911که نیروهای سیاسی پراکنده بودند در نظام سیاسی و
رفتارهای آن نیز بازتاب مییافت که آمدوشد دولتهای متعدد نمونه بارز آن است.
در دوره بعد از کودتای  1991در فضای سرکوب نیروهای سیاسی ،نیروهای
شکلدهنده به قدرت سیاسی و تصمیمات دولت عمدتا نظامیان ،نیروهای امنیتی و
شخص شاه بود .غلبه فضای جنگ سرد نیز ازلحاظ خارجی حامی تقویت قدرت
نظامی کشورهایی ازجمله ایران در مقابل خطر کمونیسم بود .پس وجود رژیمی
برآمده از کودتا و متکی به نیروهای نظامی و امنیتی در داخل که فضای جنگ سرد
نیز آن را تقویت میکند رویهمرفته شکل دهنده نظم حاکم بر جامعه ایران در این
دوره هستند .اما چه نیروهایی با چه اهداف و آمالی به انقالب اسالمی و جمهوری
اسالمی شکل دادند؟
نظم حاکم بر رژیم پهلوی باعث حاشیه راندن بسیاری از نیروهای اجتماعی ازجمله
نیروهای سنتی بازار ،روشنفکران و طبقه متوسط تحصیلکرده ،روحانیت و غیره شد
که نقش و تأثیری بر تصمیمات دولت بهطورکلی و در اینجا سیاست خارجی

نداشتند .زمانی که ایدئولوژی اسالمی توانست نقش پیونددهنده میان این نیروها بازی
کند ،رژیم با بحران عظیمی مواجهه شد .فضای بینالمللی نیز به کمک نیروهای
انقالبی آمد .از سویی دهه  1311و بهخصوص  1351دوره رواج ایدئولوژیهای
مقاومت در مقابل مدرنیسم و سرمایهداری در نقاط مختلف دنیا بود .در ایران اسالم
بود که میتوانست بهعنوان در دست رسترین عامل نقش ایدئولوژی را ایفا کند .از
سوی دیگر قدرت های بزرگ با تغییر موضع نسبت به رژیم شاه و تمایل به برقراری
رابطه با نیروهای انقالبی بیش ازپیش روند انقالب را تقویت کردند .این عوامل
داخلی و خارجی رویهمرفته به انقالب اسالمی ،نظام حاکم بر جامعه ایران و
سیاست خارجی آن شکل بخشیدند .همین شیوه را میتوان در مورد دوران جنگ
تحمیلی دورههای هاشمی رفسنجانی ،خاتمی و احمدینژاد به کاربست که پرداختن
به هرکدام خارج از حوصله این مقاله است.
تاریخی میتوانیم بر اساس شاخصهای پنجگانه یک چارچوب نظری جهت تحلیل
و تبیین سیاست خارجی ایران ارائه کنیم .بر اساس این شاخصها ابتدا باید به این
سؤال پاسخ دهیم که نیروهای شکلدهنده به اشکال دولت /جامعه در دورههای
قاجار ،رضاشاه ،پهلوی دوم و جمهوری اسالمی کدام بودهاند؟ هرچند هرگونه
ادعایی نیاز به بررسی دقیق تاریخی دارد اما میتوان گفت نیروهای اقتصادی اعم از
بازرگانان ،اصناف ،تاجران ،نیروهای مذهبی به رهبری روحانیت ،نیروهای نظامی،
روشنفکران و تحصیلکردگان در تمامی دورهها البته به اقتضای شرایط و امکانات
زمانی در شکلگیری اشکال دولت /جامعه نقش داشتهاند.
همچنین در هر دوره شرایط و ویژگی نیروهای منطقهای و بینالمللی را نباید از قلم
انداخت .رویهم رفته نظم دولت /جامعه در هر دوره حاصل این نیروها بوده و بهتبع
سیاست خارجی ایران نیز برآیند تأثیرگذاری این نیروها بوده است .در شکل  1این
فرآیند بهطور مشخص نشان داده شده است .در قالب مدل ارائهشده میتوان مدعی
شد که دوره قاجار نیروهای اجتماعی پراکنده بودهاند ،دوره پهلوی اول و دوم

سیاست جهانی
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با مقایسه اجمالی دورههای مختلف سیاست خارجی ایران از منظر جامعهشناسی
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نیروهای نظامی -امنیتی نقش برجسته و دوره جمهوری اسالمی نیروهای
ایدئولوژیک نقش غالبی را در تعیین رفتارها و سیاستهای خارجی داشتهاند .نقش
این نیروها بهعنوان غالب بوده و به این معنی نیست که نیروهای مذهبی ،اقتصادی یا
نظامی در دیگر دورهها از هیچ نقشی برخوردار نبودهاند .اتفاقا باید گفت که به
حاشیه ر انده شدن بسیاری از نیروهای اجتماعی باعث شده است که یک نظم غالب
به ورطه سقوط و فروپاشی بیافتد و تغییر در سیاست خارجی از همین منظر تحلیل
67
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بعد از اینکه نیروهای شکل دهنده به سیاست خارجی شناسایی شدند باید ببینیم
تغییر و تحوالت درون سیاست خارجیهای دورههای مختلف چگونه اتفاق میافتد.
چنانکه شکل  1نشان می دهد نهاد دولت برآمده از دل نیروهای اجتماعی داخلی و
خارجی هر جامعه است و می بایست اهداف و مطالبات نیروهای مذکور را برآورده
سازد ،اما تغییر و تحول سیاست خارجی زمانی روی میدهد که آن سیاست خارجی
بازتاب نیازها و مطالبات حداکثر ممکن جامعه نباشد یا اینکه در طول زمان مطالبات
نیروهای اجتماعی متحول شده ولی سیاست خارجی هنوز خود را با شرایط جدید

منطبق نکرده است .یعنی اگر نیازها و مطالبات خاص نیروهای اجتماعی در دوره
رضاشاه در دولت و سیاست خارجی بازتاب مییابد ،با تحول شرایط و تغییر
انتظارات اجتماعی از سیاست خارجی در دوره پهلوی دوم ،جمهوری اسالمی و غیره
سیاست خارجی نیز می بایست خود را منطبق سازد .در غیر این صورت با انباشته
شدن مطالبات اجتماعی سرانجام آن سیاست خارجی را بهصورت ناگهانی تغییر
خواهند داد .چنانکه بیتو جهی محمدرضا شاه به حفظ استقالل یا توجه به
ویژگیهای اسالمی جامعه ایران سرانجام یکی از عوامل انقالب را شکل داد و
سیاست خارجی بعد از انقالب اسالمی مطابق با انتظارات نیروهای انقالبی بود.
همچنین با خرابیهای ناشی از جنگ تحمیلی مطالبه غالب نیروهای اجتماعی در
دوره هاشمی نوسازی اقتصادی بود .هم چنانکه نارضایتی نیروهای اجتماعی از
بیعدالتی و نابرابری ایجادشده در دوره هاشمی و خاتمی منجر به ظهور گفتمان
بر اساس مطالبات اعتراضی این نیروها بود که سیاست خارجی احمدینژاد به دنبال
عدالت و برابری در روابط بینالملل ،نهادها و سازمانهای بینالمللی را به رسمیت
نمی شناخت .به همین ترتیب ،به دلیل خروج نیروهای اقتصادی از عرصه تولید،
خروج سرمایههای داخلی از کشور ،کمبود سرمایهگذاری خارجی و تحریمهای
اقتصادی که نتیجه آن عقبافتادگی اقتصادی بود ،اولویت نیروهای اجتماعی بهسوی
اتخاذ سیاست خارجی مسالمتآمیز جهت جذب سرمایه خارجی ،روابط باز سیاسی
و اقتصادی با خارج تغییر یافت و اینها رویهمرفته در دولت حسن روحانی و
سیاست خارجی او بازتاب یافته است.
خالصه اینکه تغییر مسیر سیاست خارجی در درجه اول میبایست در تغییر و
دگرگونی در روابط نیروهای اجتماعی شکلدهنده به دولت جستجو کرد و از سوی
دیگر میتوان با مشاهده تغییر در جهتگیری خارجی به تغییر احتمالی در مطالبات و
روابط نیروهای اجتماعی پی برد .از این منظر قابلیت تحلیل تغییر و تحوالت سیاست
خارجی ایران در هر دورهای وجود دارد اما نگارندگان نیک آگاهاند که چارچوب
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عدالتخواهانه احمدینژاد با سیاست خارجی مواجههجویانه شد.
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ارائهشده فوق هنوز در معرض بررسی دقیق تاریخی قرار نگرفته و تاریخ معاصر
ایران میزان کارایی و سودمندی تحلیلی این چارچوب را تعیین خواهد کرد.
نتیجهگیری
ادعای اصلی این مقاله ارائه چارچوب نظری مبتنی بر جامعهشناسی تاریخی روابط
بین الملل برای تحلیل سیاست خارجی ایران در تاریخ معاصر بوده است .در راستای
این هدف در قسمت اول مقاله ضمن بررسی مفصل ادبیات سیاست خارجی و
67
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تقسیم آن به سه دسته نشان داده شد که این ادبیات ازنظر کاربست نظریههای روابط
بینالملل ناقص و ازنظر نظریه پردازی توسعه نیافته است .ازجمله نقاط ضعفی که
منجر به تولید چنین ادبیاتی شده بود نگاه غیر تاریخی نویسندگان ،جدایی حوزه
داخلی از خارجی ،تصور دولت بهعنوان بازیگری بسیط و یکپارچه ،عدم پیوند میان
منابع تاریخی و نظری ،تحلیل سیاست خارجی صرفا بر پایه وضعیت حال حاضر

جامعهشناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران:یک چارچوب نظری

بود .ازنظر نگارندگان رویکردی که میتوانست این نقاط ضعف را در راستای طرح
یک چارچوب نظری برای سیاست خارجی ایران برطرف سازد ،جامعهشناسی
تاریخی روابط بینالملل بود .بنابراین ،بابیان پنج شاخص جامعهشناسی تاریخی یعنی
پیوند تاریخ و نظریه ،روش مقایسهای ،تنوع موضوعی و روشی ،عدم تفکیک میان
حوزه داخلی و خارجی و ترسیم دولت بهعنوان نهاد و قابلیت آنها در تحلیل و
تبیین تاریخ معاصر ایران ،چارچوب نظری برای سیاست خارجی ایران ارائه شد .این
چارچوب ریشه در نیروهای اجتماعی داخلی /خارجی داشت که در هر دوره به
نظمهای مختلف دولت /جامعه شکل میبخشیدند و نیازها و مطالبات آنها در دولت
و سیاست خارجی آن بازتاب مییافت .از ویژگیهای این چارچوب میتوان در نظر
گرفتن مؤلفههای داخلی و خارجی مادی و غیرمادی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی،
سیاسی بدون از بین رفتن انسجام آن دانست .ویژگی مهم دیگر قابلیت تحلیل تغییر و
تحول سیاست خارجی در دورههای مختلف است .این تغییر درواقع ناشی از تغییر
در اولویت ها ،نیازها و شرایط نیروهای اجتماعی داخلی و خارجی بود که درون
سیاستهای دولت ازجمله سیاست خارجی بروز میکرد.
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جهانیشدن عملکرد سلفیگری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات؛
مطالعه موردی داعش
روح اله طالبی آرانی 1جمال گویلی کیالنه
تاریخ دریافت 5935 /5/72
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چکیده
هرچند سلفيگري در بدو پيدایش خود در مقام اندیشه خاستگاه خاورميانهاي داشته است ولي
به مرور زمان به دنبال عملياتيشدن آن ،عملكردي جهاني یافته است ،چراكه براي عملي كردن
اهداف خود رفته رفته ناگزیر شده است در جبههاي به پهناي جهان دست به فعاليت بزند .با
گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ،به ویژه از دهه  5331تاكنون ،گروههاي سلفي نيز
موفق شدهاند از این فناوريها براي نيل به اهداف خود بهرهبرداري كنند .نمونه بارز این گروهها
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دولت خودخواندة اسالمي عراق و شام(داعش) است كه مخوفترین سلفيت جهادي به شمار
«جهاد» و «احياي خالفت» در اندیشه سلفيون جهادي ،الزامات جهاني شدن را درخود دارا مي-
باشد ،در ضمن استفاده این گروهها از فناوریهاي اطالعات و ارتباطات به گسترش عملكردشان
كمك كرده است .استدالل نویسندگان این است كه ویژگي فناوريهاي اطالعات و ارتباطات
یعني« ،جهانگير شدن»« ،قاعدهگریزي» و «ایجاد دنياي مجازي» به عنوان محملي براي تحقق
مفاهيم اصلي جهادیون و جهانيشدن عملكرد سلفيت داعشي نقشآفریني كردهاند .روش تحقيق
در این نوشتار ،تبييني با بهره گيري از دادههاي كتابخانهاي است.
واژگان کلیدی :جهانيشدن ،سلفيگري ،فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ،داعش

 .5استادیار روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي
نویسنده مسئول aranipolitics@gmail.com
 .7كارشناسي ارشد مطالعات منطقهاي دانشگاه شهيد بهشتي
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ميآید .در این چارچوب ،مقاله حاضر ميكوشد تحليل كند كه مفاهيم اصلي «امتمحوري»،

مقدمه
ما به دوران فشردگي ،زمان و فضا پا نهادهایم و این مفهومي جز كاهش زمان و
كوچك شدن فضا نيست .مفهومي كه هم محرک و هم محصول فرآیند جهانيشدن
است .به قول گيدنز انقالب ارتباطات و گسترش فناوريهاي اطالعات در فرآیند
جهانيشدن و به قول فریدمن( )5933در تسطيح دنيا بسيار تأثير گذار بوده است.
مفهوم جهانيشدن هم به درهم فشرده شدن جهان و هم تراكم آگاهي نسبت به جهان
011
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به عنوان یك كل داللت دارد .مك لوهان همه جایي شدن وسایل ارتباطي به ویژه
وسایل بصري را عامل درهم فشرده شدن جهان ميداند

.

فریدمن نيز انقالب

اطالعات را یكي از تسطيح كنندههاي جهان ميداند .تا اواسط دهه  5331مردم خالق
پيام خود به شكل دیجيتال شدند ،اما آنچه اجازه ميداد تا هركدام از ما پيام خود را با
كمترین هزینه به هرجاي دنيا ارسال كنيم ،اینترنت بود .وب جهاني نيز به عنوان سپهر
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مجازي اینترنت ،ارسال پيام دیجيتالي را براي دسترسي هركس مهيا كرد .در این ميان
تنها بازیگران اصلي صحنه بين المللي (دولت ملتها) نبودند كه ميتوانستند از این
فرصتها استفاده نمایند بلكه بازیگران غير دولتي نيز از این امكانات واستفاده از آن
جهت تحقق اهداف خود بي نصيب نشدند.
سلفيت جهادي به عنوان یك جریان بنيادگرا در درون دین اسالم یكي از این
بازیگران بود كه توانست از طریق مجراهاي جدید ،محتواي اندیشهایي خود را
گسترش بخشد .عملكرد جهاني جهادگرایان ،ناشي از الزامات جهاني بودن اندیشه
این جریان است .الزاماتي كه با تكيه و بهره برداري از توسعه فناوریهاي ارتباطات و
اطالعات فعيلت یافته است.
این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است كه كدام ویژگيهاي سلفيت جهادي
(در اینجا داعش) موجب گسترش عرصه فعاليت و رویارویي با بازیگران فروملي،
ملي ،منطقهاي و جهاني شده است؟ و در این ميان كدام ویژگيهاي فناوريهاي
جدید اطالعاتي و ارتباطاتي در این گسترش فعاليت ،نقش داشتهاند؟

در پاسخ به این پرسش باید عنوان كرد كه سه مفهوم محوري«امتباوري»« ،جهاد» و
«احياي خالفت» در اندیشه سلفيت جهادي و به ویژه گروه دولت اسالمي و نيز
استفاده از فرصتهاي ناشي از گسترش فناوریهاي اطالعات و ارتباطات زمينه را براي
جهاني شدن عملكرد سلفيون جهادي فراهم كرده است.
بررسي این فرضيه در سه بخش صورت ميگيرد .در بخش نخست ،معنا و مفهوم
جهاني شدن و شاخصهاي گسترش فناوريهاي اطالعات وارتباطات توضيح داده
ميشود .در بخش دوم ،مفهوم سلفيت ،نوع جهادي آن و سه مفهوم اصلي در این
اندیشه یعني «امتمحوري»« ،جهاد» و «احياي خالفت» مورد بررسي قرار ميگيرد .در
بخش سوم نيز به بررسي جهانگيري فعاليت سلفيت داعشي در چارچوب فرصتهاي
ناشي از گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات پرداخته ميشود.
 .1رهیافت مفهومی :جهانیشدن
اما به مانند دیگر مفاهيم از ابهام بري نيست .این مفهوم از سال  5391به تدریج وارد
محافل علمي شد و به گفته رابرستون ،از اوایل دهه  5331اعتبار علمي یافت(واترز،
 .)93 :5923جهاني شدن تاریخي طوالني دارد .ادیان بزرگ و امپراطوریها شكلهایي
از جهانيشدن در قدیم بودهاند اما سرعت ،وسعت و قالبهاي تازه ،جهانيشدن جدید
را متمایز ميكند (رابرتسون.)93 :5933 ،
واژه جهانيشدن براي افراد در حيطههاي مختلف معاني متعدد و متفاوتي دارد كه با
تغيير فرهنگها و نگرشها و دغدغهها تغيير ميكند .جهانيشدن جنبهها و عرصههاي
گوناگوني از قبيل جهانيشدن فرهنگي ،سياسي و اقتصادي دارد(رضایي نبرد،5931،
.)9
جنبه اقتصادي جهانيشدن براي مدتي مورد توجه بيشتر نظریهپردازان بود و اكثر
تعاریف بر مصادیق اقتصادي جهانيشدن تأكيد داشتند .از مصادیق جهانيشدن
اقتصادي ميتوان به جریان جهاني كاال ،پول ،خدمات ،اطالعات و نيروي كار اشاره
كرد(گل محمدي.)22-95 :5939،آنتوني گيدنز تأثير جهانيشدن بر بعد اقتصادي را
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امروزه جهاني شدن به یكي از پركاربردترین مفاهيم علوم اجتماعي تبدیل شده است،

010

قابل مالحضه ميداند و معتقد است هرچند بيشتر مبادالت تجاري بهصورت
منطقهاي باقي ماندهاند ،اما یك «اقتصاد كامال جهاني» در زمينه بازارهاي پولي و مالي
وجود دارد (خانيكي ،بيتا .)53 :تحول فناوریكي مهمترین عاملي است كه زمينه را
براي جهانيشدن اقتصاد فراهم كرده است؛ پيشرفتهاي فناوریكي همچون اینترنت،
هزینه انتقال اطالعات را به شدت كاهش داده و امر تجارت بينالمللي را هموار
كردهاند .به طور كلي ،جهانيشدن اقتصاد را ميتوان داراي سه محور اساسي دانست:
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افزایش جریان تجارت جهاني ،افزایش سرمایهگذاري مستقيم خارجي و تحوالت
فناوریكي .محور سوم بيشترین تأثير را در اقتصاد جهاني داشته است(خانيكي ،بيتا:
.)22-95
اما فرآیند جهانيشدن به اقتصاد محدود نميشود .در این ميان ،جهانيشدن سياسي
فرآیندي است كه از طریق آن ،امر اجتماعي بيشازپيش از حصار تنگ و محدود
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دولت ملت رها ميشود و انسانها در چارچوب جامعهاي گستردهتر زندگي اجتماعي
را از سر ميگيرند (گلمحمدي .)552-32 :5939 ،در مراحل مختلف دوران مدرن،
مرزهاي جامعه براساس دولت تعریف و تحدید ميشد و مرزهاي سياسي كموبيش
بر مرزهاي اجتماعي منطبق بود .ولي فرآیند جهانيشدن با نفوذپذیر كردن مرزهاي
ملي ،زمينه جدایي جامعه ،روابط اجتماعي و فرهنگ را از نهاد دولتملت فرآهم
كرده است .مرززدایي یكي از مولفههاي اساسي در فرآیند جهانيشدن است به نحوي
كه فناوریهاي الكترونيك هر گونه محدودیت طبيعي و سياسي را از بين ميبرند و
افكار و اطالعات بدون هيچ كنترلي از مرزهاي ملي عبور ميكنند (گل محمدي،
.)33-23 :5939
امروزه بعد فرهنگي جهانيشدن ،به یكي از ابعاد مسئلهزاي آن تبدیل شده است.
فرآیند جهانيشدن در عين حال كه فرهنگ و هویت را بسترزدایي و سرزمينزدایي
ميكند ،مكان ،محل و سرزمين را هم دوباره در كانون زندگي اجتماعيـفرهنگي قرار
ميدهد .این فرآیند موجي از همگوني فرهنگي را در جهان پدید ميآورد و تمامي
خاصهاي فرهنگي را به چالش ميطلبد .اما واكنشهاي ستيزآميزي نيز در برابر این

هجوم فرهنگ مصرفي شكل ميگيرد .این همان دیالكتيك عام/خاص ميباشد ،به
نحوي كه جهان هم دربرگيرنده عاميت و همگوني است و هم خاصيت و ناهمگوني
را در خود جاي ميدهد(گل محمدي .)535 :5939 ،به عبارت دیگر ،اگرچه جهاني-
شدن به معناي یگانه شدن جهان است اما یگانه شدن را نباید با دو مفهوم وحدت و
ادغام اشتباه كرد (رابرتسون.)25 :5933 ،
ما در یك عصر پرتناقض زندگي ميكنيم ،از یك سو فرآیندهاي جهاني سازي
شتابانند و از سوي دیگر ،فرآیندهاي محليسازي به قدرت خود باقياند .جهانيشدن
تحولي پارادایمي است كه ساختارهاي سياست جهاني را تغيير داد و مسائل جدیدي
را به دستوركار جهاني اضافه كرد ).(Rosenau,2005: 10
به مخاطره افتادن هویتهاي فردي و جمعي (در مواجهه با جهانيشدن) ،محل امن
زندگي انسان را نيز با تهدیدهاي جدي مواجه كرد .به گفته رابرتسون ،ما اكنون در
خيزشها وستيزهاي قومي ،جنبشهاي مليگرایانه و بنيادگرایيهاي دیني انواعي از
خاصگرایيهاي فرهنگي هستند .آنتوني گيدنز خيزشهاي ناسيوناليسم را در قالب
ناسيوناليسم محلي بررسي ميكند و این پدیده را محصول امكانهاي جدیدي ميداند
كه فرآیندهاي جهانيشدن براي بازتوليد هویتهاي محلي فرآهم ميكند (گل
محمدي .)559 :5939 ،برجسته شدن فرهنگ به حدي بوده است كه حتي نظریات
ماركسيستي نيز به سمت پررنگ كردن نقش فرهنگ رفتهاند و دست به بازسازي
اندیشه ماركسيستي زدهاند تا براي عامل فرهنگ در ماديگرایي تاریخي جایگاه
عمدهتري قائل شوند والرستين عنوان ميكند كه فرهنگ ميدان مبارزه ایدئولوژیكي
در نظام جهاني مدرن است(رابرتسون.)99 :5933 ،
از آنجا كه ادیان بيشتر از سایر فرهنگها هر دو عنصر و قابليت عامگرایي و
خاص گرایي را در خود دارند ،نمود تحول فرهنگي در این حوزه آشكارتر است.
جهانيشدن خالق نوعي بحران هویت و معنا ميباشد ،و از همين رو فرهنگها در
برابر آن به خاصگرایي فرهنگي متوسل ميشوند .برجستهترین نمود بنيادگرایي
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مرحله جهانيشدن شتابان و نوستالژيآفرین به سر ميبریم (خانيكي ،بيتا.)52 :
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فرهنگي ،بنيادگرایي دیني است (رابرتسون .)552 :5933 ،بنيادگرایان بر این باورند
كه دگرگونيهاي اجتماعي باعث تهدید شيوه زندگي ،ارزشها و عقاید دیني مطلوب
آنها ميشود ،و باید سرسختانه با آن مبارزه كرد .امروزه گسترش بينادگرایي را
ميتوان هم در جوامع توسعهیافتة غرب و هم در جهان سوم آشكارا مشاهده
كرد(گلمحمدي.)522 :5939،
نظریه «همجواري فرهنگي» جان تاملينسون( 5تاملينسون )55 :5935 ،كه «همسایگي
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جهاني» و یا استعارة«دهكده جهاني» را نمایانگر نزدیكي فزآینده جهانيان به یكدیگر
و نوعي همجواري معرفي ميكند و نيز نظریه «یكپارچگي فرهنگي» رونالد
رابرتسون 7كه قائل به آن است كه جهان به سوي نوعي یكپارچگي زیر بنایي پيش
ميرود (خانيكي ،بيتا ،)5 :تنها یك روي سكه را نشان ميدهد ،چرا كه ما در كنار
آن نيز شاهد برجسته شدن خاصهاي فرهنگي ميباشيم.
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از نظرمالكوم واترز ،9براي تعریف جهانيشدن ،بهتر است نقطه پایاني و مقصد
فرآیندهاي جهانيشدن را مشخص كنيم .او پایان این فرآیند را دنياي كامال
جهانيشدهاي ميداند كه در آن ،یك تكجامعه و یك تكفرهنگ در سراسر سياره
زمين مستقر خواهد شد ،وابستگي به سرزمين از بين خواهد رفت ،جامعهاي بدون
مرز جغرافيایي مستقر خواهد شد ،و برقراري ارتباط ميان افرادي كه در فاصلههاي
دور از هم زندگي ميكنند ،به همان راحتي ارتباط ميان همسایهها خواهد بود.
فرهنگي كه جهاني خواهد شد همان فرهنگ اروپایي خواهد بود (واترز.)91 :5923 ،
اما آنچه اكنون شاهد آن هستيم جهانيشدن ناقصي است كه در آن ،بنيادگرایي
فرهنگي و خاصگرایي فرهنگي نيز با استفاده از امكانات آن به سمت جهانگير شدن
سير ميكند .ادامه فعاليتهاي بنيادگرایانه و پررنگتر شدن نوع دیني و از جمله
اسالمي آن در قرن بيستویكم نظریه ادغام و یكپارچگي فرهنگي جهاني را به چالش
كشيده است.
1 John Tomlinson
2 Ronald Robertson
3 Malcolm Waters

از یك چشمانداز روانشناختي ،افراد و گروهها ،در شرایط جهانيشدن با تناقضها و
التهابهایي روبهرو هستند .برخي از جوامع سنتي (مانند بنيادگرایان اسالمي) از
تسلط فرهنگ غربي و سكوالر واهمه دارند ،اما باید یادآور شد كه احساس ناامني از
بابت هویت و فرهنگ تنها مختص بينادگرایان دیني نيست؛ این ترس در غرب نيز
وجود دارد .ترس در باب هویت ،هم در اتحادیه اروپا و هم در آمریكا شمالي نيز
وجود دارد ).(Moghaddam,2009: 4
پدیده بنيادگرایي دیني برجستهترین نمونه و مصداق خاصگرایي فرهنگي است كه
در برابر جهانيشدن فرهنگي ایستادگي ميكند .بينادگرایان ،جهانيشدن را غربيشدن
و تهدیدي براي ارزشهاي خود ميدانند و در این حالت تأكيد بر داشتههاي خود و
صيانت از آنها در برابر سونامي جهانيشدن را بهترین راه براي مقابله با آثار سوء آن
ميدانند .سلفيگري در جهان اسالم را ميتوان بهعنوان یكي از مصادیق
اخير و بهویژه از دهه  5321به بعد به شدت در برابر جریان جهانيشدن ایستادگي
كرده است و امروزه بهعنوان یك فرهنگ خاص از تهدیدات جهانيشدن به
فرصتهاي جهانيشدن (گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات)پناه برده است.
.1-1

گسترش فناوریهای ارتباطات و اطالعات

زیرساختهاي شبكههاي اطالعاتي كه كامپيوتر و ارتباطات را در هم آميخته،
بزرگترین پروژه ساختهشده تاریخ بشري است .در دو دهه اخير گسترش فناوري
ارتباطات و اطالعات 5جهان را متحول كرده است .این تحوالت جنبههاي مهم جریان
روابط بينالملل را تغيير داده است ) .(Aroson&Cowhey,2000: 1قدرت و اهميت
فناوریهاي اطالعات و ارتباطات و تحوالت ناشي از آن به حدي ميباشد كه بسياري
از دانشمندان براي بيان این اهميت از اصطالحاتي مانند«انقالب اطالعات »7یا «جامعه
اطالعاتي »9استفاده كردهاند (نورمحمدي.)95 :5931 ،
)1 Information And Communications Technologies(Icts
2 Information Revolution
3 Information Society
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بارزبنيادگرایي اسالمي نام برد .بنيادگرایي اسالمي یا همان سلفيگري در دهههاي
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با پيدایش شبكههاي جهاني اطالعات و گسترش فزاینده امكاناتي همچون رایانهها،
ماهوارههاي ارتباطي و اینترنت ،دنياي نویني ظهور یافت كه در آن تمامي ابعاد
زندگي بشر از این انقالب فناوریك تأثير پذیرفته است (سيف آبادي.)9 :5939 ،
فناوري اطالعات را ميتوان نقطه همگرایي الكترونيك ،پردازش دادهها و ارتباطات
دوربرد دانست .این همگرایي دو جنبه دارد :نخست ،از ميان رفتن فاصلهها و در
نتيجه قرار گرفتن رایانههاي سابقا منزوي از هم در یك شبكه گسترده جهاني ودوم،
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رایانهمند شدن سيستمهاي ارتباط دوربرد كه موجب ایجاد ظرفيتهاي جدیدي براي
انتقال صدا و تصویري ميشود (نكتهدان.)95 :5939 ،
از نگاه این نوشتار« ،جهانگير بودن»« ،قاعدهگریزي» و «ایجاد جهان مجازي» ،سه
ویژگي بارز فناوریهاي اطالعات و ارتباطات ميباشد .پيشرفت فناوریهاي اطالعات
و ارتباطات موجب شده است در دسترسي به اطالعات ،بحث زمان و مكان مطرح
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نباشد .افراد در هر نقطه از جهان ميتوانند به راحتي از طریق ابزارهاي ارتباطي نوین
از هر نقطهاي از جهان اطالعات را دریافت كنند .ظهور اینترنت و رسانههاي
اینترنتمدار تحولي شگرف در فناوریهاي اطالعات و ارتباطات است كه مرزها را
درنوردیده و ملتها و جوامع را فارغ از حضور سنگين دولتها به هم ارتباط داده
است.
الف .جهانگیر شدن فناوریهای اطالعات و ارتباطات
سه رویداد بلندمدت در دهههاي اخير سبب انقالبي كردن فناوریهاي اطالعات و
ارتباطات شده است .رویداد نخست ،وارد شبكه كردن نقاط دوردست است.
پایانههاي صوتي گنگ جاي خود را به ترمينالهاي قدرتمند و شبكهاي دادهاند .این
رویداد ارتباط كامپيوترهاي شخصي به اینترنت را تسریع كرد و سبب تحرک و
پویایي صدا و اطالعات شد .رویداد دوم مربوط به قيمت و كيفيت خدمات در
بازارهاي فناوریهاي اطالعات و ارتباطات است ،به نحوي كه روز به روز بهاي
خدمات كاهش ميیابد و كيفيت باال ميرود .رویداد سوم ،پهناي برنامههاي كاربردي
به صورت عریض در شبكه است كه قابليت تعميم به سراسر شبكه را

داراست) .)Aroson&Cowhey,2000:1-2در همين چارچوب ،بازار فناوریهاي
اطالعات و ارتباطات به سمت رقابتي شدن همه بخشهاي زیر ساختي ،سخت افزار،
نرم افزار و خدمات پيش رفته است .در این زمينه سه روند شكل بين المللي یافته
است :نخست ،توليد ریزپردازندهها 5در مقدار زیاد و اندازه كوچك درزمينه
كامپيوترهاي شخصي است كه بازار را تحت تأثير قرار داده است؛ دوم ،رشد
انفجاري موبایل بيسيمي است؛ وسوم ،وجود اینترنت و تجاري كردن آن است.
اینترنت معماري و ظرفيت شبكه را انقالبي كرده و به طور جدي باعث تحول شبكه
شده است).)Aroson&Cowhey,2000: 3-4
جهانگيري فناوریهاي اطالعات و ارتباطات هم مربوط به «زیرساختهاي ارتباطي»
است و هم مباحث و محورهاي محتوایي و موضوعي را نيز دربرميگيرد .زیرساخت
ارتباطي بيان كننده شبكههایي است كه به طور فيزیكي انتقال و ارتباط را تأمين
بعد سختافزاري ارتباطات ،محتواها (ایده ،اطالعات و  )...نيز جهانگير شده است.
ب .قاعدهگریزی فناوریهای اطالعات وارتباطات
امروزه كنترل جریانهاي اطالعاتي در شبكههاي بسيار پيچيده و متنوع ارتباطات
جهاني دشوار و در واقع غيرممكن است ،چراكه ارتباطات مبتني بر فناوري
الكترونيك همچون ماهواره ،اینترنت ،شبكههاي ماهوارهاي ،تلفن ،نمابر و  ...هر گونه
محدویت طبيعي و سياسي را از بين ميبرند و افكار و اطالعات بدون هيچ گونه
كنترلي از مرزهاي ملي عبور ميكنند(گل محمدي .)551-511 :5939 ،شرایطي كه
فناوریهاي ارتباطي و اطالعات مهيا كرده است باعث شده است بازیگران دیگري غير
از بازیگران اصلي و سنتي (دولتها) ظهور كنند .در واقع ،فضاي ناشي از گسترش
فناوريهاي اطالعاتي ،فعاليت چشمگير بازیگران غيردولتي را در كنار دولتها و در
وراي دولتها به بار آورده است.

1 Microprocesor
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ميكنند و بيشتر ناظر بر وجه سختافزاري ارتباطات است .همزمان با جهانگير شدن
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تغييرات در نقش بازیگران در عرصه جهاني ،در اثر انقالب اطالعات شتابان بوده
است .وب و انقالب اطالعات در حوزههاي مهمي چون امنيت ،سياست ،اقتصاد،
اجتماع و فرهنگ تأثيرگذار بوده است .این تغييرات نقش كشورها ،شركتها
بازیگران غيرحكومتي و نهادهاي بينالمللي را در عرصه جهاني نيز دگرگون كرده
است) )Aroson&Cowhey,2000:7به گونهاي كه ما در حال حاضر شاهد شبكهاي از
كنشگران در سطوح مختلف هستيم كه قواعد و مقررات سنتي را درمينوردند و به
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صورت غيرسلسله مراتبي عمل ميكنند.
ج .ایجاد دنیای مجازی
یكي دیگر از شاخصهاي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،ایجاد دنياي
مجازي در كنار دنياي واقعي است .جهانهاي اجتماعي مجازي ،فضایي آرماني است
كه در آن كاربران ميتوانند بسياري از ابعاد هویتي خود را به شكل آواتار انتخاب
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كنند .آنها ميتوانند وضعيتي مشابه دنياي واقعي خود یا كامال متفاوت با آن را براي
خود برگزینند .فضایي كه در آن كاربران بدون اجبار و از روي اختيار ميتوانند به
فعاليتهاي مختلف بپردازند (خلقتي .)23 :5935 ،این شاخص بيشتر حاصل
گسترش اینترنت و وب بود .سهولت استفاده از فناوريهاي جدید و خدمات جدید
آن ،كاربران را جذب این فناوريها كرده و كاهش بهاي استفاده از آنها روز به روز بر
تعداد كاربران در دنياي مجازي ميافزاید .پيشرفت وب و ایجاد شبكههاي اجتماعي
سبب شد كه كاربران خود هم توليد كننده محتوا و هم مصرف كننده باشند ،به نحوي
كه رشد استفاده از شبكههاي اجتماعي 5در حال پيشي گرفتن از رسانههاي جمعي

7

است.

1 Social Networks
2 Social Meadia

.2

معنا و مفهوم سلف و سلفیگری

براي روشن شدن بهتر مفوم سلفيگري ،الزم است به معناي «سلف» یا سلف الصالح
پرداخته شود.
سلف ،نسل اول مسلمانان در عصر طالیي (العهد الذهبي) اسالم است .پيتر
منداویل5توضيح ميدهد كه «اصطالح سلفي به سلف الصالح یا نياكان پارسا باز مي-
گردد ،اسمي كه مختص صحابه ]حضرت[ محمد[صلي اهلل عليه و آله] و سه نسل
نخست مسلمانان ميباشد( .)Adamson,2011ابن منظور در تعریف سلف اظهار
ميدارد « :آنچه كه مقدم است؛ شامل آبایي كه از نظر سن و فضل مقدم هستند و لذا
شامل صدر اول اسالم ميباشد» .كلمه سلف نزد افغاني داللت دارد بر كساني كه در
عصر نبوت و خلفاي راشدین اسالم را یاري دادند و در راه آن جهاد
كردند(الشوایشي ،بي تا).
در بخاري و مسلم آمده ،پيامبر فرمودهاند كه (خیر أمتى قرنى ،ثم الذین یلونهم ،ثم
الذین یلونهم ) ،مسلمانان هم دوره خودم (صحابه) و كساني كه بعد از آنان آیند
(تابعين) و س پس كساني كه بعد از آن آیند (تابع تابعين) بهترین امتم هستند .همچنين
در حدیث «تفرق» نيز پيامبر(ص) گروه و فرقه نجات یافته (ناجيه) را فرقهاي دانسته-
اند كه بر راه و روش خود ایشان و یارانش باشند.
به این علت است صدر اسالم و دوران حيات مبارک پيامبر(ص) و بعد از آن به
عنوان سرمشق و الگو و معياري براي مسلمانان دورههاي بعد قلمداد شده است .اما
مسئله مهم آن اس ت كه پيروان واقعي سلف چه كساني هستند .در واقع سلفيه واقعي
و فرقه ناجيه عنواني است كه گروهها و مذاهب گوناگون اسالمي هركدام خود را
مصداق واقعي آن ميدانند .به عبارت دیگر منظور از سلفيه كساني هستند كه خود را
به سلف منسوب كردهاند.

1 Peter Mandaville
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درارتباط با برتري صدر اسالم احادیثي از پيامبر(ص) نقل شده است .در حدیثي كه
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شهرستاني صاحب كتاب «الملل و النحل» لفظ سلفيه را بر یك دین معين اطالق مي-
كند و آنهم مذهب اهل سنت است ،و ابراز ميدارد كه سلف كساني هستند كه
ازتأویل استفاده نميكنند و با تشبيه هم مخالفند؛ كساني مانند مالك بن انس ،احمد
بن حنبل ،سفيان الثوري و داوود بن علي االصفهاني و تابعين آنها هستند كه معتقد
بودند حقایق آیات متشابه معلوم ،كيفيت آنها مجهول ،ایمان به آنها واجب ،و سؤال
ازآنها بدعت است (الشواشي5353 ،ق) .اهل حدیث در صدر اسالم و سپس اشعریه
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كه راه اعتدال را در پيش گرفتند نزد سواد اعظم مسلمين به عنوان سلفيه شناخته
شدند .اما از قرن چهارم و به ویژه هفتم به بعد گروههایي عقاید خود را به سلف
منسوب كردند كه مورد قبول عامه مسلمين نبود.
محمد ابوزهره بيان ميدارد كه آنان از حنبليان بودند و از قرن چهارم هجري به بعد
ظاهر شدند و چنين ميپنداشتند كه تمام آرایشان به امام احمد حنبل منتهي ميشود.
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این گروه در قرن هفتم ظهور تازه یافتند و ابن تيميه آن را دوباره احياء كرد و مسائل
دیگري به آن افزود[ ،كه موجب تضاد بين او و علماء معاصرش شد] .سپس در قرن
دوازدهم در شبه جزیرهي عربستان ،محمدبن عبدالوهاب این اندیشه را احياء كرد و
[پيروان او اكنون با عنوان وهابي نامبردارند] (فرمانيان.)5933 ،
سلفيهاي كه در قرن چهارم به بعد پيدا شدند هم با روش معتزله و هم با روش
اشاعره و ماتریدیه مخالف بودند ،آنها بر این اعتقاد بودند كه عقاید را باید فقط از
كتاب و سنت دریافت كرد .ابن تيميه روش سلفيه را سامان داد .ابن تيميه روشهاي
عالم ان درفهم عقاید اسالمي را به چهار دسته تقسيم كرد ـ كه شامل فالسفه،
متكلمان[ ،ظاهرا] ماتریدیه و اشاعره ـ و درنهایت اظهار ميكند كه روش سلف هيچ
یك از این چهار قسم نيست(فرمانيان.)5933 ،
یكي از مسائل مهم اختالفي موضوع توسل و واسطه بين خدا و مخلوقات بود .ابن
تيميه كتابي را با همين عنوان تأليف كرده است .اندیشههاي ابن تيميه در زمان خود
او نتوانست كه در مناطق اسالمي پيروان زیادي را جلب و جذب كند .این شاید به
دليل قدرت علماء مخالف او بود و نيز عدم امكانات و ابزارهاي ارتباطي به مانند

آنچه امروز متداول است .با مرگ ابن تيميه دعوت به سلفيگري دچار تنزل بسيار
شد تا اینكه ظهور محمد عبدالوهاب و جنبش او دوباره غبار از دعوت و اندیشهي
ابن تيميه زدود .در واقع محمدبن عبدالوهاب اندیشههاي ابن تيميه را عملي كرد.
توسل موضوعي است كه سلفيون را با مخالفينشان سخت درگير كرده است .اهميت
آن از آنجا ناشي مي شود كه اعتقاد به جایز نبودن و از اعمال شرک بودن آن ،مساوي
خواهد بود با مشرک قلمداد كردن اكثریت مسلمانان از جانب سلفيون و حالليت
جان و مال آنها كه حاصل آن قتل و كشتار و جنگ و آشوب خواهد بود كه جوامع
اسالمي را به آتش خواهد كشاند .همچنان كه امروزه جلوهاي از آن را در خاورميانه
شاهدیم .از طرف مقابل هم جایز دانستن توسل موجب زدن تهمت خوارج و نسبت
دادن گمراهي به مخالفين است كه هر دو از باور به جایز بودن یا نبودن توسل ناشي
ميشود.
مشركين صدر اسالم تشبيه ميكند و بلكه بدتر از آنها ميداند .محمدبن عبدالوهاب با
توجه به آیه  9سوره زمر بين مشركين دوران پيامبر و مسلمانان به زعم او گمراه
امروزي تفاوتي نميبيند  .هر دو گروه به گفته او براي تقرب به خداوند واسطههایي
بين خود و خدایشان قرار دادهاند .ابن عبدالوهاب بيان ميدارد كه رسول خدا با
مشركين زمان خود جنگيد هرچند كه آنها قائل به توحيد ربوبيت بودند ،زیرا توحيد
الوهيت را نقض ميكردند و عبادت را صرف اصنام ميكردند(عبدالوهاب.)7153 ،
این نكته حاوي پيامي خطرناک است و آن اینكه جنگ با مردم دچارشرک امروزي
نيز جایز است .این است كه عبارت «العدو القریب» (دشمن نزدیك) و مبارزه با آن به
اولویت گروههاي سلفيگرا تبدیل ميشود .این جنگ و مبارزه شامل طيف متنوعي
است كه بنا به تاكتيكهاي این گروهها ،تغيير ميكند .از جمله تبليغ بر عليه آنها و
مجادله علمي با آنها تا مبارزه فيزیكي و حالل دانستن جان و مال و خون آنها و قتل
و كشتار.
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براي مثال محمدعبدالوهاب مسلمانان عصر خود كه غير خدا را ميخوانند به
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سلفيت یك ایدئولوژي است .از این رو ،شاخههاي گوناگون درآن وجود دارد .همه
گروههاي سلفي جدید به سياستهاي رادیكالي و خشونت باور ندارند ،هرچند همه
آنها از لحاظ شدت محافظهكاري در انتهاي طيف قرار ميگيرند ،هر كدام از این
گروهها با برخورداري از این ایدئولوژي براي تغييروضع موجود و ایجاد وضع
مطلوب خود دست به اقداماتي زدهاند .آنچه این گروهها را از هم جدا ميسازد،
شدت و ميزان توسل آنها به خشونت است.
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ابن عبدالوهاب شرک مشركين زمان حاضر را بدتر و سختتر از زمان جاهليت
ميداند و آنها را فقط اسما مسلمان ميداند .دليل او این است كه مشركين دوران
جاهليت در هنگام سختي و بال خالصانه خدا را ميخواندند و فقط در دوران آسایش
و رفاه شرک ميورزیدند اما مشركين زمان حال چه در راحتي و چه در سختي
همواره شرک ميورزند(ابن عبدالوهاب .)7153 ،سلفيون ماده «دعا» یا «دعو» را در
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معناي عبادت به كار ميبرند و انجام دادن آن براي غير خدا را شرک ميدانند .این
عقيده خطرناک به معناي مشرک قلمداد كردن مسلمانان بوده به نحوي كه غير
خودشان را گمراه و ضال و حتي مشرک ميدانند.
نكته مهم آن است كه تعاریف سلفيون از توحيد و شرک همان تعاریف مورد قبول
اجماع مسلمين است و آنچه سبب تمایز ميشود تنها مصادیق شرک است .این نكته
سبب شده كه سلفيون براي مثال قائلين و فاعلين توسل را در مسير شرک بدانند.
مخالفين ،وهابيت (سلفيون) را مصداق این حدیث پيامبر(ص) ميدانند كه مي-
فرمایند :گروهي در آخرالزمان ظهور خواهند كرد كه «اهل اسالم (مسلمانان) را
ميكشند و كفار را به حال خود رها ميكنند( ».روضه المحتاجين ،شرح مسلم به نقل
از هرتلي) .در واقع از نگاه مخالفين محمد بن عبدالوهاب نه تنها شيخ االسالم ،مجدد
دین و پهلوان توحيد (بطل التوحيد) نبوده ،بلكه قهرمان آشوب ،ویران كننده اتحاد و
خالفت اسالمي(عثماني) بود.
یكي از تقسيم بنديهاي كلي كه درباب سلفيت وجود دارد ،تقسيم سلفيت به قدیم و
جدید است كه در آن سلفيه قدیم از ابن تيميه تا محمدبن عبدالوهاب را شامل

ميشود و سلفيه جدید نيز از افغاني و عبده به بعد را شامل ميشود .در این تقسيم
بندي لفظ سلف و سلفيت شامل مجددین و اندیشمندان مسلمان بعد ازفروپاشي و
الغاي خالفت عثماني نيز مي شود به نحوي كه از افرادي مانند افغاني و محمد عبده
به عنوان مؤسسين سلفيت جدید نام برده ميشود .در این تقسيم بندي ،سلفيت جدید
با ظهور سيد قطب به سمت خشونت ميرود و از دهه  5321به بعد بنيادگرایي و
تندروي و خشونت ،گروههاي اسالمي را در بر ميگيرد.
جمال باروت و ابراهيم آداب ،دو گرایش اعتدالي(اخواني) و افراطي در سلفيت
جدید را از هم تفكيك كردهاند .گرایش اعتدالي بر دعوت و تربيت اسالمي تاكيد
دارد اما نوع افراطي بر اهميت جهاد انگشت ميگذارند(احمدوند .)5933 ،اما در این
پژوهش با شموليت سلفيت جدید موافقت نميشود و سلفيت ،با خصيصه خشونت
و ترور و تبعيت از آراء و نظریات ابن تيميه و محمدبن عبدالوهاب تعریف ميشود.
نميشود .اما ميزان خشونت ممكن است متفاوت باشد وطيفي راشامل شود كه به
گفته ویكتور اویكس بن الدن و مفتي عربستان را در برگيرد).(Wiktorowicz,2006
دليل اینكه در این پژوهش با شموليت سلفيت جدید موافقت نميشود این است كه
نميتوان كساني مانند محمد رشيد رضا را در كنار كسي مانند بن الدن و زرقاوي
قرار داد .متفكرین مسلماني كه بعد از الغاي خالفت ظهور كردند (كه بعضا عنوان
سلفيت جدید نيز ميگيرند) در مواردي بر خالف اجماع حكم دادهاند و به علوم
جدید غربي (عقالنيت) تمایل داشتهاند.
سلفيت تيمي معاصر در اندیشه مشترک بوده اما در اجرا و تاكتيك متفاوت است .در
كل این طيف (سلفيت جدید) در یك كيش مذهبي ،مشترک بوده و منابع اشتراكي
دارند اما چگونگي عملي كردن این آیين و ميزان استعمال خشونت آنها را از هم جدا
مي كند .به نحوي كه گروهي به حذف فيزیكي و سالخي پرداخته و گروهي نيز حكم
تكفير صادر كرده و به تبليغ روي آوردند.
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لذا از دایره شموليت آن كاسته شده و شامل گروههاي دیگر اسالمي مانند اخوان
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بازگشت به اصول اوليه اسالم ،كاربرد سراسري اسالم در در همه عرصههاي زندگي
و مبارزه براي اسالمي كردن دولت وجامعه از ویژگيهاي جنبش سلفيه است
(احمدوند .) 5933 ،اگر چه سلفيزم داراي یك كيش مذهبي مشترک است اما بر
اساس تشخيص آنها از مسائل معاصر و چگونگي اجراي این عقيده ،از هم متمایز
ميشوند .جنبش سلفيت (كه گاهي وهابيت را برابر با آن ميدانند) نشان دهنده
جوامع مختلف (گروههاي متفاوتي) است .تفاوت در «تفسير متن »5سه نوع بزرگ
001
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سلفيت را به وجود آورده است كه شامل پاک دینان ،سياسيون و جهادیون
ميباشد).(Wiktorowicz,2006
همه سلفيها در داشتن یك رویكرد پاک دینانه 7نسبت به دین اسالم و نيز اجتناب از
بدعتهایي كه وارد دین شده و بازگشت و احياي مدل زمان [حضرت] محمد [ص]
با هم مشترکاند  .این اجتماع به حدي عریض است كه اشخاص مختلفي از بن الدن
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تا مفتي عربستان را شامل ميشود .افراد و گروههاي داخل این اجتماع (سلفيت)
موضعگيريهاي مختلفي درباره موضوعات مهمي همچون «جهاد»« ،ارتداد» ،9و
ارجحيت (اولویت) فلسفه عملي دارند .سلفيها در یك آیين مذهبي مشترک ،واحد
و یكساناند ،عقيدهاي كه اصول و روش اجراي معتقدات مذهبي براي مسائل و
مشكالت عصر حاضر را تمهيد ميكند .این عقيده سلفيت حول تبعيت شدید از
مفهوم توحيد و رد شدید نقش دالیل ،منطق و ميل انساني ميچرخد .آنها براي
اجتناب از پایه و اساس قراردادن موضوعات انساني ،برتبعيت از قرآن و سنت (نمونه
یا سرمشق پيامبر) تأكيد دارند ،پيروي این دو منبع تنها راه شناخت حقيقت است .اما
این دو منبع تنها یك تفسير مشروع دارند ،از این گناه تعدد مذهبي (فرقه گرایي) بي
معناست)(Wiktorowicz,2006

.

تفارق و شكاف بين سلفيها مربوط به تفكر و عقيده نيست ،بلكه این تفارق در
استراتژي ميباشد .خوانشهاي نظري و مفهومي مختلف موجب سه دسته بندي
1 Contexal Interpretation
2 Puritancial
3 Apostasy

بزرگ در جامعه [سلفيت] شده است كه عبارتند از :پاک دینان ،سياسيون و
جهادگرایان .پاک دینان بر روشهاي غير خشونت آميز ،تبليغ ،تطهير ،تزكيه و تعليم
تأكيد ميكنند .آنها سياست را یك انحراف و كج رفتاري ميدانند .سياسيون ،در
مقابل بر كار سياسي سلفيون تأكيد دارند ،زیرا قانون گذاري از آن خداست و برپایي
عدالت اجتماعي [و اجراي قانون الهي] نيازمند كار سياسي است .جهادیون ،بيشتر بر
موقعيت نظامي (نظامي گري) تأكيد دارند و معتقدند كه مسائل جاري ما را به
خشونت و انقالب فرا ميخواند .ویكتور ویكس ادامه ميدهد كه هر سه فرقه (دسته)
در یك اعتقاد مشترک  ،سهيماند اما هر كدام یك توضيح مختلف را در باب جهان
معاصر و مسائل آن ارائه ميدهند و قطعا بر راه حل متقاوت نيز متمركز اند .ویكس
بيان مي كند كه اگر ایاالت متحده بخواهد كه با پدیده تندروي اسالمي مقابله كند،
تنها مبارزه با دسته جهادگرا كافي نيست بلكه هر سه دسته مستعد تندروياند زیرا
مفهوم توحيد مهمترین مسئله عقيدتي سلفيت است .توحيد و اهميت آن موضوعي
نيست كه تنها مورد توجه سلفيت باشد بلكه توحيد نزد تمامي مسلمانان بزرگترین
ركن اسالم ميباشد اما نكته اینجاست كه سلفيت موضوعاتي را ناقض توحيد ميداند
كه نزد بيشتر مسلمانان به عنوان ناقض و شكننده توحيد شناخته نميشود .یكي دیگر
از ویژگيهاي مشترک سلفيت موضوع مخالفت با بدعتها و نوآوري در دین
ميباشد .سلفيها معتقدند كه هر اعتقاد و عملي كه از قرآن یا سنت سرچشمه نگرفته
باشد یك نوآوري (بدعت) است كه در برابر توحيد قرار ميگيرد.
یكي دیگر از ویژگيهاي سلفيون عدم تقليد از ارباب مذاهب یا فقهاي بزرگ صدر
اسالم ميباشد .رجوع مستقيم به نص (قرآن و حدیث ) باعث ميشود كه سلفيون
خود را پاي بند تمام و كمال به یك مذهب خاص از مذاهب اربعه اهل سنت ندانند.
فقه معاصر سلفيت بر قرآن و حدیث معتبر متكي است .آنها تبعيت و تقليد از
علماي قرون اوليه را جایز نميدانند و پيروي از علماي فقيه و دیگران از دید سلفيت
(به دليل هوا و ميل انسان و احتمال انحراف و ناصواب بودن) براي توحيد ،تهدید
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همه سلفيها از یك قانون مذهبي مشابه پيروي ميكنند ).(Wiktorowicz,2006
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محسوب مي شود ..سلفيون به تقليد اهل سنت از ائمه اربعه اعتراض كردهاند و آن را
از مصادیق تقليد كوركورانه دانستهاند .محمد بن عبدالوهاب در موارد زیادي تقليد را
مذمت ميكند .آلباني یكي از مبلغين وهابيت معاصر نيز مقلدین مذاهب دیگر را
دشمنان سنت ميداند (خراساني ،بي تا) .از نگاه سلفيون علماء در طول تاریخ از
اسالم ناب دور شدند و به سمت فرقهگرایي رفتند .الزم است تا این فرق را حذف
كرده و به لب توحيد و نص برگشت .لذا درگيري با این دشمن نزدیك از اهداف
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سلفيون ( خاصتا نوع جهادي آن) ميباشد .این اندیشه به معناي از بين رفتن مسئله
اجتهاد و تقليد یا مفتي و مقلد است و «اتباع» در برابر «تقليد» قرار ميگيرد( 5فيرحي،
.)5937
اتحاد تاریخي محمدبن عبدالوهاب و محمدبن سعود ،به شكل گيري اولين دولت
سعودي انجاميد .از این تاریخ به بعد فراگير شدن سلفيت (وهابيت) تنها در داخل
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رخ نداد ،بلكه براي فراملي شدن این اندیشه ،دولت دست به اقدام شد .عربستان
سعودي تبدیل به محور انتقال مبارزات محلي اسالم گرایان به سطح مبارزاتي جهاني
در عصر ارتباطات شبكهاي شد .به عبارتي عربستان سعودي در پدیدهي موسوم به
«جهانيشدن جهاد» هم به لحاظ لجستيكي و هم به لحاظ ایدئولوژیك حائز اهميت
شد .اما نكته حائز اهميت آن است كه وهابيت به لحاظ سياسي هم ميتواند تسليمگرا
و هم ميتواند انقالبي باشد .بر همين اساس وهابيت در عربستان به دو گروه سازش-
گرا و انقالبي تبدیل شد هرچند كه دو سر این طيف به لحاظ مسائل اجتماعي،
محافظه كارند .وهابيت انقالبي نطفههاي گروههاي جهادي از جمله القاعده را در
خود داشت (الرشيد.)5939 ،
در یك تقسيم بندي روشنتر ،این جریانات فكري درون اجتماع سلفيت (وهابيت)
را به سه گروه«جاميه»« ،سروریه» و «قطبيه» تقسيم ميكنند .جاميه منسوب به محمد
امان الجامي مدرس مسجد النبي ميباشد .این گروه همان وهابيت رسمي و حكومتي
ميباشد .جاميه (و یا وهابيت رسمي) در كنار حكومت (آل سعود) قرار دارند و
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دستههاي دیگر سلفي را كه خروج بر حاكم را پذیرفتهاند( ،از جمله قطبيه ها را)
فتنهگر و خوارج مينامند .جاميهها (جاميها) با صدور فتوا اهداف حكومت را پيش
ميبرند مانند فتواي بن باز در عادي سازي روابط با رژیم صهيونيستي و نيز همكاري
با ائتالف ضد عراق درجنگ خليج فارس در سال  5335كه عربستان نيز در آن
شركت داشت(الرشيد.)5393 ،
از دل وهابيت رسمي و درباري ،مخالفاني از جمله صحويها و جهادیون كه متأثر از
سروریه و قطبيه بودند قد علم كردند .این مخالفين جدید در كنار دیگر دشمنان
تاریخي وهابيت رسمي یعني ليبرالهاي سعودي ،صوفيه ،شيعيان و اسماعيليها قرار
گرفتند.
سروریهها و قطبيهها دو گروه از مخالفان وهابيت رسمي ميباشند .این دو گروه بر
خالف جاميه (سلفيت رسمي) خروج بر حاكم را قبول داشته و قائل به جهاد فردي
قطب بر قطبيهها ،سازمان الجهاد و القاعده مشهود است .سيد قطب و برادرش محمد
قطب كساني بودند كه حاكميت و نظامهاي سياسي را مورد حمله قرار ميدادند.
براي برپایي قوانين الهي و شریعت و اجتناب از نصب و اجراي قانوني انساني باید به
رأس نظام سياسي توجه كرد.
آراي ابن تيميه نزد همه سلفيون از اهميت ویژهاي برخوردار است .عبدالسالم فرج
رهبر سازمان الجهاد كه در برابر سلفيهاي حكومتي قرار ميگرفت ،غالب
استداللهایش به ابن تيميه بود و [تحت تأثير نظرات سيد قطب] جهاد را تنها راه مؤثر
براي استقرار حكومت اسالمي ميدانست .این گروه بعد از جهاد افغان با القاعده
تركيب شد(ميراحمدي .)5939،در دهه  ،5331طبق نظر شيخ بن باز و العثيمن ،بن
الدن و جهادیون معروفي چون عبداهلل عزام فلسطيني مومناني حقيقي بودند كه با
كمونيستهاي كافر ميجنگيدند (الرشيد .)5939،آنها با بازگشت به سرزمين خود به
دليل انتقاد از آل سعود مطرود رژیم و علماي رسمي وهابيت شدند.
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و با استنباط شخصياند .قطبيهها متأثر از افكار سيد قطب هستند .تأثير آراء سيد
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دخالت رژیم سعودي در افغانستان زمينهي فراملي شدن گفتمان دیني وهابيت را مهيا
ساخت و تشكيل القاعده ماحصل آن بود .بعد از اتمام جنگ افغان  ،اهداف جهادیون
(القاعده ) نيز تغيير كرده بود .سرنگوني حكومتهاي «مرتد» كشورهاي اسالمي،
پشتيباني از شورشيان مسلمان كشورهاي سراسر جهان ،نابودي رژیم صهيونيستي و
نابودي ایاالت متحده[البته منظور منافع منطقهاي و حضور نظامي آنها در منطقه است]
و سرانجام احياي خالفت اسالمي كه همه ملتهاي مسلمان را زیر چتر خود
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یكپارچه كند (گریفتيس.)5933 ،
.2-1

مفاهیم محوری سلفیت جهادی و تقابل با بازیگران دیگر

تنها اندیشة سلفيگري نيست كه جهاني شده ،بلكه جهانيشدن عملكرد آنها نيز
مطرح است .آنچه عملكرد آنها را جهاني كرده است ،دیدگاه آنها نسبت به جهاد و
پيكار با حكومتهاي(از دید آنها) مرتدكشورهاي اسالمي و دول غربي و كافر و
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منافع آنها در جهان اسالم است .نوع جهادي سلفيت در راستاي اقامه شریعت و
دعوت ،بر وجوب و استعمال «شمشير» واقفاند.
براي درک بهتر موضوع جهانيشدن عملكرد سلفيگري ،بررسي سه محور اندیشگي
سلفيت یعني «امتمحوري» «،جهاد» و «تالش براي احياي خالفت» ضروري است.
این سه محور همه سلفيون را در برميگيرد .اختالف سلفيون تنها در تاكتيك است .به
عبارت بهتر تعجيل و تأخير و یا تقدم و تأخر در فعليت بخشيدن به آنها سبب
اختالف سلفيون جهادي با دیگر سلفيون است .تعجيل در اجرایي كردن این مفاهيم
سبب ميشود سلفيت جهادي عملكردي فراملي و جهاني به خود بگيرد.
الف .امتباوری
ماهيت دین در روابط بينالملل از حقيقت به منبع هویتیابي در دنياي معاصر تبدیل
شده است (ابراهيمي .)79 :5931 ،امت به معناي دین و طریقت است ،همچنان كه
كلمه «بيامت» در عربي به معناي «بيدین» است« .االمة» در قرآن كریم به معاني
مختلفي ـ از جمله دین (نحل ،)39/امام (نحل ،)571/روستا یا مجموعهاي از مردم
(القصص ،)79/قوم (نحل )37ـ آمده است؛ اما با توجه به آیات  551و 531سوره آل

عمران ،بعضي از مفسران بر این اعتقادند كه كلمه امة بر عموم مسلمانان و پيروان
اسالم داللت دارد(الواعي .)95 ،7119 ،از دیدگاه سلفيون جهادي مبناي تشكيل
جامعه وجود پيروان دین اسالم بدون توجه به تفاوتهاي دیگر است .اسالم پيوند
مستحكمي است كه رهروان و پيروان خود را به برادران ایماني تبدیل ميكند و امت
واحدهاي را شكل ميدهد  .این مبنا فراتر از مباحث فرهنگي و زباني و نژادي و
سرزميني و مرزبنديهاي سياسي ناشي از مدل وستفالي دولت ملي است و ازاینرو،
تمام جهان اسالم را دربرگيرد .تأكيد بر امتمحوري بهعنوان مبنا در اندیشه
سلفيگري (بهویژه نوع جهادي آن) ،آنان را در یك فضاي فرامكاني قرار ميدهد و
به تبع آن عملكرد آنان را فراملي و منطقهاي و جهاني خواهد كرد .امتمحوري در
سطح منطقهاي سلفيون را رویاروي دولتهاي منطقه قرار خواهد داد .در نتيجه،
عملكردي فراملي و منطقهاي حاصل این رویارویي خواهد بود.
ناشي از اندیشههاي كساني مانند محمدبن عبدالوهاب و سيد قطب دانست .محمدبن
عبدالوهاب در كتاب نواقض االسالم خود در ناقض هشتم آورده است كه پشت
گيري و همكاري با مشركين در برابر مسلمين با استناد به آیه  55مائده سبب نقض و
محو اسالم در فرد ميشود (الفوزان.)95 :7115 ،
حكام دول اسالمي پاي دول كفر (مشركان و كفار) را به جوامع اسالمي باز كردهاند،
با آنها مراوده داشته و در برابر جنایات آنان در سرزمينهاي اسالمي سكوت اختيار
كردهاند .بر این اساس آنها در برابر مسلمانان كفار را یاري ميدهند .در نتيجه برخورد
سلفيون جهادي با این دول مرتد اجتناب ناپذیر خواهد بود .دولي كه بر اساس قوانين
الهي حكم نميكنند.
اولين گروهي كه از جهاد عليه حاكم ظالم استفاده كرد ،گروه جهاد اسالمي مصر به
رهبري عبدالسالم فرج بود .خالد اسالمبولي از اعضاي این گروه بود .به اعتقاد
عبدالسالم فرج حاكمان كنوني كشورهاي اسالمي از دین برگشته و مرتداند و نبرد با
دشمني كه نزدیك است واجب تر است .پس تردیدي وجود ندارد كه نقطه آغازین ما
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باید سرنگوني حاكمان فاسد باشد (شيخ احمد .)3 :5932،اشغال افغانستان توسط
شوروي ،تأثير زیادي در رادیكالتر شدن جهاد داشت .عبداهلل عزام نقش برجستهاي
در جهاد افغان داشت و از او به عنوان ایدئولوگ اصلي القاعده یاد ميشود او به نقل
از ابن تيميه اولين وظيفه مسلمانان بعد از ایمان را جهاد و دفاع از سرزمينهاي
اسالمي ميدانست (شيخ احمد.)51 :5932،
محمد قطب بيان ميدارد «انسان در دو حالت [دچار خسران است و] با سر به زمين
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ميخورد :هنگامي كه طغيانگران او را به استضعاف بكشند و او را بنده خود قرار
دهند و او هم راضي باشد و [دوم] هنگامي كه خود طغيان كند و خود را رقيب
خداوند بداند و به جاي خداوند قانونگذاري كند» (محمد قطب .)53 :5935 ،این
پيام شامل دو بخش است كه مضمون هر دو لزوم قيام در برابر استكبار است .خطاب
اول او به اتباع و توده مردم (مسلمانان) است كه در برابر طغيان حاكمان قيام كنند.
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خطاب دوم نيز مستقيما به خود حكام است كه جامعه اسالمي را به سمت حاكم
كردن قوانين انساني ميبرند .محمد قطب هم ضعفاي پيرو و هم مستكبران را
دوزخي ميداند.
به دليل حساسيت منطقه خاورميانه و وجود منافع قدرتهاي جهاني در این منطقه،
نادیده گرفتن مرزهاي سياسي موجود و تالش براي احياي امت واحده ،دخالت
بازیگران منطقهاي و جهاني را نيز در پي خواهد داشت كه این امر به توسيع پهناي
جبهه درگيري و عملكرد سلفيون از منطقهاي به جهاني منجر خواهد شد .در این
صورت به قول پایپز سلفيون جهادي عنوان «كمونيسم جدید» را یدک خواهند كشيد
و همان جبهه قبلي در برابر آن قرار خواهد گرفت (توانا.)59 :5931 ،
ب .جهاد
جهاد و تفكر جهادي اندیشهاي فراملي و جهاني است .جهاد ،تالش بيامان در راه
گسترش دین اسالم و گسترش داراالسالم ميباشد .البته این تعریف ،تنها یكي از
جنبههاي جهاد اصغر را شامل ميشود ،اما نزد سلفيت جهادي معناي غالب «جهاد»
است .در این زمينه،كيس واتر بيان ميكند كه قتال یا جهاد نزد ابن تيميه بر جهاد اكبر

(جهاد نفس) برتري داشت (ابراهيمي .)95 :5931 ،در زمينه برجسته كردن مفهوم
جهاد ،ابواالعلي مودودي (5319ـ5323م) اولين كسي بود كه واژه جهاد را وارد
ادبيات سياسي معاصر كرد .نوشتههاي او بر اشخاصي دیگر از جمله حسن البناء و
سيد قطب تأثير نهاد .سيد قطب به صورت مبسوطي واژه جهاد را وارد ادبيات
گروههاي نظامي اسالمي كرد .سيد «موعظه» و «جنبش» یا «كتاب» و «شمشير» را در
كنار هم قرار ميدهد و هر دو را الزم و ملزوم یكدیگر ميداند .از نظر او مسلمان
واقعي كسي است كه «در راه اعتالء و برتري كلمه حق(نام خدا)» به جهاد مشغول
است (شيخ احمد.)9 :5935 ،
سيد قطب رهبر موج نخست جهادگرایي بود .رژیمهاي عربي طرفدار غرب و
سكوالر كه دشمن نزدیك خوانده ميشدند ،هدف اصلي این نوع جهاد بود .عملكرد
بزرگ آنها ترور انور سادات در سال  5335بود .با آغاز جنگ افغانستان و اعزام شبه
(القاعده) به عنوان رهبر موج دوم جهادگرایي ظهور كرد .این بار تمركز بر دشمن
دور یعني غرب بود ( .)Gerges, 2014: 15شاید بتوان داعش را موج سوم جهادگرایي
دانست كه با تمركز بر دشمن نزدیك همزمان عليه دشمن دور نيز اقدام ميكند.
درگذشته ،جهاد به فرمان حاكم اسالمي (خلفاء یا اميران) و با فتواي علماء ،براي
توسعه داراالسالم و در برابر كفار (دارالكفر) صورت ميگرفت .در مورد سلفيگري
جدید (نوع جهادي آن) این شرایط و موارد دچار تغيير و تحول شده است .اكنون
نيازي به فرمان حاكم اسالمي نيست چون اصوال در دیدگاه سلفيگري حاكمان
سرزمينهاي اسالمي ،دستنشانده كفارند و دچار ارتداد شدهاند .افراد نيز با توجه به
شرایط موجود خود مي توانند بدون اجازه و فتواي علماء به جهاد قيام كنند .هدف از
ج هاد نيز از نگاه سلفيت جهادي در مرحله اول مبارزه داخلي و گسترش عقيده
سلفيت در سرزمينهاي اسالمي است .نهایتا در ارتباط با مورد چهارم هدف
جهادگرایان سلفي از جهاد (فعال و در مرحله اول) مبارزه با حكام مرتد اسالمي و
عقاید انحرافي در داخل جوامع اسالمي است ،یعني آنچه تحت عنوان «دشمن
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نزدیك» (عدو القریب) از آن یاد ميكنند .اما در این چارچوب ،با منافع كفار در دول
اسالمي نيز مبارزه ميكنند و در صورت لزوم اقداماتي را نيز در درون جوامع غربي
(كفار) انجام ميدهند.
از دید سلفيت جهادي[مانند القاعده و داعش] پيكار با مشركان و دشمنان اسالم
نيازمند اجتهاد نيست ،همچنان كه خروج بر حاكم مرتد نياز به اجتهاد ندارد .آنها در
پاسخ به مسئله «جهاد بدون امام» معتقدند زماني كه بالد بزرگ اسالمي بهوسيلة
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«طوغيت» اداره ميشود و خود امام كافر است ،منتظر امام عادل ماندن و ساكت
نشستن جایز نيست (علي عبيد.)597-559 :7113 ،
از دیدگاه سلفيگرایان ،انسانها را ميتوان بر اساس موضع آنها در برابر خداوند به
سه دسته تقسيم كرد :گروه نخست كساني هستند كه تسليم خداوند نشوند و در برابر
او كبر وكفر بورزند .این گروه اكثریت انسانها را در بر ميگيرند و «كفار» ناميده
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مي شوند .گروه و دسته دوم كساني هستند كه هم تسليم خداوند و هم غير او مي-
شوند .اینان «مشرک» اند .دسته سوم نيز كسانياند كه خدا را یگانه پندارند و تنها
تسليم او باشند كه شامل «موحدین»ميشوند (صالح بن فوزان.)71-55 :7115 ،
بر اساس تقسيمبندي فوق ،سلفيون جهادگرا خود را دسته سوم (موحدین)
مي پندارند كه وظيفه آنها دفاع از عقيدة صحيح خود در برابر دو گروه دیگر(كفار و
مشركان) است .مبارزه با هر كدام از این دو دسته حكم جهاد را دارد .اما در
اولویتبندي ميان این دو دسته و مقابله با آنها ،جهادگرایان دو قسماند .عدهاي از
جهادیون مبارزه با مشركان داخلي (دشمن نزدیك)را در اولویت قرار ميدهند و
عده اي نيز مبارزه با كفار (دشمن دور) را در دستوركار جهادي خود قرار ميدهند .اما
در هر صورت ،هر دو گروه عدو و دشمن موحدانند و تفاوت جهادیون مربوط به
اولویت و ارجحيت مبارزه با آنها ميباشد .نتيجة عملي این تفكر این است كه جبهه
جهادگرایان وسعت و عملكردي جهاني ميیابد ،یعني جهاد ،جهاني ميشود.
یكي از دشمنان نزدیك نزد جهادیون ،صوفيان ميباشند .براي مثال ،ابن تيميه تصوف
را بدعتي ميدانست كه در قرون مفضله وجود نداشته است .او ظهور تصوف را

ن اشي از ترجمه كتب یوناني ،هندي و فارسي به عربي و نيز ظهور سالطين در
والیات غيرعرب بهویژه مناطق فارس ميداند .بر همين اساس ،سلفيون تصوف را از
اسالم نميدانند و ریشههاي آن را به عقاید و كتب فالسفه یونان و هند و كتب
ابنعربي و سهروردي و  ...منتسب ميكنند و آن را موجب دور كردن مردم از قرآن و
حدیث ميدانند (علي عبيد .)315 :7113 ،جهاد و رویارویي با دشمنان و دگراندیشان
دیني هم در سطح منطقهاي و هم در سطح جهاني ،سلفيون جهادي را درگير خود
خواهد كرد .به دليل حساسيت و جهاني بودن منطقه خاورميانه ،قدرتهاي جهاني
یعني همان دشمنان دور سلفيت در برابر این جریان موضع خواهند گرفت .سلفيون
جهادي نيز چه در منطقه عليه منافع آنها و چه در داخل جوامع غربي عكسالعمل
خواهند داشت؛ مانند  55سپتامبر و یا  59نوامبر كه دولت اسالمي عراق و شام در
پاریس انجام داد .این موضوع دامنه و گستره عملكرد سلفيون جهادي را جهاني
كشورهاي دیگر را به وحشت خواهند انداخت .جان آدامسون بيان ميكند كه
«القاعده سياستهاي آمریكا را در قبال منطقه تغيير داد؛ حمالت  55سپتامبر وحشت را
به زندگي مردم عادي آمریكا تزریق كرد و در بين مردمي كه با هواپيما و اتوبوس
سفر ميكنند و آنهایي كه در ادارات دولتي كار ميكردند ،تهدید تروریسم را به وجود
ميآورد»).(Adamson,2011: 6
مشركان ،از نگاه سلفيون جهادگرا ،هم گروههاي اسالمي مانند صوفيان و شيعيان و
هم اقليتهاي غيرمسلمان مانند مسيحيان ،یهودیان ،آشوریان و ایزدیان و ...را نيز
دربرميگيرند .برخورد و جهاد با اقليتهاي غيرمسلمان نيز عكسالعمل نهادها و
سازمانهاي حقوق بشر بين المللي و حتي دخالت نظامي قدرتهاي جهاني را ميتواند
در پي داشته باشد .براي مثال ،تهدید عليه رژیم صهيونيستي دخالت امریكا را به
دنبال خواهد داشت .چنانچه در حمله داعش به شهر سنجار شاهد بودیم ،نهادها و
سازمانهاي بينالمللي اقدامات وحشيانة داعش عليه ایزديهاي سنجار را به شدت
محكوم كردند و براي آزادسازي آنها ،پيشمرگان كرد را تقویت كردندو نيروهاي
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خواهد كرد به نحوي كه سلفيون با یك تهدید شهروندان آمریكا و پاریس و
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ائتالف به صورت حمالت هوایي مواضع گروه دولت اسالمي عراق و شام را هدف
قرار دادند و در نهایت موفق به آزادسازي این شهر از دست داعش شدند (كردپرس،
 .) 5933/3/77امروزه تجلي سلفيت جهادي كه معتقد به افضليت و اولویت مبارزه و
جهاد با دشمنان نزدیك است ،دولت اسالمي عراق و شام ميباشد .نطفههاي این
گروه در عراق شكل گرفت .به قدرت رسيدن شيعيان در عراق (كه اكثریت را دارا
هستند) سبب شد مبارزه با حكومت شيعيان به هدف اصلي آنان تبدیل شود .سلفيون
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جهادي (و در كل وهابيت/سلفيت) از واژه «روافض» براي اهل تشيع استفاده
ميكنند .گروه دولت اسالمي عراق و شام ،از حكومت شيعي عراق و نظام جمهوري
اسالمي ایران به عنوان «صفویه» یاد ميكنند .دولت اسالمي عراق و شام ،شيعيان
عراق را «دشمن و مشرک» و حكومت عراق را دست نشانده ایران ميداند
( .)Katzman, 2014:18از دیدگاه آنها ،مبارزه با حكومت شيعي عراق مبارزه با منافع
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جمهوري اسالمي ایران است و در آینده و در صورت به دستگيري قدرت در
عراق ،سلفيون جهادي مي توانند به صورت مستقيم ج.ا.ایران را تهدید كنند .البته ،در
صورت قدرتگيري در سوریه نيز ميتوانند براي شيعيان لبنان تهدیدي مستقيم
باشند .با این اوصاف ،جهاد با دشمنان منطقهاي مستلزم عملكرد جهاني است .جان
اسپوزیتو بيان ميدارد در ایدئولوژي گروههاي سلفي گراي جهادي (مانند القاعده)
جهان به دو منطقه دارالسالم و دارالكفر تقسيم ميشود و شعار «هركس با مانيست،
برم است» را علمي ميكنند (شيخ احمد)59 :5932،
ج .احیای خالفت
در اندیشه سلفيگري ،عنصر هویت ساز ،دین اسالم است نه مليت و عناصر آن مانند
زبان ،سرزمين وغيره .بنابراین انكسار حدود و مرزهاي سياسي دولتهاي ملي و
تالش براي بازگرداندن نهاد فراملي خالفت (از طریق جهاد) از نتایج امتباوري
سلفيگري ميباشد .براي مثال ،انكسار حدود (شكستن و برداشتن مرزهاي حاصل از
قرارداد سایكس ـ پيكو) یكي از اهداف بزرگ گروه دولت اسالمي عراق و شام
مي باشد كه حتي به صورت موقت در بخشهاي تحت سلطه خود در عراق و سوریه

این اندیشه را عملي ساخته است .خالفت یك نهاد فراملي در تاریخ اسالم است كه
با الغاي آن اكنون حامالن اندیشه سلفيگري (مانند داعش) به دنبال احياي مجدد آن
هستند؛ خالفتي اسالمي كه همه ملتهاي مسلمان را زیر چتر خود یكپارچه كند.
بازگشت و احياي خالفت یكي از شاخصهاي جهانيبودن اندیشه سلفيگري است
كه خود از امتمحوري آن ناشي ميشود و در برابر حكومت ملي قرار ميگيرد.
احياي خالفت نيز به عنوان هدف نهایي در اندیشه سلفيون جهادي ،در سه سطح
داخلي(دگراندیشان سياسي و مذهبي) و منطقهاي و جهاني مخالفاني خواهد داشت.
این مسئله جبهه عریضي را در برابر آنها ميگشاید و در نتيجه باید در هر سه سطح
فعاليت داشته باشند .به گفته ابراهيمي ،دیگري سلفيت یا دنياي غرب یا دولتها و
افراد سكوالر است .براي مثال ،گروه دولت اسالمي بر این باور است كه اقتدار و
مشروعيت مذهبي بر همه مسلمانان دارد زیرا خالفت را احياء كرده است و مسلمانان
در سطح خرد ،دشمنان سلفيت جهادي را ميتوان به دو بخش فروملي و ملي تقسيم
كرد .در سطح فروملي ،حامالن اندیشههاي سياسي از جلمه ليبرالها ،ماركسيستها و
ناسيوناليستها ،كه ميتوان آنها را «دگراندیشان سياسي» ناميد ،دشمنان سلفيگري
هستند .براین اساس ،ميتوان گفت كه گفتمان سلفيگري در مقابل گفتمانهاي مدرن
و سنتي كه به ادغام دین و سياست باور ندارند ،قرار ميگيرد (ابراهيمي.)31 :5931 ،
در سطح ملي نيز نظام سياسي یا دولت حاكميتدار مانعي جدي در برابر اندیشه
احياي خليفهگري است .در همين چارچوب ،به قدرت رسيدن سلفيون جهادي در
عراق و سوریه ،به دليل ضعف دولتهاي ملي در این كشورها بوده است.
سلفيون جهادي و تشكيل خالفت اسالمي در سطح كالن نيز مخالفان و دشمناني
دارند كه در دو سطح منطقهاي و جهاني قابل ارزیابي است .بازیگران دولتي منطقهاي،
تشكيل یك خالفت اسالمي قدرتمند را كه تهدیدي عليه حاكميت آنها باشد،
برنميتابند.
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باید به داراالسالم آنان مهاجرت كنند (.)Schmid, 2015:14

011

از سوي دیگر ،در سطح جهاني نيز ،احساس خطر از گسترش گروههاي سلفي
جهادي وجود دارد ،به گونهاي كه منجر به اتخاذ سياست تقابل قدرتهاي بزرگ با
آنها شده است .این تقابل به دليل حساسيت منطقه خاورميانه و حضور غرب در آن،
اجتنابناپذیر خواهد بود .این واقعيت را در یكي از سخنان بن الدن ،رهبر سابق
القاعده آشكارا ميتوان مشاهده كرد« :به خداوند سوگند كه آمریكا و كساني كه در
آن زندگي ميكنند ،روي امنيت را نخواهند دید مگر آنكه ما در فلسطين امنيت داشته
011

باشيم و ارتشهاي كفر سرزمين رسول اهلل را ترک گفته باشند( »...جوان شهركي،
.)71 :5932
شکل(« .)1مدل مفهومی جبهه گسترده فعالیت سلفیت جهادی»
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سیاست جهانی

فرآیند جهانيشدن در پرتوي گسترش فناوریهاي اطالعات و ارتباطات وضعيت
تعارضگونه را ایجاد كرده است .یكي از ناامنيهایي كه جهانيشدن به وجود
ميآورد ،تهدیدهاي هویتي است .فرهنگهاي غيرغربي به بنيادگرایي فرهنگي روي
ميآورند .از این دیدگاه ،جهانيشدن به عنوان غربيسازي ،به ویژه آمریكایيشدن،
قلمداد

ميشود).(Moghaddam,2009:4

در واقع ،در اثرجهانيشدن ،كنشگران جدید و «فرهنگهاي سومي» ـ مانند جنبش-
هاي فراملي و سازمانهاي بين المللي ـ پدید ميآیندكه به صورت منفي یا مثبت
نسبت به وضعيت جهاني واكنش نشان ميدهند (رابرتسون .)592 :5933 ،در این
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 .3جهانیشدن سلفیت داعشی

ميان سلفيت جهادي توانسته كه بر اساس الزامات اندیشهاي خود و با بهرهگيري از
شاخصهاي فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي عملكردي جهاني داشته باشد .نمونه
بارز و برجسته گروههاي جهادي ،گروه دولت اسالمي عراق و شام(داعش) است كه
در یك محدوده زماني نسبتا كوتاه توانست بخشهاي زیادي از جهان را به ميدان
فعاليت خود تبدیل كند و حتي مناطق وسيعي از عراق و سوریه را به اشغال خود
درآورد.
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 .3-1جهانگیری فناوریهای اطالعات و ارتباطات و جهانیشدن گستره فعالیت
جهادیون
جهانگيري فناوریهاي اطالعات و ارتباطات را باید در دو محور بررسي كرد .این
جهانگيري از یك سو شامل جهانيشدن زیر ساختهاي ارتباطي(مجراها) و از سوي
دیگر شامل استعداد جهانگيرشدن اندیشهها (محتوا) از طریق مجراها ميباشد.

جهانیشدن عملکرد سلفیگری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات؛مطالعه موردی داعش

جهانيشدن سلفيت جهادي را نيز باید هم شامل جهانيشدن بعد اندیشهاي آن و هم
شامل عملكرد آن دانست .این هر دو بعد اندیشهاي و عملكرد نيز ناشي از جهانگيري
فناوريهاي ارتباطات و اطالعات بوده است.
چنانچه در بخش دوم مقاله بيان شد اقتضاي مباني اندیشه سلفيون جهادي ،فعاليت
وسيع و گسترده جهاني است .به دليل امتمحوري و امتباوري ،تشكيل «امت
اسالمي» هدف سلفيت جهادي است .امتمحوري سبب فعاليت و تبليغ جهاني
مي شود و راه رسيدن به امت واحده اسالمي نيز جهاد خواهد بود .تفكر جهادي
عرصه جهاني را به ميدان فعاليت و مبارزه تبدیل ميكند .ویژگي این نوع جهاد نيز،
مبارزه در هر نقطه از جهان ،عليه دشمنان ریز و درشت سلفيت جهادي ميباشد.
دشمناني كه شامل طيفي از سطح فروملي تا جهانياند .گروه دولت اسالمي به دنبال
احياي خالفت و برانگيختن یك جنگ مذهبي جهاني است .قالب استراتژي داعش
شامل سه حلقه جغرافيایي زیر است:
نخست ،حلقه دروني(داخلي) :شامل عراق و شامات(سوریه ،اردن ،لبنان ،فلسطين)
مي باشد .در حال حاضر ،تمركز اصلي این گروه بر عراق و سوریه ،حفظ قسمتهاي

تحت كنترلشان و دفاع جانانه از آن در برابر نيروهاي دولتي ،شبه نظاميان و دیگر
گروههاي جهادي است و همزمان با این هدف و در ارتباط با دیگر دولتهاي این
حلقه ،دست به اقدامات تروریستي ميزند.
دوم ،حلقه خارجي نزدیك :شامل دیگر دولتهاي خاورميانه و شمال آفریقاست .به
طور كلي سرزمينهایي كه در گذشته تحت لواي خالفت اسالمي بودهاند در این
حلقه قرار ميگيرند .اقدامات تبليغي ماهوارهاي و اعالم والیت و ایجاد شاخههاي
منطقهاي در آنها از جمله اقدامات داعش در این حلقه ميباشد .داعش گروههاي
محلي را تشویق به بيعت دادن به خود ميكند .ایجاد والیت در الجزایر ،عربستان،
یمن ،سينا در مصر ،ليبي ،فلسطين ،افغانستان ،پاكستان ،تاجيكستان و كشورهاي غرب
آفریقا از جمله اقدامات داعش است .دشمنان داعش در حلقه خارجي نزدیك ،رقيبان
ایدئولوژیكي آنان ،القاعده ،ایران و نيز اقتدارهاي دولتي منطقه خواهند بود .داعش به
مدت داعش ميباشد(این مطلب برگرفته از گزارش موسسه مطالعات جنگ( )ISWبا
عنوان" "ISIS’s global strategyدرسال  7155ميباشد).
سوم ،حلقه خارجي دور :شامل كشورهاي دیگر مخصوصا اروپا و آمریكا ميباشد.
داعش در ارتباط با این حلقه بر اقدامات تروریستي تاكيد و تمركز دارد .در این حلقه
داعش براي به دست گرفتن رهبري جهاد جهاني در حال رقابت با القاعده ميباشد.
داعش از طریق حمالت تروریستي در اروپا و آمریكا به دنبال قطببندي جهان
است(2015:9-12

 .)ISW,این سه حلقه را ميتوان به شكل دیگري یعني هدف

كوتاهمدت(مستحكم كردن و ریشه دواندن در منطقه تحت نفوذشان در سوریه و
عراق) ،هدف ميانمدت(پيشروي به سوي كشورهاي سني همسایه) و در نهایت
هدف بلندمدت (تسلط بر جهان) بيان كرد .جهادیون بر اساس امت محوریشان،
مبارزه در هر نقطهاي از جهان را در برابر دشمنان اسالم وظيفه خود ميدانند .بر این
اساس «عضوگيري» گروه هاي جهادي (مانند داعش) جهاني است .براي مثال ،اعضا
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دنبال ایجاد آشوب در این حلقه ميباشد .مبارزه و نابودي این دشمنان از اهداف بلند

019

از سراسر جهان در یك گروه جهادي به یكدیگر ملحق ميشوند و در یك كشور
مانند سوریه به جنگ ميپردازند.
 .3-2قاعدهگریزی فناوریهای اطالعات و ارتباطات و عملکرد شبکهای سلفیت
جهادی
یكي از كاركردهاي اینترنت و وب جهانگستر ،شبكهسازي و ایجاد ائتالف است .در
كل فناوریهاي اطالعات و ارتباطات با فشردهسازي زمان و مكان سرعت ارتباطات و
011
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پيوندهاي درون سازماني فعاالن و هواداران یك جنبش را كه به لحاظ جغرافيایي از
یكدیگر فاصله دارند ،به صورت بيسابقهاي افزایش داده است (سردارنيا:5932 ،
 .)555ارتباطات الكترونيكي جهاني به افراد و گروههاي تندرو اجازه ميدهد تا براي
ایجاد شبكههاي رادیكالي باهم در ارتباط باشند .افراد و گروههاي بنيادگرا كه قبال در
انزوا بودند ،بدون پشتيبان و تنها یك تهدید كوچك محسوب ميشدند ،اكنون از

جهانیشدن عملکرد سلفیگری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات؛مطالعه موردی داعش

طریق ارتباطات الكترونيك و شبكههاي حمل و نقل گسترده ميتوانند از سيستمهاي
گسترده در سراسر جهان تبدیل به یك تهدید بزرگ شوند ).(Moghaddam,2009:5
یكي از ویژگيهاي مدرن سلفيت شكل سازماني آن است .در سلفيت كالسيك
ارتباطات به صورت شبكههاي مذهبي طالب بود ،ولي فعاليت و ارتباط مدرن این
گروه از طریق اینترنت است .از دهه  5331به بعد ،سلفيت داراي یك تشكيالت
جهاني است و به عنوان یك جنبش جهاني شناخته ميشود (.)Meijer, 2009: 19
گروه دولت اسالمي عراق و شام توانسته است شاخههاي وابسته به خود را در
سرزمينهاي اسالمي ایجاد كند و به صورت شبكهاي دست به فعاليت بزند ،به
گونهاي كه استفاده از فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي ارتباط بين سازمان مركزي و
شاخههاي آن مهيا كرده است .الجزایر ،تونس ،ليبي ،مالي ،نيجریه ،سودان ،مصر،یمن،
عربستان سعودي ،پاكستان ،افغانستان ،هند ،فيليپين ،اندونزي و  ...كشورهاي مسلمان
و یا داراي جمعيت مسلماني هستند كه در آنها گروههایي با دولت اسالمي عراق و
شام بيعت كردهاند ).(Cordesman, 2015:7-17

در ليبي ،رهبران گروه دولت اسالمي سه بخش از ليبي را جزء والیات دولت اسالمي
اعالم كردهاند .گروه انصارالشریعه كه سابقا به القاعده بيعت داده بود ،در نوامبر 7153
با داعش بيعت كردند .این گروه در ژانویه  7155در حمله به هتلي در تریپولي  3نفر
را كشتند .پيشرفت داعش در ليبي براي گروههاي سلفي غير جهادي و اخوانيها
تبدیل به یك چالش شده است ( .)Ashour, 2015:12در هند ،افغانستان و پاكستان
شبهنظامياني منسوب به داعش در حال فعاليتاند .گزارشها حاكي از آن است كه
چندین گروه افراطي سني به داعش بيعت دادهاند .سلولهاي داعش در خليج فارس
مخصوصا در عربستان سعودي مشغول فعاليتاند .كشتن چندین نفر از شيعيان
عربستان سعودي و تيراندازي به یك پيمانكار دانماركي از اقدامات منسوب به
سلولهاي داعش در عربستان سعودي ميباشد .یكي از مهمترین گروههاي رادیكال
مصر ،انصار بيت المقدس است كه در سال  7153با داعش بيعت كرد .این گروه در
دولت را بر این منطقه تضعيف كرد و به این گروه فرصت رشد داد .انصار
بيتالمقدس در ژانویه  7155و در یك حمله در العریش 79 ،سرباز مصري را
كشتند .در نيجریه ،رهبر بوكو حرام نيجریه در ژوالي  7153در یك ویدئویي حمایت
این گروه از داعش و القاعده را اعالم كرد .القاعده شبه جزیره عرب در یمن نيز
جایگاه ویژهاي دارد .با سقوط رئيس جمهور در ژانویه  7155و وضعيت جدیدي كه
در یمن حادث شد ،القاعده و داعش به بهانه دفاع از اهل سنت وارد این كشور
شدند

5

(of Commons, 2015: 28

 .)Houseاز  31كشور جهان هزاران نفر براي

پيوستن به گروههاي تندرو جهادي وارد سوریه شدهاند .حدود  3هزار نفر از
كشورهاي عرب همسایه 9 ،هزار نفر از كشورهاي غربي و تعدادي نيز از بالكان وارد
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شبهجزیره سينا به معضلي براي دولت مصر تبدیل شده است .انقالب مصر كنترل

010

سوریه شدهاند

(of Commons, 2015: 32

 .)Houseاما فعاليتهاي شبكهاي دولت

اسالمي تنها محدود به جهان اسالم نميشود .دادهها نشان دهنده فعاليت جهاني این
گروه از اشغال سرزمين در عراق و سوریه و اعالم خالفت در آن تا اعالم والیات در
مناطق مختلف جهان اسالم و حمالت تروریستي در آمریكا ،اروپا ،استراليا و نقاط
دیگر از جهان ميشود.
 .3-3ایجاد فضای مجازی توسط فناوریهای اطالعات و ارتباطات وفعالیت
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رسانهای سلفیت جهادی
تعاملي بودن ،تمركززدایي ،انعطافپذیري ،و ناهمزماني از ویژگيهاي اینترنت
ميباشد(رحمان زاده .)71 :5933 ،فعاالن عرصه جهاني بدون شك نميتوانند نسبت
به اهميت روزافزون دنياي مجازي بيتفاوت و بيتوجه باشند .تالشهاي رسانهاي
دولت اسالمي یك بخش مهم از عمليات آنها در كنار عمليات نظامي و مسلحانه
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است .در همين راستا ،این گروه به طور زیادي از ماهيت غيرمتمركز رسانههاي
جمعي (مخصوصا توئيتر) كمك ميگيرند ،ماهيتي كه به كاربران اجازه ميدهد تا
بتوانند به ایجاد ،توليد و انتشار محتوا (پيامهاي خودشان) بپردازند .دولت اسالمي از
این منبع براي تبليغ استفاده ميكند ) .(Barrett,2014:55گروه دولت اسالمي از طریق
رسانههاي جمعي نيز دست به تبليغات ميزند .انتشار عمومي گزارشهاي دورهاي،
پيامهاي صوتي و تصویري از پيشرفتهاي[گروه در عرصه نظامي و ميداني] به زبان-
هاي مختلف از جمله عربي ،انگليسي ،آلماني ،فرانسه و روسي از اقدامات رسانهاي
این گروه است ( .)Tucker, 2014:5دولت اسالمي داراي یك بخش رسانهاي منظم و
سازمانیافته ميباشد .براي مثال ،ویدئوي طوالني «شعلههاي جنگ» در  59سپتامير
 7153كه توسط دولت اسالمي و از طریق كانال رسمي خود یعني رسانه الحيات،
انتشار یافت ،بازتاب گستردهاي داشت .دهها هزار كاربر به این لينكها متصل شدند و
آنها نيز خود این لينكها را دوباره انتشار دادند .در ضمن این ویدئو در یوتيوپ نيز
گذاشته شد .تنها در عرض چند ساعت در  53سپتامبر  53593 ،7153نفر این ویدئو

را بازدید كردند .این نشان ميدهد كه دولت اسالمي ميتواند به طور مستقيم پيام
خود را انتشار دهد و بر مخاطبان مورد نظر خود تأثير بگذارد ).(Barrett,2014:57
بخش رسانه اي دولت اسالمي بسيار مولد است و این گروه با استفاده از آن ميتواند
تصویر خود را ارتقاء دهد و به جذب نيرو بپردازد و نيز در ميان دشمنان خود ترس
را انتشار دهند .تهيه فيلم خشونتآميز «جرنگ جرنگ شمشيرها» ،درست قبل از
حمله به شمال عراق در ژوئن  ،7153مثال خوبي است كه نشان ميدهد هدف این
گروه جذب نيرو و ترساندن دشمنان است.
توئيتر مهمترین رسانه اجتماعي گروه دولت اسالمي است .اما در كنار این ،از رسانه-
هاي اجتماعي كمتر شناخته شده مانند

Quitter

و

Diaspora

استفاده ميشود .در

صورت تعليق نيز به دليل ماهيت غيرمتمركز توئيتر ،این گروه ميتواند از طریق
حسابهاي دیگري وارد شود .براي مثال در  59ژوئن  7153توئيتر ،صفحه
اطالعات مركزي دولت اسالمي بود .اما آنها از طریق حسابهاي دیگري دوباره وارد
شدند .حسابهاي تأثيرگذار دولت اسالمي در توئيتر معموال حدود  511تا 5511
عضو دارند .لذا محدود كردن آنها بسيار سخت است و زماني كه به حالت تعليق در
ميآید كاربر به سادگي ميتواند حسابهاي دیگر را باز كند ).(Barrett,2014:59
بال رسانهاي این گروه «الفرقان» است كه پيامهاي رهبري را به صورت ویدئویي
مخابره ميكند .یكي از توليدات این رسانه مجموعهاي از پيروزیهاي جدید داعش با
عنوان «پيامهاي سرزمين جنگهاي حماسهاي» است .صفحات رسمي دیگري مانند
« »Ajnaوجود دارد كه اقوال مذهبي را مخابره ميكند .به عالوه ،هر كدام از ایاالت
دولت اسالمي رسانه مخصوصي دارند كه تمركز آنها بر مسائل و اخبار محلي
است) .(Barrett,2014:60مركز رسانهاي «الحيات» به عنوان یك كانال نفرگيري
چندزبانه عمل مي كند و به دنبال جذب عضو خارجي مستعد است .یكي از توليدات
آن سلسله ویدئوهایي با كيفيت باالي تبليغاتي با عنوان « »Mujatweetsاست .این
ویدئوها جنبههاي گوناگون زندگي روزانه در دولت اسالمي  ،از جنگ و مبارزه
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«االعتصام» را به حالت تعليق درآورد .این صفحه  51هزار عضو داشت و خروجي
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درعراق و سوریه گرفته تا گفتهها و شهادتهاي جنگجویان غربي در باب ملحق
شدن آنها به دولت اسالمي را نشان ميدهند .الحيات همچنين براي فيلمها و
ویدئوهایي كه توسط دیگر كانالهاي دولت اسالمي از قبيل االعتصام و الفرقان بيرون
داده ميشود ،زیر نویس انگليسي تهيه ميكند.
در زمينه مطبوعاتي نيز ،دولت اسالمي روزنامهاي با عنوان

ISN

(اخبار دولت

اسالمي) را انتشار ميدهد .این روزنامه در  9صفحه پي.دي.اف همراه با تصویر و
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یادداشتهاي تبليغاتي به زبان انگليسي ميباشد .این مطالب رسانهاي را ميتوان از
طریق وب سایتهاي آزاد و مستقل یافت .عالوه بر روزنامه مذكور،

ISR

(گزارش

دولت اسالمي) نيز شامل مقاالتي در باب رویدادهاي مربوط به دولت اسالمي و
ليست موضوعات مورد بحث (مسائل روز) ميباشد.
این گروه همچنين مجلهاي با عنوان «دابق»

)(Dabogh

منتشر ميكند .دابق مدل
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توسعهیافته گزارشهاي دولت اسالمي است كه كامال به زبان انگليسي ميباشد .مجله
دابق شبيه به مجله انگليسي زبان القاعده یعني

Inspire

است ،اما محتواي آنها باهم

متفاوت است .طراحي مجله دابق براي جذب نيروهاي خارجي ميباشد و به شيوهاي
پيشرفتهتر چاپ ميشود .این مجله حاوي تفسير متون اسالمي براي توجيه اقدامات
دولت اسالمي است .این مجله از به تصویر كشيدن خشنترین و افراطيترین
اقدامات دولت اسالمي ابائي ندارد .اعمالي مانند گروگان گيري ،قتل عام اشخاص و
به اسارت گرفتن زنان و عكسهاي گرافيكي گرفته شده از رهبران گروه و كشته
شدگان را انتشار ميدهند .دابق اشاره به نام مكاني در شمال سوریه ميباشد كه
عثمانيها در آنجا بر مملوكان مصر پيروز شدند .دابق همچنين اشاره به حدیثي دارد
كه الزرقاوي آن را نقل ميكرد كه در آن آمده كه دابق نام جایي است كه اسالم به
پيروزي بزرگي بر كافران خواهد رسيد و در نهایت بر تمام جهان سيطره خواهد
یافت).(Barrett,2014:61-63

ليث الحوري یك پژوهشگر در پژوهشكده «فلش پونيت گلوبال پارتنس» ميگوید كه
گروه تروریستي داعش از شبكه اجتماعي تلگرام براي انجام اقدامات خود استفاده

ميكنند .مسئولين تلگرام اعتراف ميكنند كه این شبكه اجتماعي تبدیل به محلي امن
براي فعاليتهاي تروریستي داعش شده است (روزنامه ایران.)5933/3/91 ،
دولت اسالمي نشان داده كه به اهميت و استفاده از رسانهها واقف است .قرار گرفتن
تصاویر و اخبار این گروه در شبكههاي اجتماعي موجب بازتاب آنها در شبكههاي
بزرگ خبري بين المللي ميشود .این اقدام به صورت غير مستقيم در راستاي هدف
دولت اسالمي ميباشد.
نتیجهگیری
فشردگي زمان و مكان حاصل از جهاني شدن در عصر حاضر در هيچ دورهاي به
مانند امروز نبوده است .در واقع گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات از اواخر
قرن بيستم به بعد عصر جدید را از دوران كالسيك به شدت متمایز كرده است .در
این پژوهش و در بخش نخست به سه شاخص فناوريهاي اطالعات و ارتباطات
مجازي» بود .جهانگيري فناوريهاي اطالعات و ارتباطات شامل سهولت در
دسترسي به این فناوريها بوده است به نحوي كه زیرساختها و مجاري ارتباطي
جهان را در نوردیده است .قاعدهگریزي نيز حاوي این معناست كه دولتها به عنوان
بازیگران اصلي توانایي كنترل كامل این فناوريها را ندارند و بازیگران غير دولتي نيز
از این فرصتهاي ایجاد شده در راستاي تحقق اهداف خود بهره برداري ميكنند.
مقوله دنياي مجازي نيز فرصتي براي اشاعه پيام در اختيار بازیگران گذاشته است.
در بخش دوم مقاله نيز معنا و مفهوم سلفيت مورد بررسي قرار گرفت و به این
موضوع پرداخته شد كه مقتضاي اندیشههاي محوري سلفيت و به ویژه نوع جهادي
آن عملكردي جهاني است .این اندیشههاي محوري عبارت از «امت باوري»« ،جهاد»
و «احياي خالفت» است .این اقتضاي عملكرد جهاني و همراستایي با فناوريهاي
ارتباطات و اطالعاتي جدید موجب شده است كه جهان به عرصه و جبهه فعاليت
آنها بدل شود .در نتيجه رویارویي آنها با بازیگران ریزو درشت در سطوح فروملي،
ملي ،منطقه اي و جهاني اجتناب ناپذیر است .در پایان نيز به عنوان مطالعه موردي به
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پرداخته شد .این سه شاخص عبارت از «جهانگيري»« ،قاعدهگریزي» و «ایجاد فضاي
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بررسي جهاني شدن عملكرد گروه دولت اسالمي عراق و شام (داعش) پرداخته شد.
گروه دولت اسالمي به عنوان یك گروه سلفي جهادي با بهره گيري از امكانات
گسترش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي به تحقق اهداف خود پرداخته است.
منابع
الف -فارسی
ابن تیمیه  ،0111.مختصر منهاج السنه ،ترجمه اسحاق دبیری
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ابن تیمیه ،امامت در پرتو کتاب و سنت ،ترجمه محمد مال اهلل ،کتابخانه عقیده
امیدی ،ع «،0190.نقش رسانههای جدید در انقالبهای جهان عرب» ،مطالعات فرهنگ ـ
ارتباطات ،شماره  ،01سال سیزدهم ،ص 11-11
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اصغری ،ر «،0111.بررسی ساختار وب معنایی و تحول آن در زندگی بشر» ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبريز ،پایاننامه کارشناسی ارشد
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احمدوند ،ش «،0111.دو قرائت مختلف از سنت اسالمی» ،رهیافتهای سیاسی و بینالمللی،
شماره 01
تاملینسون ،ج ،0110.جهانی شدن و فرهنگ ،ترجمه محسن حکیمی ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،تهران
افتاده ،ج « ،0190.تفاوت بین رسانههای اجتماعی و رسانههای جمعی» ،ماهنامه علوم
اجتماعی ،شماره  ،11سال شانزدهم ،ص 11-11
ابراهیمی ،ن ،0191.نوسلفیگری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه،پژوهشکده مطالعات
راهبردی ،تهران
ابراهیم نژاد ،م،0191.داعش؛ دولت اسالمی عراق و شام ،تحلیل و بررسی تاريخ و
افکار،انتشارات داراالعالم لمدرسه اهل بیت،قم
توانا ،م؛ روشن ،امیر و بیگلری ،منیژه « ،0191.آینده اسالم سیاسی در عصر جهانی شدن:
دیدگاههای مختلف»،پژوهشهای روابط بین الملل ،شماره 0
جوان شهرکی ،م« ،0111.نقش جهانی شدن در گسترش بنیادگرایی دینی» ،فصلنامه راهبرد،
شماره  ،11ص 119-111
خلقتی ،م«،0190.تصورات قالبی در جهانهای مجازی»،ماهنامه علوم اجتماعی ،شماره ، 11
سال شانزدهم ،ص 11-11
خانیکی ،ه «،0191.جهانی شدن و ارتباطات زمینهها و چشم اندازهای نظری» ،مطالعات
راهبردی جهانی شدن،دوره ،1شماره ،01زمستان ،0191صفحه 11-1

ذراتی ،م«،آشنايی با فناوریهای وب ،»2ارتباط علمی
رابرتسون ،ر  ،0111.جهانی شدن ،تئوریهای اجتماعی و فرهنگی جهانی ،ترجمه کمال
پوالدی ،نشر ثالث ،تهران
رضایی نبرد ،ا«،0190.بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب»،دوره ،1شماره
،1بهار،صفحه 011-019
رحمان زاده ،ع « ،0119.کارکرد شبکههای اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن» ،مطالعات
راهبردی جهانی شدن ،شماره 0
رسولی ،م« ،0190.عوامل مؤثر بر تولید محتوا در شبکههای اجتماعی» ،ماهنامه علوم
اجتماعی،شماره  ،11سال شانزدهم ، ،ص 11-11
ستوده ،ع«،0191.آسیبشناسی رشد جریانهای تکفیری در خاورمیانه»،فصلنامه حبل المتین،
شماره ،9سال سوم ،ص1-11
سیف آبادی ،م «،0191.واکاوی ریشههای پدیدهی بنیادگرایی درخاورمیانه»فصلنامه حبل
المتین ،شماره ،9سال سوم ،ص 010-011
091
عباسی اشلقی ،م  «،0191.منطق رفتار سیاسی و روند اسالم گرایی در عربستان» ،فصلنامه
سیاست خارجی ،شماره  ،1سال بیست و پنجم ،ص 111-191
عبدالوهاب ،م ،0191.عقیده اسالمی ،ترجمه ابوالفضل برقعی ،دارالعقیده،بی جا
فیرحی ،د  ،0191.سلفیگری از پیدایش تا گسترش،گفتگو با داوود فیرحی
http://www.jomhourieslami.com1392

قربی ،م «،0191.درآمدی بر کارکرد رسانه در جنگ نرم علیه امت اسالمی؛ رویکرد مفهومی»،
مطالعات رسانه و امت ،شماره  ،0سال اول ،ص 011-011
قطب ،م «،0191.عدالت اجتماعی در اسالم» ،ترجمه عبدالرحمان جعفری ،فصلنامه اصالح،
شماره ،1سال دوم ،ص 01-01
کتاب ماه کلیات« ،0111. ،وب  1تحولی دیگر در عرصه اطالع رسانی»،کتاب ماه کلیات،
سالیازدهم،شماره . 00پیاپی ،010آبان
گل محمدی ،ا ،0111.جهانی شدن فرهنگ ،هویت ،نشر نی ،تهران
گریفیتس ،م،0191.دانشنامه روابط بینالملل و سیاست جهانی ،نشر نی ،تهران
میراحمدی ،م « ،0191.جریانهای سلفی :از انقیاد تا افراطگرایی» ،پژوهشگاه علوم انسانی،
شماره ،1سال پنجم ،شماره  ،1ص 000-011
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شیخ احمد ،م«،0111.جهاد :از ابن تیمیه تا بن الدن»،فصلنامه راهبرد ،شماره  ،19ص -101
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، میزان، گسترش فناوريهای اطالعات و ارتباطات و تحول امنیت،0191. م،نورمحمدی
.تهران
، فصلنامه علوم سیاسی،» «اینترنت و تأثیر آن بر فعالیتهای القاعده،0111.  ح،نکته دان
11-11  ص،1 شماره
،» «حوزه عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکههای اجتماعی،0191. ب،یزد خواستی
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هویت و سیاست خارجی خاورمیانهای ایران و ترکیه در سوریه
قدرت احمدیان 1فرهاد دانش نیا  2کرم رضا کرمیان
تاریخ دریافت 4031/0/03
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چکیده
مقاله حاضر به تعارض روابط ایران و ترکیه پرداخته است .موج بیداری اسالمی و کشیده شدن
دامنه آن به کشور سوریه موجب شکل گیری تعارضات هویتی در مناسبات دو کشور شده است.
دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحوالت سوریه موضعگیریهای متفاوتی اتخاذ نموده و از دیگر
سو تحوالت این کشور روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است .این پژوهش بررسی
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روشمند ابعاد هویت ملی و تبلور هویت در رفتارهای سیاست خارجی دوکشور را در پرتو یک
رویکرد اپیستمولوژیک دوگانه با چارچوبی سازهانگارانه مورد مداقه قرار داده است .یافتههای
پژوهش مبتنی بر این نکته است که جمهوری اسالمی ایران با نگاه خاصی که به هویت و
سیاست خارجی دارد عمال با عمده روندهای جاری منطقهای و بینالمللی در مواجهه است و
عدالت و توسعه حاکی از وجود و تحرک سیاست سیال و منعطف این کشور برای دستیابی به
اهداف و منافع خود در منطقه است و برای همین خود را منحصر در دستهبندیهای ثابت
منطقهای نمیکند و با انعطافپذیری شدیدا پراگماتیستی خود ،سیاستی سیال را دنبال می کند که
نشان از عملگرایی اساسی دولتمردان این کشور در عرصه سیاست خارجی دارد .بر این اساس با
بهرهگیری از روش توصیفی  -تبیینی و در یاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی برعلت اصلی
تضاد در سیاست خارجی خاورمیانهای ایران و ترکیه در سوریه این فرضیه پردازش گردید که
تفاوتهای هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانهای ایران و ترکیه در سوریه گردیده
است.
واژگان کلیدی :سازهانگاری ،هویت ملی ،سیاست خارجی ،ایران ،ترکیه ،سوریه

 .4استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه
 .1دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه
 .0دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه
نویسنده مسئول karamkaramianhabili@gmail.com
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بطور بدیهی مخالف ملیگرایی سکوالر ضد اسالمی ترکیه است .از طرفی یافتهها در مورد حزب

سیاست جهانی

مقدمه
تحوالت جهان عرب ،ایران و ترکیه را در دو سر طیفی قرار داده است که
دیدگاههای متضادی دارند .در یک سر طیف ،دیدگاه کشورهای غربی و عربی است
که تحوالت جهان عرب را تحت لوای بهار عربی تلقی میکنند .از سوی دیگر،
دیدگاه ایران و برخی گروهها در کشورهای اسالمی قرار دارد که از تحوالت اخیر،
تعبیر به بیداری اسالمی میکنند .در این راستا یکی از عمدهترین چالشهایی که در
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اثر بیداری اسالمی در منطقه به وقوع پیوسته تزاحم و تعارض سیاست خارجی ایران
و ترکیه در قبال تحوالت سوریه در بستری هویتی است .بررسی تضادهای موجود
در سیاست خارجی ایران و ترکیه به دلیل ماهیت پیچیده ،متکثر و مبهم الیههای
هویتی آنها بر اساس رهیافتهای خردگرایانه در روابط بین الملل ،سبب نوعی
تقلیلگرایی و توجه به برخی ابعاد رفتاری دو کشور میشود که ما را از فهم کلیت
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رفتاری آنها باز میدارد .بنابراین ،هدف اصلی نوشتار حاضر ریشهیابی تعارضات
سیاست خارجی ایران و ترکیه و اثرات آن است که به منازعه در سوریه منجر شده
است و پاسخ به این پرسش اصلی است که علت اصلی تضاد در سیاست خارجی
خاورمیانهای ایران و ترکیه ،در سوریه چیست؟ فرضیه ای که پردازش گردید این
است که تفاوتهای هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانهای ایران و
ترکیه در سوریه شده است .لذا با توجه به متغیرهای فرضیه مناسبترین رویکرد
برای تجزیه و تحلیل این مسئله سازهانگاری است که تأثیر انگارههای هویت ملی بر
سیاست خارجی دو کشور ایران و ترکیه را بهتر مورد بررسی قرار میدهد و
برخوردار از قدرت توصیفی و تبیینی بیشتری در بررسی مسئله مورد نظر است.
 .4پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت آشکار عنصر هویت در این نوشتار ،بعنوان عنصر کلیدی نظریه
سازهانگاری محققان متعددی در زمینه سیاست خارجی ایران و ترکیه بعد از تحوالت
سال  1344در سوریه دست به تحقیق و پژوهش زدهاند و هر کدام به شیوهای خاص
موضوع را بررسی کردهاند که از آن میان ،میتوان به چند نمونه که بیشترین همآوایی

را با موضوع حاضر دارند ،اشاره کرد« .تعامل و تقابل ایران و ترکیه در بحران سوریه»
مقالهای است از جمشید شریفیان و همکاران ،ضمن بررسی عوامل بحرانساز داخلی
مانند رکود سیاسی و اقتصادی و نقش عوامل خارجی مانند تأثیر جنبشهای جهان
عرب بر تحوالت داخلی سوریه ،اهداف و منافع متفاوت ایران و ترکیه را در این
کشور مشخص نموده ،که بر اساس جغرافیای جدید منطقه و تئوری مدلسکی (تبدیل
جنگهای داخلی به جنگهای منطقهای و بینالمللی) و تئوری بازیها به این نتیجه
رسیدهاند که این عوامل بروز تعامل کمتر و تقابل بیشتر در روابط ایران و ترکیه را
فراهم کردهاند.
«ترکیه و بحران سوریه؛ از میانجیگری تا مداخله» مقالهای است از مسعودنیا و
همکاران ضمن بررسی روابط تاریخی دو کشور که تحت تأثیر سه اختالف عمده
یعنی مسئله کردها ،تقسیم آب دجله و فرات و اختالفات ارضی بر سر منطقه هاتای
کشور قلمداد کردهاند .این پژوهش با تبیین سیاست خارجی ترکیه بر اساس دکترین
عثمانیگرایی جدید معتقد است که برخی عوامل منطقهای و فرامنطقهای باعث شد
تا ترکیه با فاصله گرفتن از سیاست میانجیگری به صورت علنی از مخالفان رژیم
سوریه حمایت کند و خواهان تغییر نظام سیاسی در این کشور گردد .در این مقاله
نگارندگان حمایت از مخالفان سوریه را به ابزاری برای پیوستن به اتحادیه اروپا و در
دست گرفتن رهبری جهان اسالم در بعد منطقهای قلمداد میکنند .این مقاله با اینکه
رویکردی سازهانگارانه دارد ولی ریشه اختالفات را ناشی از برخی عوامل منطقهای و
فرامنطقهای میان یکی از طرفهای منازعه با بستر منازعه میداند.
مقاله « سیاست خارجی ترکیه و تهدیدهای امنیتی فراروی جمهوری اسالمی ایران» از
حسین مسعودنیا و داود نجفی است که با رویکردی سازهانگارانه مؤلفههای تغییر
سیاست خارجی آنکارا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را مورد
واکاوی قرار دادهاند .یافتههای پژوهش مزبور مؤید این فرض است که عمدهترین
چالشهای موجود در روابط دو کشور حول سه موضوع متمرکز شده است .تحوالت
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بود ،روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه را به عنوان فصل جدیدی در روابط دو
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سوریه ،جریان موسوم به بیداری اسالمی و استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک
ترکیه ،ولی عامل سوم از دید نگارندگان مؤثرتر است زیرا آن را تهدیدی علیه
جمهوری اسالمی ایران میدانند .بنابراین ،بررسی پژوهشها و آثار منتشره در این
راستا بیشتر با هدف ارزیابی نقش عوامل داخلی و خارجی تحوالت در سوریه و
تأثیر و تأثر آن بر بازیگران جامع آماری این پژوهش به رشته تحریر درآمدهاند ،اما ما
تالش نمودهایم تا ریشه تعارضات میان دو واحد رقیب در جریان تحوالت سوریه را
144
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مورد بررسی قرار دهیم که در نوع خود ایدهای جدید است.
 .2رهیافت نظری
برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دولتها اغلب محققین سعی در استفاده از
رویکردها و پارادایمهای عمده و غالب فکری در رشته روابط بینالملل مانند
واقعگرایی ،آرمانگرایی و رفتارگرایی نمودهاند .با توجه به موقعیت فعلی نظام
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بینالملل و همچنین بافت هویتی (قومی و مذهبی) پیچیده در خاورمیانه ،مطالعه
هویت ملی جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در چارچوب رویکردها و پارادایمهای
مذکور به راحتی قابل فهم نیست .نگارندگان این مقاله از میان نظریههای مختلف،
رویکرد سازهانگارانه را که از قدرت توصیفی  -تبیینی بیشتری نسبت به سایر
پارادایمها در بررسی مسأله مورد نظر برخوردار است ،به عنوان چارچوب نظری
برای این پژوهش انتخاب کردهاند .سازهانگاری به لحاظ معرفتشناسی هر دو روش
تفسیری و تبیینی را پوشش میدهد .این رهیافت در یک بعد« ،هستیشناسی دولت
محور» جریان اصلی را میپذیرد ،یعنی کنشگران اصلی در جامعه بینالملل را
دولتها میداند (.)Quero,2001:27
از طرفی دیگر ،آنها بر خالف واقعگرایان به ابعاد مادی بسنده نکرده ،بلکه ضمن
توجه به جایگاه ابعاد مادی ،بر بعد معنایی و زبانی ساختارها» نیز تأکید دارند
( .)Hopf,1998:190سازهانگاران معتقدند که بازیگران بر حسب معانی ذهنی ،زبان و
باورهای خود که برآمده از تلقیهای هویتی آنهاست دست به کنش متقابل میزنند و
طبق آن واقعیت را میسازند و خود نیز ساخته میشوند .نتیجه طبیعی این مسئله در

بررسی رفتار سیاست خارجی یک کشور این است که یک دولت بر اساس نوع
تعریف از هویت خود جهان اطراف خود را تعریف میکند و بر اساس آن دست به
کنش میزند و در این کنش واقعیت نظام بینالملل را میسازد و خود نیز ساخته
میشود .تحلیل سازهانگارانه متوجه نقش تاریخ در شکل دادن به سیاست خارجی نیز
هست در این راستا سازهانگاری معتقد است که هویت یک دولت با ارجاعاتی
ارزشی به گذشته و آینده شکل میگیرد (قربانی و توتی.)3 :4030 ،
با این اوصاف ،هویتها را نمیتوان به شکلی ماهوی ،یعنی جدا از بستر اجتماعی
آنها تعریف کرد؛ آنها ذاتا اموری رابطهایاند و باید به عنوان مجموعهای از معانی
تلقی شوند که یک کنشگر با در نظر گرفتن چشمانداز دیگران با سایر کنشگران نشان
میدهند و از این طریق منافع خاص را تولید میکنند و به تصمیمات سیاستگذاری
شکل میدهند .اینکه خود را دوست ،رقیب یا دشمن «دیگری» بدانند ،تفاوت زیادی
توجه به هویت ،احیای تفاوت میان دولتهاست .یعنی واحدهای سیاسی ،عمال در
سیاست جهان در چهره بازیگران مختلفی جلوهگر میشوند و دولتهای گوناگون بر
اساس هویتهای هر یک از دولتهای دیگر ،رفتار متفاوتی در قبال آنها دارند
(سیدنژاد.)43 :4083 ،
 .3شاخصهای هویت ملی و سیاست خارجی ایران
الف) ابعاد هویت ملی ایران
 4ـ سرزمین
ایران قلب سرزمین وسیعی است که از نظر ژئوپلیتیکی فالت ایران نامیده میشود.
این موقعیت ،ایران را در وضعیت ژئوپلیتیکی خاصی قرار داده است که سبب
حقارت همسایگان آن شده است (سریعالقلم .)41 :4033 ،از سوی ،وسعت سرزمین
ایران در ادوار گذشته ،باعث شده است تا مرزهای فرهنگیاش به مراتب از مرزهای
فیزیکی و جغرافیایی کنونی فراتر باشد و به عنوان رباطها و اتصالهای مهمی برای
اعمال نفوذ فرامرزی ایران محسوب شوند (نقیبزاده.)51 :4084،
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در تعامل میان آنها ایجاد خواهد کرد (مشیرزاده .)4083:001 ،یکی از مهمترین نتایج
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 -1تاریخ
تاریخ ایران یکی از عمدهترین عناصر سازنده هویت ملی ایران است ،چرا که بیانگر
آغازین دوران شکلگیری روح جمعی و دیرینه بودن هویت ملی ایرانی است ،که
اصوال از دو بخش عمده اساطیری و تاریخی تشکیل شده است که از دوران نخستین
آن تا به امروز شکل دهنده نگرش و گاه شخصیت ایرانی بوده و بنیان مهمی برای
شناخت ایرانیان از خود و شناساندن خود به دیگران به شمار میرود (احمدی ،بیتا:
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.)43
 -0دین
دین به عنوان یکی از سازههای هویتی ایرانیان ،پیشینهای به درازای تاریخ و تاریخ
نگاری دارد .اما پذیرش اسالم در قالب مذهب شیعه به عنوان نماد ملی و فرهنگی
ایرانیان ،پتانسیل باالی در بسیج اجتماعی در برابر جریانات داخلی و خارجی از خود
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نشان داده است؛ همین عوامل سبب شده که مذهب شیعه به صورت قویترین عنصر
در فرهنگ ملی ایرانیان جلوه نماید و تا به امروز اصالت و قوام خود را حفظ کند
(نقیبزاده.)441 :4084 ،
 -1زبان
زبان فارسی به عنوان یکی از مهمترین عناصر نگهدارنده هویت ملی یا به نوعی
(رجایی ،)13 :4085،یکی از پایههای حفظ هویت و استمرار فرهنگی ایرانیان و از
راههای احیاء و بازتولید اسطورهها و کدهای فرهنگی ایران پیش از اسالم محسوب
میشود (نقیبزاده .) 33 :4084 ،هیچ عاملی به اندازه زبان فارسی در احیای ایران بعد
از اسالم و کسب هویت و احترام برای قوم ایرانی مؤثر نبوده است
(اسالمیندوشن.)18 :4083،
 -1حکومت
یکی از عمدهترین عناصر تشکیل دهنده هویت ملی ایرانی که در میراث تاریخی و
ادبی آن بازتاب یافته ،میراث سیاسی ایران و مسئله تداوم دولت ایرانی است
(احمدی ،بیتا 43 :ـ  .) 48حکومت در ایران از آغاز بر دو پایه جدا از هم یعنی

ملکوتی و م ردمی بودن استوار بوده است .این آئین کهن ریشه در مفاهیمی دارد که
فرهنگ میترائیزم و مزدائیزم در ایران گستراندهاند .اما؛ حکومت در ایران ،در
چارچوب جمهوری اسالمی بر بنیادی اسالمی و بر اساس برخی مفاهیم ایرانی شیعی
استوار است که با در آمیختن مفهوم والیت فقیه در راس ،چهره تازهای از مفهوم
حکومت را در سرزمین ایران به نمایش در آورده است که متمایز از سایر
حکومتهاست (مجتهدزاده.)03 :4085 ،
 -5میراث فرهنگی
تاریخ ،جغرافیا و اندیشه دولتآرمانی ایرانی در آداب و رسوم ،سنتها و آثار نثر و
نظم بسیار معتددی ثبت شده است که میتوان از آن به مثابه میراث فرهنگی ایران نام
برد .این میراث شامل آئینها و سنتها ،اعم از جشنها و سوگواریها ،الگوی از
معناهای نهفته در نمادها هستندکه به صورت تاریخی و سینه به سینه انتقال یافتهاند
 -3هویت قومی
معیار قومی بودن در ایران جز دو عامل زبان و مذهب چیزی دیگر نمیتواند باشد به
نحوی که مسئله شیعه بودن ترکهای آذری و قوم گرایی در کردستان سبب
همگرایی این دو منطقه با حکومت ایران شده است (احمدی .)18 :4085 ،فالت
ایران ناحیهای جغرافیایی ـ منطقهای و فرهنگی است که همواره باعث تنوع قومی و
نژادی شده است .محققان گروههای قومی ایران را به سه دسته آریاییها ،غیر
آریاییها و گروههای مختلط تقسیم کردهاند (احمدیپور و همکاران.)11 :4083 ،
 -8اسطورهها و قهرمانان
اسطورهها به همراه قهرمانان آن به عنوان یکی از مؤلفههای فرهنگی ایرانیان
محسوب میشوند .افسانههای کهن ایرانی ،اسطورههایی هستند که با اندیشه اهورایی
در برابر اهریمن نضج گرفتهاند  .حماسه نیز بر مبنای این اندیشه اهورایی پدید آمده
است .رکس وارنر ( ) 4083در کتاب دانشنامه اساطیر جهان ،دنیای حماسه و اساطیر
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(رجایی)405 :4085،
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را دنیای خدامحوری می داند .شاهنامه فردوسی ،اصلیترین منبع اینگونه اساطیر در
فرهنگ ایران است.
ب) الیههای هویت ملی ایران
الیه نخست فرهنگ سیاسی ایران ،یعنی عناصر هویتی ایران باستان متعلق به دوران
تمدن ایران در امپراتوریهای ایرانی پیش از ورود اسالم به ایران است .این الیه
فرهنگ سیاسی را شاخصههای مختلفی مانند ژئوپلیتیک ایران به عنوان مرکز تمدن و
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شاهراه ارتباطی تمدن در آسیا ،متغیرهای ایدئولوژیک ادیان الهی ایرانیان ،ساختار
حکومتهای ایرانی و سنت و آداب و رسوم و باورهای مشترک آریایی شکل
میدهد .در واقع اولین سطح شناخت «خود ایرانی» متأثر از شاخصههای فرهنگی
ایرانیان باستان تکوین یافته و هنوز هم تا حدودی به عنوان ویژگیهای پایدار
فرهنگ ایرانیان ،ثابت و پابرجا باقی مانده است.
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دومین الیه فرهنگ سیاسی ،مفاهیم برخاسته از اسالم ،اصول ،قواعد اخالقی ،فقهی و
حقوقی آن که در قالب ایدئولوژی و مذهب شیعه در ایران بومی شدهاند ،نقش مهمی
در ساخت ذهنیت «خود» و هویت ایرانی مسلمان و بازتاب بیرونی آن در رفتار
ایرانیان داشته است .بر این اساس ظهور انقالب اسالمی تبلور عینی الیه مذهبی
ایرانیان بوده و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز متأثر از بنیادهای اسالمی
مانند اصل دعوت ،نفی سبیل ،تولی و تبری ،تألیف قلوب برساخته شدهاند.
سومین الیه فرهنگی ایرانیان یعنی فرهنگ سیاسی مدرن نیز در تکوین سیاست
خارجی ایران مؤثر بودهاند .در واقع اگر چه بسیاری از این شاخصههای فرهنگی
غیربومی در تعارض با عناصر هویتی ایرانی و اسالمی قرار میگیرند .اما شرایط در
حال گذار و انتقالی ایران از شاخصههای اجتماعی سنتی به شرایط نوین در نظام
بینالملل و تمایالت ایرانیان در احیاء هویت ایرانی و اسالمی و نیاز آنان به علوم و
تکنولوژی غربی در این فرآیند و همچنین تحمیل برخی از هنجارها و ارزشهای
غربی در قالب رژیمها و هنجارهای بینالمللی سبب شده است که عناصر فرهنگ
غربی تحت تأثیر دو الیه هویتی ایرانی و اسالمی در ساخت سیاست خارجی ایران

مؤثر باشد .با این وجود نقش آن در تکوین سیاست خارجی ایران همواره ثانوی و
بیشتر تحت تأثیر دیگر الیههای فرهنگ سیاسی ایران بوده و این مسئله سبب ابهام،
چندپارچگی و پیچیدگی رفتار ایران در نظام بینالملل شده است .بنابراین در بررسی
بنیادهای هویتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تنها میتوان به سه الیه
فرهنگی ایران باستان ،اسالمی و الیه فرهنگی جدیدی که در قالب الیه فرهنگی
انقالب اسالمی متبلور شده است ،اشاره کرد (قوام و جاودانی.)31 -35 :4085،
ج) شاخصهای گفتمانی جمهوری اسالمی ایران
از زورآزمایی الیه ایرانی در قالب شونیسم پهلوی به همراه شبهمدرنیسم غربی با
الیه اسالمی ،انقالب اسالمی ایران سر برآورد که خود را جنبشی در حال گذار برای
احیاء اسالم میداند و هماکنون هم جنبشهای جهان عرب را متأثر از خود میداند.
با توجه به اینکه بازتاب مبانی هویتی هر کشوری در محتوی قانون اساسی آن کشور
محتوی قانون اساسی محتمل به نظر میرسد که این صفت اسالمی است که تعیین
کننده ایستارهای حاکم بر نظام و ساختار سیاسی آن است .از سنتز الیههای هویتی
ایرانی و اسالمی است که شاخصهای سیاست خارجی ایران شکل میگیرد که
عبارتند از :اسالمگرایی ،ایرانمداری ،جهانگرایی ،هژمونگرایی منطقهای،
بیگانهستیزی ،عدالتطلبی ،حمایت از جنبشهای اسالمی و انقالبی ،عدمتعهد و
جهانسومگرایی ،امنیتگرایی (ارجمند و چابکی 10 :4083،ـ .)11
 .4شاخصهای هویت ملی و سیاست خارجی ترکیه
الف) ابعاد هویت ملی ترکیه
 -4سرزمین
ترکیه سرزمینی مستطیل شکل است که در فالتی مرتفع به نام آناتولی محصور شده
که در غرب فالت ایران قرار دارد که قبال آسیای صغیر نامیده میشد %0 .درصد از
سرزمین این کشور در تراست شرقی ،یعنی در قسمت اروپای آن قرار دارد که از نظر
ژئوپلتیکی به این کشور موقعیت ممتازی میبخشد( .قاسمی .)1 :4031،ترکها از
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است ،در جمهوری اسالمی ایران هم با توجه به تقدم کلمه اسالمی بر کلمه ایران و
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لحاظ منطقهای خود را پلی میان شرق و غرب و اسالم و مسیحیت میدانند .از همین
رو معتقدند این کشور یک پل تمدنی محسوب میشود و حتی در مطالعات سیاست
خارجی ترکیه ،این اعتقاد به نظریه پل معروف شده است (.)Soyzel, 2004:39
 -1تاریخ
ترکیه تاریخی طوالنی با کشورهای خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی تا افغانستان
و سایر کشورهای اسالمی دارد؛ این گذشته تاریخی و روابط فرهنگی باعث تسهیل
111
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روابط و نفوذ ترکیه در این کشورها شده است .ترکیه همچنین قرابت قومی ،نژادی و
زبانی زیادی با کشورهای منطقه به ویژه ،قفقاز و آسیای مرکزی دارد که این عوامل
به عنوان قدرت نرم قابل پیگیریاند (هاشمی.)4034،
 -0دین
هویت دینی نزد ترکها با پذیرش اسالم و تشکیل امپراتوری عثمانی ،بر اساس
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فقاهت سنی ـ حنفی اسالم تعریف شده است .اکثر مردم ترکیه بعد از پذیرش اسالم
همواره هویت خود را بر اساس آن تعریف کردهاند و به رغم تحوالت بسیاری که
پس از برقرا ری نظام جمهوری در ترکیه در سطح جامعه و در جهت نزدیکی به
باورهای غربی صورت گرفته است ،هنوز دین در بطن جامعه و در میان آحاد مردم
دارای پایگاه و حضور قابل توجهی میباشد به نحوی که نمودهای بارز آن را میتوان
از البهالی مظاهر و ارزشهای غربی در این کشور به خوبی مشاهده نمود (هاشمی،
.)34 :4034
 -1حکومت
با روی کار آمدن آتاتورک و تأسیس حکومت جمهوری ،حکومت و دولت بر
اساس مدل غربی آن که متأثر از ناسیونالیسم بود ،شکل گرفت و دولت سرزمینی را
بر اساس هویت ملی ترک بنا نهاد؛ به گونهای که بسیاری از سنتهای غربی را
جایگزین سنتهای اسالمی نمود .در ادامه با رویکار آمدن اسالمگرایان شکلی از
حکومت در این کشور بنیان گذاشته شده است که با رویکردی نرم در صدد آشتی
میان اسالم و دموکراسی و مدرنیته است.

 -1زبان
ترکی زبان رسمی و مادری ساکنان ترکیه (آسیای صغیر و تراکیای شرقی) است و
یکی از قدیمیترین زبانهای دنیا به شمار میرود .از نظر تاریخی زبان و ادبیات ترکی
به سه دوره قدیم ،اسالمی و مدرن تقسیم میشود .در دوره اسالمی ،الفبای عربی و
فارسی جایگزین الفبای قدیمی گردید .دوره مدرن با اصالحات آتاتورک که به
«انقالب حروف» معروف است ،زبان ترکی را از زبانهای فارسی و عربی پاالیش
نمودند و الفبای التین را جایگزین آن کردند (قاسمی 11 :4031،ـ .)13
 -5هویت قومی
از منظر تاریخدانان ،ترکهای اصلی تا قبل از قرن ششم میالدی ،به صورت اقوامی
بدوی در جنوب سیبری سکونت داشتند اما از نیمه اول قرن ششم میالدی ،با
مهاجرت به جنوب و غرب و با همراهی برخی از قبایل همجوار بنای امپراتوری
«ترک» از آن گرفته شده است .از طرفی سرزمین ترکیه همانند پلی محل تاخت و تاز
و گذر افراد و اقوام مهاجر بوده است که اختالط نژادی و فرهنگی متنوعی را ایجاد
نموده است؛ مثل تیپ مغولی ،ترکمنی ،چرکسیها ،ترکهای حوالی دریاچه وان،
ترکهای سرخ موی یا تیپهای یونانی (قاسمی.)43 :4031 ،
 -3میراث فرهنگی
آئینها و سنتهای مردم ترکیه ،یعنی افرادی که در مرزهای  4310زندگی میکنند در
ی ک قرن اخیر تغییراتی اساسی نموده است .امروزه شاید بتوان ترکیه را یگانه کشوری
دانست که بخشهای بزرگی از فرهنگ شرق و غرب را همزمان در خود دارد .ترکیه
کشوری فرهنگی با تاریخی غنی است و اقوام مختلفی در این کشور زندگی میکنند
و هر یک رسوم ،اعیاد و جشنهای خاص خود را دارند (.)Www.Yic.Ir
 -8اسطورهها و قهرمانان
تاریخ اساطیر ترک و وسعت جغرافیایی آن بسیار گسترده است .در اساطیر ترک
اسطوره دالوری از جایگاه ویژهای برخوردار است و برای همین نقش قهرمانان
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توروک (قوی) را نهادند ،که از مغولستان تا دریای سیاه را در بر میگرفت که نام
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نجاتبخش به خوبی در آنها انعکاس یافته است .اساطیر ترکی دارای وجه تمایزی
با اساطیر سایر ملل هستند که این مهم به شرایط روانشناختی ترکها و نگاه متفاوت
آنها به دنیا مربوط است .اساطیر ترک بر پایه باور به خدایان استوار نیست .در اساطیر
ترک توجه بیشتری به عدالتمحوری و نجاتبخشی وجود دارد (ساریتاش،
.)4031
ب) الیههای هویت ملی ترکیه
111
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اولین الیه هویتی ،عثمانیگرایی یا الیه مذهبی است که اساس آن بر وسعت
جغرافیایی ،نیروی نظامی گسترده و فتوحات بزرگ استوار بوده است .در این الیه
هویتی در ترکیه که سیر شکلگیری آن به عصر عثمانی بر میگردد شاخصهای
مهمی وجود دارد که بدون شک تأثیر بسزایی در هویت متکثر ترکیه امروزی دارد که
خوی عثمانیگری در حزب عدالت و توسعه در قالب نوعثمانیگرایی احیاء نمودهاند
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که در قالب مؤلفههای زیر می توان برشمرد :وجود مساجد در ترکیه؛ احیاء شعائر
اسالمی در عرصه اجتماع ترکیه؛ حجاب در ترکیه؛ وجود طریقتها که با نامهای
(نقشبندیه ،بکتاشیه ،مولویه ،تیجانیه ،سلیمانجی) هستند؛ حرکتها و جنبشهای
اسالمی ترکیه (جنبش ملی گروش ،جنبش حیدر باش ،اتحادیه جماعات اسالمی؛
حاجیان ترکیه؛ بنیادها و انجمنها و شرکتهای اقتصادی اسالمی؛ رسانهها ،انتشارات
و مراکز فرهنگی؛ مدارس امام خطیب (هاشمی.)13 :4034،
دومین الیه هویتی ترکیه که جهتگیری اصلی سیاست خارجی این کشور را تشکیل
میدهد نشأت گرفته از تفکر غربگرایانه کمالیسم است که بیشتر نخبگان ترک هم
از ابتدای شکلگیری رژیم جمهوری به این اصل اعتقاد داشتند و معتقد بودند که یک
ترکیه مدرن و مستقل تنها از طریق غربی شدن و اروپای شدن قابل تحقق است که
اساس این الیه هویتی را اصول ششگانه کمالیستی تشکیل میدهد .با توجه به اینکه
اصول بنیادین جمهوری ترکیه به لحاظ هستیشناختی با بسیاری از ایدهآلهای اسالمی
در تضاد است ،شگفتانگیز نیست که غربگرایی ،ناسیونالیسم و سکوالریسم به
عنوان عناصر هویت رسمی و دولتی ترکیه محسوب شوند ،عناصری که با تشکیل

یک زنجیره هم ارزی در بسیاری از زمینهها ،هویت اسالمی را تهدید میکنند (امام
جمعهزاده و همکاران .)13 :4034 ،سومین الیه هویتی ترکیه ،الیه تاریخی است.
سرزمینی که امروزه جمهوری ترکیه نامیده میشود کمتر از صد سال پیش مرکز یک
امپراتوری بزرگ بود که کشورهای عربی خاورمیانه ،ترکیه امروزی و قسمت اعظم
بالکان ،مولداوی ،واالشی یا ماالکیا را در بر میگیرد .شاخصهای هویت تاریخی در
ترکیه امروزی را میتوان چنین برشمرد :وجود مذاهب مختلف ،نژادها و قومیتهای
مختلف ،آثار و نشانههای تاریخی مانند کلیساها ،موزهها و بناهای تاریخی ،اقلیتهای
ترک زبان در کشورهای که قبال بخشی از امپراتوری عثمانی بودهاند ،وجود آثار و
نشانههای امپراتوری عثمانی در کشورهای حوزه بالکان ،کشورهای عربی ،اسالمی و
شمال آفریقا اشاره کرد (هاشمی)413 -418 :4034،
ج) شاخصهای گفتمانی حزب عدالت و توسعه
مهمترین عناصر ساخت هویت ترکیه در فرهنگ ملی آن کشور در سه الیه متکثر
مذهبی ،ملی و تاریخی متجلی شده است .از تأثیر و تأثر این سه الیه هویتی ،سیاست
خارجی چند وجهی برای حزب عدالت و توسعه شکل گرفته است .مهمترین
شاخصهای گفتمانی حزب عدالت و توسعه عبارتند از :اسالمگرایی اعتدالی،
چندجانبهگرایی  ،استمرار بر مقام فرهنگ و تمدن عثمانی با قدرت نرم ،توسعه روابط
هماهنگ با قدرتهای جهانی ،انعطافپذیری برای سازگاری ،صرف کردن مشکالت
با همسایگان ،تغییر جهت از قدرت منطقهای به قدرت مرکزی ،تأکید بر وابستگی
متقابل اقتصادی با وجود موانع سیاسی (امیدی و رضایی.)114 :4033 ،
 .5سیاست خاورمیانهای متفاوت ایران و ترکیه
از نظر تاریخی زیر پوست روابط دوستانه بین دو کشور ایران و ترکیه همواره نوعی
بیاعتمادی و ناخرسندی وجود داشته است .ایران و عثمانی از قرن شانزدهم و
هفدهم رقبای مذهبی و منطقهای یکدیگر بودهاند .عثمانی مدافع اسالم سنی در مقابل
ایرانیان شیعی بود و به ویژه پس از پیروزی بر مکه و مدینه در قرن شانزدهم ،سلطان
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سیاست خارجی ترکیه همانند ایران بر اساس بنیادهای هویتی آن شکل گرفته است.
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عثمانی که عنوان خلیفه را برای خود برگزید با شیعیان اختالفات دینی پیدا کرد و
جنگهای بسیاری در قرن شانزدهم بین عثمانی و دولت صفویه در ایران رخ داده
است .اما در دوره پهلوی نوعی سازگاری در روابط دو کشور حاکم گردید که طوفان
انقالب ایران رقابت تاریخی میان دو کشور را در قالب ترکیه سکوالر و ایران اسالمی
(شیعی) زنده نمود ولی با سیاست آنکارا در زمان جنگ ایران و عراق که بر اساس
سیاست سنتی کمالیسم که عدمتعهد و عدمدخالت در خاورمیانه بود ،تعدیل گردید
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(امیدی و رضایی .)113 :4033،این روابط پس از سالها و با روی کار آمدن حزب
اسالمگرای عدالت و توسعه با ریاست جمهوری عبداهلل گل و نخست وزیری رجب
طیب اردوغان رو به بهبود گراید و این دو کشور همکاری نزدیک و مشترک خود را
برای تأثیر بر منطقه آغاز کردند .همکاری ایران و ترکیه در مسائلی مانند حمایت از
غزه و سیاستهای ضد صهیونیستی ،همچنین همکاری نزدیک ترکیه با ایران در
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ماجرای انرژی هستهای و حمایت کامل از ایران باعث نزدیکی هرچه بیشتر ایران با
ترکیه شد .اما این بهار زودتر از آنچه تصور میشد به خزان رسید و مشکالت ایران
و ترکیه یکی پس از دیگری آغاز شد ،جرقه این اختالفات هنگامی خورده شد که
ترکیه اجازه داد که آمریکا و اروپا در خاک این کشور سپر دفاع موشکی خود را
نصب کنند که این عمل ترکها برای ایران قابل هضم نبود .اما این سوریه و اتفاقات
درون کشور مذکور بود که باعث شد کمکم روابط بین ایران و ترکیه به پایینترین
حد خود در چند سال گذشته برسد .بازی کردن ترکها در پازل آمریکا و غرب و
فشارها برای برکناری بشاراسد ،تجهیز و آموزش مخالفان سوری و کمکهای مالی و
تجهیزاتی به آنها مسئلهای نبود که ایران از کنار آن به سادگی عبور کند.
تفاوت در سیاست خاورمیانهای دو کشور ایران و ترکیه باألخص در سوریه بر
اساس نوع تعریفی است که دو کشور از اسالم سیاسی ارائه نمودهاند و الگوهای
متفاوتی را برای خود ترسیم کردهاند؛ اسالم سیاسی گرایشهای گوناگونی در درون
خود دارد که گاهی با هم به مرحله تضاد نیز میرسند« .اسالم محافظهکار سنتی
عربستان»« ،اسالم سیاسی مدنی ترکیه»« ،اسالم سیاسی امتگرای ایران» و «اسالم

سیاسی بنیادگرا یا تندرو القاعده» ،چهار گرایش مهم اسالمی هستند که هر کدام
حامالن خاص خود را دارند که «محمد ایوب» آنها را در قالب گرایش انقالبی،
انتقادی ،مدرن ،محافظهکار و بنیادگرا طرح کرده است.
هر کدام از این گرایشها در بهار عربی فعال بوده و برای تقویت نیروهای خود
تالش میکنند .بنابراین در مقیاس منطقهای تداوم بحران سوریه به نوعی نتیجه رقابت
بین دو جریان متعارض «مقاومت» و «محافظه کار» است .با آغاز بهار عربی شاهد
بروز رقابت فزآینده بین دو جریان مقاومت شامل کشورهای ایران و سوریه و
گروههای مقاومت حزباهلل لبنان و حماس در مقابل جریان میانهرو شامل
عربستانسعودی  ،اردن ،جریان چهارده مارس لبنان به رهبری سعدالحریری و
تشکیالت خودگردان فلسطین در منطقه خاورمیانه بودهایم .در مورد نقش ترکیه و
قطر در خاورمیانه نیز نمیتوان این کشورها را کامال در دو جریان قرار داد .این دو
مواضع این دو کشور در برخی موارد همسو با جریان مقاومت و در برخی موارد
همسو با جریان محافظه کار بوده است .ترکیه و قطر میدانند که در اوضاع کنونی
هیچ کشور عربی در منطقه وجود ندارد که بتواند مانع قدرت گرفتن آنها شود .تنها
کشوری که میتواند با این کشورها رقابت کند ،ایران است و به همین جهت هم
برای کاهش نفوذ ایران در منطقه با تغییر تاکتیکی به جریان محافظهکار پیوستهاند.
بنابراین یکی از محلهای اختالف ایران با ترکیه که به ویژه با شکلگیری تحوالت
جهان عرب بروز وظهور بیشتری یافته است همان رقابت دو نظام حکومتی ایران
یعنی حکومت اسالمیو نظام حکومتی ترکیه است (کرمیان و البرزی.)131 :4031،
 .6روابط ترکیه و سوریه
ترکیه سالهای متمادی روابط شکننده و غیر قابل اطمینانی با سوریه داشته است .اما
این کشور با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ،روابط خود با سوریه را بهبود
بخشید .در مقابل دولت بشار اسد نیز تالش کرد تا اختالفات گذشته خود را با دولت
اردوغان حل و فصل نماید و رابطه قابل اعتمادی با این کشور از سر گیرد .اما این
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کشور در سالهای اخیر نقش متعادل کننده را در موضوعات خاورمیانه بازی کردهاند.
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شروع تحوالت در سوریه بود که روند روابط دو کشور را دگرگون کرد .در سپتامبر
 1344سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه تغییر اساسی یافت و دولت
ترکیه با پذیرش مخالفین دولت سوریه در کنار اپوزیسیون این کشور قرار گرفت .از
این پس سیاست ترکیه در راستای همراهی با سیاستها و مواضع کشورهای غربی
قرار گرفت و هدف اصلی از اجرای دیپلماسی فعال منطقهای و بینالمللی ترکیه در
قبال موضوع سوریه را میتوان برکناری اسد از قدرت دانست .سیاستی که از حمایت
111

س ی ا س ت ج ها ن ی

اتحادیه اروپا ،ایاالت متحده و اتحادیه عرب نیز برخوردار است (محمدی.)4034 ،
 .7روابط ایران و سوریه
کشور عربی سوریه از جمله کشورهای اسالمیاست که ایران با آن دارای روابط
دیرینه و تاریخی بوده و در حال حاضر نیز تداوم دارد .مناسبات میان دمشق و تهران
به دنبال استقالل سوریه در سال  4315بر قرار گردید .گرچه این روابط در نیمه دهه
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 4313و نیمه اول دهه  4313به علت طبیعت متفاوت رژیم جمهوری سوریه و نظام
پادشاهی ایران در سطح پایین قرار داشت ،اما درآن اثری از خصومت و تشنج دیده
نمیشد .گرچه از سال  4310و در طول دهه  4353و اوایل دهه  ،4333سیاستهای
خاص ایران پهلوی با تمایالت رژیم انقالبی به شدت طرفدار پانعربیسم سوریه
برخورد و درگیری پیدا کرد .اما حافظاسد در سالهای پایانی دهه  ،4333سیاست
مبتنی بر واقعگرایی را در قبال ایران پیش گرفت از یک سو پیوندهای خود را با
رژیم حفظ کرد و از سوی دیگر بسترهای روابط با ایران پس از انقالب فراهم شد.
نکته مهم ،همکاری سوریه با جنبشهای آزادیبخش فلسطین و لبنان بود که با توجه
به رویکرد جدید ایران پس از انقالب در قبال فلسطین ،همگی اینها در پیوند میان دو
کشور پس از  4333نقش قابل توجهی داشت .روابط ایران و سوریه پس از انقالب
اسالمیبه تدریج توسعه یافته و دو کشور عمال به همپیمانان راهبردی مبدل شدند.
ظهور انقالب اسالمیو شکلگیری هویت آن که بر مبنای مخالفت با اسرائیل و
احیای آرمان فلسطینیان شکل گرفته ،دو کشور ایران و سوریه را در کنار یکدیگر
قرار داده است (امیدی.)448 -4083:443 ،

.8

سوریه :مهمترین چالش ایران و ترکیه

بزرگترین و مهمترین چالش میان ایران و ترکیه موضوع سوریه است .نوع نگاه دو
کشور به بحران سوریه و بالتبع رویکرد دو کشور در این حوزه ایران و ترکیه را
مقابل یکدیگر قرار داده است .با شروع مخالفتها علیه دولت بشار اسد ،ترکها به
حمایت از معارضین و مخالفان پرداختند و در مقابل ایران جناح اسد را گرفت .در
سالهای اخیر نیز ترکیه به مرکز پرورش و اعزام تروریستها به سوریه تبدیل شده
است و ایران به محور مقاومت و مقابله با تروریسم در منطقه .از سوی ،ترکیه
حمایت و پشتیبانی همه جانبه ایران از بشار اسد را عامل عمیق شدن بحران در
سوریه میداند و همزمان ،تهران حمایتهای تسلیحاتی ترکیه از گروههای مسلح و
تروریستی در خاک سوریه را عامل ادامه بحران در سرزمین شام اعالم میکند
(نیکخواه.)4031/41/45 ،
 -4از نظر ایدئولوژیکی :سوریه تنها کشور عربی است که در خط مقدم مبارزه با
صهیونیست ایستاده است و پیمان صلح با صهیونیستها را امضاء نکرده است و این
وجه اشتراک ایدئولوژیک ایران با دولت سوریه است که به آنها هویتی مشترک
بخشیده است .سوریه و اسرائیل از  4358تاکنون در جنگ سرد به سر میبرند و این
رفتار سوریه یعنی بازی در پازل جمهوری اسالمی ایران.
 -1از نظر ژئوپلیتیکی :به لحاظ جغرافیایی کشور لبنان وسعتی به اندازه استان
چهارمحال و بختیاری دارد و کل مساحت نوار غزه به اندازه شهر تهران نیست لذا
اشراف صهیونیستها از جهت اطالعاتی و هوایی و امنیتی بر این دو منطقه کوچک
قطعی است .بنابراین سوریه عقبه مقاومت است و فروپاشی نظام سوریه یعنی قطع
رابطه ایران با عقبه مقاومت در لبنان و فلسطین و نتیجه آن یعنی پیروزی
صهیونیستها و آمریکا بر تنها کشور عربی که همچنان به مقاومت معتقد است.
 -0از نظر نوع حکومت :سومین نکته حمایت ایران از سوریه چنین میتواند باشد که
عالوه بر آن مالحظه دیگر نیز مد نظر جمهوری اسالمی ایران هست .اگر جریانی که
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 .8-1اهداف ایران در سوریه
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تالش مینماید در سوریه حاکم شود ،معتقد به مقاومت و حمایت از از آن باشد
طبیعتا حمایت از دولت سوریه کمرنگ خواهد شد و میتوانیم با آن کار کنیم .اما
شعار (ال حزباهلل ال ایران) و آتش زدن پرچم ایران و حزباهلل در سوریه نشان داد
این گونه نیست.
 -1از نظرراهبردی ـ مذهبی :چهارمین نکته دیگر اینکه جریان مسلحی که در سوریه
میجنگند سلفی است و مورد حمایت عربستان سعودی و آمریکا و برخی دیگر از
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کشورها چون ترکیه و قطراست .لذا حاکمیت این جریان در سوریه یعنی ظهور یک
طالبان دیگر در منطقه و فوران تنفر ضد شیعی که هم شامل عراق ،ایران و علویان در
سوریه خواهد شد .بنابراین برای ایران حمایت از نظام سوریه ،برای خوش خدمتی
به این نظام نیست بلکه برای اهداف دیگری است و آن استمرار مقاومت در حاشیه
صهیونیستها است (پورطالب.)4034 ،
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 .8-2اهداف ترکیه در سوریه
 4ـ برقراری حکومت اسالمی معتدل مورد نظر ترکیه :برقراری حکومت اسالمی
معتدل مورد نظر ترکیه در سوریه اخوانالمسلمین است که بر اساس نزدیکی الگوی
اخوانی به الگوی سکوالر ترکیه که بسیاری از ارزشها و باورها و اعتقادات غرب
راپذیرفته و دیدگاههای لیبرال مسلکی دارد از حمایت دولتمردان آنکارا برخوردارند.
در الگوی ترکیه نوعی اسالم سکوالر و الئیک مدنظر دولتمردان ترک وجود دارد که
بیش از آنکه احکام و قوانین اسالم بر روش حکومتی آنان جاری باشد ،قوانین و
ارزشهای غرب بر آن جاری و ساری است .اسالم لیبرال مسلک مورد نظر
دولتمردان ترکیه ،اسالمی سازشکار و منفعتطلب است که اهل مبارزه با استکبار و
قدرتهای زورگو نیست ،گرچه شاید علیالظاهر با برخی از اقدامات و دولتمردان
دول زورگو و مستکبر غرب و صهیونیست هم هرازگاه مخالف باشد ،اما این
مخالفتها بیشتر یک ژست سیاسی برای بهرهبرداریهای سیاسی دولتمردان ترک در
جهان اسالم و نوعی عوامفریبی است .اسالم الگوی ترکیه ،اسالمی متضاد با
آرمانگرایی اسالمی است و بیشتر اهل زدو بند و برخاسته از دیدگاهی واقعگرایی

سیاسی است ،بیشتر مصلحتاندیش است و تنها منافع خود ،حزب ،گروه و کشور
خود را در نظر میگیرد (بشیری.)41 :4034 ،
 -1تغییر زبان مقاومت و رقابت با جایگاه منطقهای ایران :ترکیه به رهبری اردوغان به
این نتیجه رسیده است که گفتمان مقاومت در خاورمیانه در بین تودههای اجتماعی
جهان اسالم طرفداران چشمگیری دارد .به همین دلیل ،تالش میکند محوریت ایران
در گفتمان مقاومت را با چالش روبهرو کند .به عبارتی از نظر دولت ترکیه ،ایران
حامی اصلی مقاومت اسالمی ـ ضد صهیونیستی حزباهلل ،حماس و در کل ،گفتمان
مقاومت در منطقه خاورمیانه است و ژئوپلیتیک شیعی را که از ایران تا عراق ،سوریه
و لبنان شکل گرفته و روی حوادث خاورمیانه تأثیرگذار است ،هدایت میکند .به
همین دلیل ،ترکیه همزمان در صدد تضعیف سوریه و نیز تغییر زبان مقاومت با ارائه
الگویی ترکیهای به منظور تضعیف جایگاه منطقهای ایران است (فالح.)4034 ،
همسایگان با شدت گرفتن حوادث در سوریه ،از سوی ترکیه رها گردید (

Baroud,

 .)2011و به نوعی روابط حسنه با جریان مقاومت رنگ و بوی منازعه به خود گرفت
و منجر به گام نهادن این حزب به مرحله دوم سیاست نوعثمانیگری شد .نقطه
شروع این سیاست را باید در پیروزی اردوغان در انتخابات ژوئن  1344و نوید

احیای این امپراتوری در سخنانش یافت« :امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده ،از
ازمیر تا بیروت ،از آنکارا تا دمشق ،از دیاربکر تا رام اهلل ،نابلس ،جنین ،کرانه باختری،
قدس و غزه پیروز شده ،امروز از ترکیه تا خاورمیانه ،قفقاز ،بالکان و اروپا پیروز شده
است» (امیدی و رضایی.)4034:111،
وی با این پیروزی حس کرد که باید در واقع نقشه امپراتوری و گام نهادن به مرحله
بعد را ترسیم نماید .یعنی بعد از صفر کردن مشکالت با همسایگان ،خیز ترکیه به
عنوان قدرت برتر منطقهای فرا رسیده و هم اکنون ،راه آن از سوریه میگذرد که
منجر به یک رقابت و مانور دیپلماتیک با ایران برای تثبیت جایگاه خود در سوریه
شده است (.)Wagner, 2011

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

 -0احیای نقش عثمانی توسط ترکیه جدید :سیاست صفرکردن مشکالت با
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 -1به دست گرفتن بازارهای اقتصادی منطقه :در این رویکرد ،یکی از اولویتهای
سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه به دست گرفتن بازارهای اقتصادی منطقه
است .بدیهی است که رهبران ترکیه نفع خود را در همراهی با کشورهای عربی
حامی مخالفین دولت سوریه میبینند تا بتوانند بازارهای این کشورها را بر روی
کاالهای ساخت ترکیه و سرمایهداران ترک بگشایند (مسعودنیا و همکاران:4034،
.)430
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 .8-3تعامل منافع ایران و ترکیه در سوریه
ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ و تأثیرگذار در خاورمیانه از این توانایی
برخوردارند که ضمن چالش در روابط ،انعطافپذیری خود را در مدیریت و حل
بحرانها به کار گرفته و با تعامل و همکاری در رفع آن بکوشند .نمونه بارز آن را
میتوان تعامل در حل بحران سوریه و نزدیکی دیدگاههای دو طرف در برخی
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زمینهها مثل 4:ـ تعامل در قبول و حمایت ایران و ترکیه از طرح کوفی عنان 1،ـ
گفتگوی دیپلماتیک میان ایران و ترکیه در قضیه سرنگونی هواپیمای ترکیه 0 ،ـ بحث
آزادی گروگان های ایرانی 1،ـ نشست چهارجانبه ایران ،ترکیه ،عربستان و مصر در
قاهره  -1تعامل دو کشور به همراه روسیه در زمینه خروج تروریستها از حلب
مشاهده نمود .اما این تعامالت بیشتر در مسائل جنبی و غیر سوریهای و در راستای
تداوم حس ن همجواری دو کشور متأثر از بحران سوریه بوده است .ولی تقابل میان
ایران و ترکیه در بحران سوریه ،به حدی وسیع است که عالوه بر اینکه تعامل را
کمرنگ نموده ،چشم اندازگرایی متفاوتی را نیز ایجاد کرده است.
 .8-4تقابل منافع ایران و ترکیه در سوریه
 -4دیدگاههای متفاوت ایران و ترکیه در مورد محور مقاومت :نگاه متفاوت ایران و
ترکیه در مورد محور مقاومت ناشی از ایستارهای برآمده از هنجارهای داخلی دو
کشور ،و نوع تعریفی است که این دو کشور از خود در منطقه و نظام بینالملل دارند.
نوع تعریفی که ایران از خود دارد از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،حمایت از
فلسطین و محور مقاومت به یکی از اولویتهای آن تبدیل شده است .از طرف دیگر

تعریف ترکیه از خود در روابط بینالملل و نوع رابطه با اسرائیل ،در مقایسه با دیگر
کشورها ،از ویژگیهای خاصی برخوردار است .اوال ترکیه نخستین کشور مسلمانی
است که در سال  4313اسرائیل را به رسمیت شناخت و از آن تاریخ ،روابط دو
کشور ،به جز برخی دورهها ،همواره حسنه بوده است .دوم اینکه ،عامل اصلی در
مناسبات ترکیه و اسرائیل ،روابط ترکیه با آمریکا و غرب است .حکومتهای ترک
همواره خواستار توسعه روابط نظامی ،اقتصادی و سیاسی با کشورهای غربی بوده و
هستند ،از روابط خود با اسرائیل به عنوان یک اهرم استفاده میکنند زیرا کمکهای
دریافتی ترکیه از کشورهای غربی در زمینه های اقتصادی ،سیاسی و نظامی در بیشتر
موارد به یاری البی اسرائیل در غرب وابسته است .از این رو ،حکومتهای ترکیه
تالش کردهاند تا روابط خود را با اسرائیل در سطح مطلوبی حفظ کنند؛ و سوم اینکه،
به رغم تمامی انتقادها و اعتراضها ،هیچ یک از دو کشور تصمیم به قطع رابطه یا
کردهاند (حاجی یوسفی و روحی.)433 :4083 ،
 -1تقویت روابط ترکیه با غرب و مخالفت ایران با غرب :با شروع تحوالت منطقه،
غرب و در رأس آنها آمریکا مدعی مدیریت انقالبهای عربی هستند و تالش
میکنند که این راهبرد سیاست خود را از طریق ترکیه و ارائه الگوی حکومتی این
کشور پیش ببرند .سناتور جان مککین نیز طی سخنرانی در انستیتو خاورمیانه
واشنگتن درخصوص همگرایی ترکیه و آمریکا در تحوالت منطقه چنین گفته است:
ترکیه و آمریکا از قابلیت و قدرت به کارگیری دیدگاه و اهداف مشترک در منطقه
مهم خاورمیانه برخوردار هستند؛ به ویژه در قبال مسئله سوریه ،این قابلیتها در حال
آزمایش است .آمریکا باید رهبری نجات مردم سوریه را برعهده بگیرد و عالوه بر
آن ،آمریکا آماده است که در لحظه حساس و مورد نیاز ،به عنوان متحد ،از ترکیه
حمایت کند .بحران و اختالف در سوریه ،به تهدید راهبردی علیه ترکیه تبدیل شده
است و ضمن اشاره به قیامهای عربی میافزاید :ترکیه منبع الهام و الگوی بسیار
خوبی برای مردم خاورمیانه است؛ زیرا مدرنیزم ،اسالم و الئیسم و نظام بازار آزاد
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مجازات یکدیگر نگرفته و با وجود برخی مشکالت ،روابط دیپلماتیک خود را حفظ
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اقتصادی را تلفیق کرده است .ترکیه به صورت بیسابقهای در سازماندهی و مدیریت
منطقه ،تأثیر چشمگیری دارد و به عنوان یک قدرت مهم و الگو ،به جای جنگ،
صل ح ،به جای فقر ،رفاه و به جای دیکتاتوری ،آزادی برقرار شود ،تحقق این امر
مدیون همکاری ترکیه و آمریکا در منطقه خواهد بود .آمریکا و ترکیه دارای
ارزشهای مشترک هستند و ترکیه دارای نقش مؤثر و فعال برای تأمین و حفظ منافع
ملی آمریکاست .مککین در خصوص مسئله سوریه و نقش ترکیه در آن نیز
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میگوید  :مخالفان رژیم سوریه ،رهبری منسجمی ندارند .برای سازماندهی و وحدت
بین گروههای مخالف سوری ،از ترکیه انتظار میرود که در مناطق مرزی ترکیه و
سوریه ،منطقه امن و حائل ایجاد کند .آمریکا نباید به تنهایی در سوریه وارد عمل
شود؛ بلکه باید تحت رهبری آمریکا ،متحدان و دوستان سوریه ،برای حمایت از
مخالفان سوریه یک نیروی ائتالف داوطلب تشکیل دهند .بدین ترتیب سیاست غرب
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و آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان جبهه ضد محور مقاومت ،در تغییر و
سرنگونی رژیم حاکم سوریه و حمایت ترکیه از آن و همسویی این کشور با جبهه
غرب ،منجر به تقابل و در نتیجه ،جبههبندی جدید و تضعیف همکاریها بین ایران و
ترکیه در چارچوب صلح و امنیت منطقهای و دور شدن این دو کشور از هم میشود
(شریفیان و همکاران 433 :4034 ،ـ .)453
 -0رقابت برای تثبیت الگوهای سیاسی :ترکیه بر خالف دهههای پیشین سعی میکند
در منطقه خاورمیانه و جهان اسالم ،نقش محوری ایفا کند که این سیاست در زمان
حاکمیت حزب عدالت و توسعه ،به خوبی قابل مشاهده است .ترکیه در این رویکرد
بر نقش محوری الگوی خود تأکید دارد و تالش میکند خود را کانون سیاسی
خاورمیانه و جهان اسالم معرفی کند .بسیاری از تحلیلگران این سیاست را که تا
حدودی از هویت تاریخی ترکیه نشأت میگیرد ،نئوعثمانیگری مینامند .اما در
مقابل جمهوری اسالمی ایران ،الگوی نظام سیاسی ترکیه را ،در چارچوب الگوی
حکومتی غرب تحلیل میکند و مخالف نهادینه شدن آن در جهان اسالم است .از
سوی دیگر ،ایران الگوی حکومتی خود را متناسب با ارزشهای اسالمی و بومی

خاورمیانه و جهان اسالم میداند که عملیاتی شدن آن با روحیه بومی و اسالمی مردم
منطقه سازگار است .ایران معتقد است در حوزه تمدن اسالم باید امالقری باشد و این
جایگاه و مرکزیت قابل واگذاری به کشور دیگر نیست و همین رویکرد نیز در مقابل
پندار ترکیه ،مبنی بر تبدیل شدن به مرکز جهان اسالم است (شاکری.)4031/3/8 ،
 -1حمایت ایران از بشار اسد و مخالفت ترکیه با او :حمایت ایران از محور مقاومت
و یکی از حلقههای این محور که کشورسوریه به رهبری بشاراسد است ،باعث
تفاوت دیدگاههای ایران و ترکیه در بحران سوریه شده است و همین مسئله با قرار
گرفتن ترکیه در جبهه غرب ،تقابل ایران و ترکیه را فراهم آورده است .باید افزود که
حمایت ایران از شخص بشاراسد و جانبداری دولت ترکیه از مخالفان وی ،یکی
دیگر از محورهای اصلی تقابل دو کشور است .بیتردید جبهه حمایت کننده از
مخالفان اسد که طیف وسیعی از کشورها و قدرتها از جمله دول غربی و به ویژه
قاطعانه جمهوری اسالمی ایران از خاندان اسد به تقابل ایران و ترکیه منجر شده
است (شریفیان و همکاران.)433 :4034 ،
 -1میزان تأثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه :نگاه ایران به بحران سوریه به
علت دوری از کشور سوریه و نداشتن مرز مشترک با آن ،نگاه راهبردی و بلند مدت
است .اما نگاه ترکیه به بحران سوریه ،یک نگاه کامال تاکتیکی است .ترکیه دارای
حدود  333کیلومتر مرز مشترک با سوریه است .قرابت جغرافیایی و قرار داشتن
ترکیه در کانون بحران سوریه به علت هجوم  05333آواره سوری به این کشور و
تهدید شدن خطوط مرزی این کشور با سوریه به علت حجم آتش رد و بدل شده
است .همچنین تحوالت در سوریه به طور مستقیم ،منافع و امنیت ملی ترکیه را مورد
هدف قرار میدهد  .تحریک مخالفان ترکیه (مانند کردها) توسط سوریه ،چالش
فراوان در امنیت این کشور را فراهم میسازد .اردوغان در  15ژوالی  ،1341مدعی
شد که بشار اسد  1استان را به کردهای مخالف ترکیه سپرده تا علیه ترکیه وارد عمل
شوند؛ و از طرفی ،تالش چندین ساله ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را به باد
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آمریکا را در بر میگیرد ،در افزایش تنش میان ایران و ترکیه بیتأثیر نیستند .حمایت
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میدهد ؛ چرا که بحران در مرزهای ترکیه ،به منزله بحران در مرزهای اتحادیه اروپا
قلمداد میشود؛ بنابراین اتحادیه اروپا که قبال با اغماض و خوش بینی نسبت به
مسئله امنیت در ترکیه برخورد میکرد ،حاال ورود ترکیه را منوط به برقراری آرامش
در مرزهای خود خواهد کرد .ایران فاقد اینگونه مشکالت است؛ بنابراین با آسودگی
خاطر بیشتری نسبت به ترکیه ،به بحران سوریه مینگرد .همین تفاوت در میزان
تأثیرپذیری دو کشور از بحران سوریه ،موجب تقابل میان آنها گردیده است .از طرف
114
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دیگر ،سوریه برای ایران سرپل مقاومت محسوب میشود .سوریه راه دسترسی ایران
برای کمک به لبنان و فلسطین است تا محور مقاومت را علیه توسعهطلبی رژیم
صهیونیستی تقویت کند و تا حدی از فشار غرب بر ایران بکاهد .عدم درک این
تفاوتها و به عبارت دیگر ،عدم نگاه واقع بینانه به مسئله اثرگذاری بحران سوریه،
باعث تقابل میان ایران و ترکیه شده است؛ بنابراین در تصمیمگیریها و اتخاذ مواضع
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دیپلماتیک سران دو کشور مؤثر خواهد شد (شریفیان و همکاران.)4034:431 ،
 -5تالش برای توازن قوای جدید پس از انقالبهای عربی :تحوالت جهان عرب و
دخالت قدرتهای بزرگ در منطقه ،زمینه الزم را برای بی ثباتی منطقهای فراهم
آورده است .این بیثباتی خالءای را ایجاد نموده است که هر بازیگر تالش میکند
تا قدرت خود را در منطقه تثبیت نماید.
ترکیه بازیگری است که فرصت را مغتنم شمرده و سعی نموده است تا موازنه قدرت
منطقهای را به نفع خود تمام نماید .ترکیه در سایه نمایش قدرت و کسب اعتبارکه به
پشتوانه غرب و همراهی کشورهای عرب منطقه حاصل شده است؛ بعنوان ابزاری در
جهت رسیدن به اهداف خود سود جسته است .سیاستهای ترکیه در حمایت از
مردم و مخالفان دولت بشاراسد که در راستای دموکراسیسازی و حمایت از حقوق
بشر صورت میگیرد ،وجهه و اعتبار این کشور را نزد افکار عمومی کشورهای
خاورمیانه ارتقاء بخشیده است و نقش سیاسی این کشور را در تغییر موازنه تدریجی
قدرت منطقهای در خاورمیانه افزایش داده است .دیپلماسی فعال ،مشارکت در
نهادهای اقتصادی بین المللی (همچون گروه بیست که حاکی از رشد و توسعه

اقتصادی دارد) و فضای ایجاد شده برای گروههای اجتماعی و سیاسی در این کشور
که نشان از نفوذ و قدرت نرم آن کشور دارد ،همسویی افکار عمومی کشورهای
منطقه را به دنبال دارد و رهبران این کشور را به این خودباوری رسانده است که
تعریفی جدید از قدرت خود در ژئوپلیتیک منطقه ارائه دهند که الگوی مناسب برای
آینده این منطقه باشد .این تعریف جدید و سیاست حزب عدالت و توسعه منجر به
تقابل اصلی میان ایران و ترکیه در بحران سوریه شده است که در آن ایران بر حفظ
منافع ژئوپلتیک تأکید دارد .اما خروج حزب عدالت و توسعه از سیاست سنتی خود
یعنی تمرکز بر نقش میانجیگرانه و به صفر رساندن مشکالت با همسایگان و اتخاذ
مواضع جانبدارانه در بحران سوریه ،در تقابل سیاست منطقهای ایران یعنی حفظ
توازن قوای فعلی است .برای رسیدن به این مهم دولتمردان این کشور که سودای
بیسمارکی را در به انزوا کشیدن ایران و ساقط کردن دولت بشاراسد در سر
از خود ارائه نمودهاند که نقطه مقابل تعریف ایران درمحور شیعی است که زمانی به
عنوان عمق استراتژیک جهان عرب محسوب ...میشد.
 -3روسیه جدیدترین چالش مشترک :پس از سرنگونی جنگنده روسی در مرزهای
ترکیه توسط جنگندههای ترک و کشته و زخمی شدن خلبانان روس ،روابط روسیه و
ترکیه دچار تنش جدی شد .روسیه خواستار معذرتخواهی ترکیه شد .ترکیه نیز در
مقابل روسیه را ب ه تجاوز به خاک این کشور متهم کرد .پس از آن روسیه مجموعهای
از مجازاتهای اقتصادی ،نظامی و گردشگری را علیه ترکیه به اجرا در آورد و
درخواستهای مکرر اردوغان برای دیدار با پوتین را رد کرد تا بیش از پیش این
کشور را تحقیر کند .اما ایران ،در این اختالف جانب روسها را گرفت .زیرا دو طرف
در موضوع سوریه که محل شروع دعوای روسها و ترکها بود رویکرد مشترک و
متقابالنه با ترکیه دارند .این موضوع نیز بر عمق اختالفات میان دو کشور افزوده
است (نیکخواه.)31/41/45 ،
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میپرورانند با سوارشدن بر موج بیداری اسالمی و قرار گرفتن در محور سنی تعریفی
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از سوی ،نشست سه جانبه ایران ،روسیه و ترکیه در مورد حلب تا حدودی تنشهای
بین روسیه و ترکیه را تعدیل نمود؛ اما این مسأله به معنای فاصلهگیری ایران و روسیه
و نزدیکی دیدگاههای روسیه و ترکیه تلقی

نمیشود.

 -8همراهی ترکیه با عربستان :پس از مرگ ملک عبداهلل و روی کار آمدن ملک
سلمان ،چرخش جدی در نوع رویکرد عربستان نسبت به مسائل منطقه ایجاد شد،
سعودیها که تا پیش از این دشمنیشان با ایران ،تشیع و مقاومت را از راههای کمتر
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آشکار دنبال میکردند در حکومت ملک سلمان طرحی نو در انداختند ،طرحی که
مقابله با ایران ،حزباهلل و مقاومت را هدف گرفت و در این راه جنگ یمن را به راه
انداخت ،واقعه کشتار منا را بر پا کرد ،کشورهای منطقه را به اتحاد علیه ایران تشویق
و تحریک کرد و اخیرا نیز حزباهلل لبنان را تروریست خواند .خصومت عربستان
نسبت به ایران و تالش مقامات این کشور در ماههای اخیر برای عمیقتر شدن این
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خصومت بر کسی پوشیده نیست .آنچه جای تأمل دارد نزدیکتر شدن ترکها به
عربستان در همین فاصله و حمایت از رفتارهای گستاخانه عربستان است .بر این
اساس ترکها از حمله عربستان به یمن و کشتار مردم بیدفاع این کشور حمایت
کردند .در ائتالف مبارزه با تروریسم با عنوان ائتالف اسالمی عضویت دارند و از
ادعاهای عربست ان سعودی درباره دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی
حمایت میکنند (نیکخواه.)4031/41/45 ،
 .9تجزیه وتحلیل یافتهها
بعد جغرافیایی هویت ملی دو کشور ،با قرار گرفتن در فالتهای ایران و آناتولی
موجب شده است تا مرزهای متفاوتی میان خود احساس کنند .ایران سرزمین خود را
دروازه دیدار شرق با غرب میداند اما تمایل بیشتری به سمت شرق و دنیای اسالم
دارد .در سوی مقابل ،ترکیه خود را پل تمدنی میان اسالم و مسیحیت و آسیا و اروپا
میداند که تمایل غربگرایانه وزن بیشتری دارد .ایران از نظر جغرافیایی هویت خود
را بر اساس عضویت در خلیج فارس ،خزر و اقیانوس هند تعریف میکند که ترکیه
عضو آن نیست .از طرفی ترکیه عضو دریای سیاه ،مدیترانه و اقیانوس اطلس است

که ایران عضو آن محسوب نمیشود .ایران جزء قلمرو تشیع است در صورتی که
ترکیه جزء قلمرو تسنن محسوب میشود .این تفاوتها به صورت ذهنی اصطکاکی
در دیوارههای امپراتوری باستان ایران که همچنان اسطوره آن بر جای مانده و
دیوارههای امپراتوری عثمانی به وجود آورده است؛ این اصطکاک همچنین در روند
امالقرایی جهان اسالم برای ایران که مدعی هژمون بودن در منطقه است با ایده
نوعثمانیگرایان که نقش قدرت مرکزی برای خود قائل هستند ،هم قابل لمس است.
سرزمین سوریه هم به عنوان جزئی از نقشه اسطورهای ،امت واحده ایران و قلمرو
تشیع با تالشهای حزب عدالت و توسعه برای ضمیمه کردن آن به نقشه امپراتوری
در انتخابات ژوئن  1344کلید خورد .بنابراین در کنار بعد جغرافیایی از نظر تاریخی
دو کشور تقریبا تاریخ مشترکی را با کشورهای منطقه دارند و زمانی جزو نقشه
امپراتوری آنها محسوب میشدهاند.
ترکیه به تأسی از غرب دین در حوزه مسائل شخصی و حاشیهای قرار دارد .مذهب
متفاوت دولتهای ایران و ترکیه به ارائه قرائتی از اسالم در کنار حکومتداری
انجامیده که منجر به ارائه الگوهای متفاوتی شده است .در سوریه ایران شیعه مذهب
از علویان که شیعه مذهب هستند ،حمایت میکند .از طرف دیگر گروههای مختلف
سنی که معارضین این کشور را تشکیل میدهند در قالب اخوانیها و سلفیها ،سنی
مذهباند و ترکیه از آنها حمایت میکند؛ خرابکاریهای این گروهها در فروپاشی
بقاع متبرکه و همچنین کشتار علویان به صورت غیر مستقیم موجب تنش مذهبی
میان ایران و ترکیه شده است.
زبان یکی دیگر از مؤلفههای است که میان دو کشور هر از گاهی تضاد ایجاد میکند.
مثل آذریهای ایران که ترک زبان هستند و کردهای ترکیه که از نظر زبانی خود را
ایرانی اصیل میدانند  ،تحرکات قومی را به دنبال دارد .در بستر منازعه ،ترکیه با
حمایت از ترکمنها در سوریه که از نظر زبانی آنها را هم ریشه با زبان ترکی
میدانند ،ناخرسندی ایران را فراهم کردهاند.
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دین در ایران یکی از ارکان اصلی و اساسی حکومتداری محسوب میشود ولی در
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حکومت و دولت در ایران ،بر مبنای اصول سیاسی و فقهی شیعی استوار است که
مذهب نقش اساسی در حکومتداری ایفا میکند .در مقابل در ترکیه سیاست و
حکومت مذهب را بر نمیتابد .در ایران حکومت بر مبنای اصل والیت فقیه استوار
است در ترکیه بر مبنای الیسیزم که شکلی از حکومتداری است که جدای از دین
است.
در تعریف ایران از الگوی اسالمگرایی خود عناصر جهاد ،شهادت  ...نهفته است که
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در اسالمگرایی اعتدالی ترکیه این عناصر جای ندارند .انعکاس این تفاوتها در
سوریه اینگونه است که ترکیه خواهان حکومت اخوانیهاست .در صورتی که ایران
از شریک راهبردی خود بشاراسد که علوی تبار است حمایت میکند .نکته قابل
توجه اینکه سکوالریسم در قالب شیعه و سنی نمیتواند منجر به هویتی مشترک بین
شیعه و سنی شود همان طور که سکوالریسم سوریه دارای هویتی مشترک با
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سکوالریسم ترکیه نیست و در دو قطب مخالف هم قرار داشتهاند و در سطح
سیستمی هم سوریه آخرین پرده سناریوی کمونیسم است که متضاد با کاپیتالیسم بود.
عنصر دیگر ،هویت قومی و نژادی است.
دو کشور با وجود اختالطهای قومی و نژادی مانند اقلیتهای قومی کرد که خود را
ایرانی اصیل میدانند در ترکیه و آذریهای ایران که ترک زبان هستند ،هنوز
نتوانستهاند در این بعد به هویتی مشترک برسند .در سوریه وجود اقلیتهای ترکمن
که از نظر زبانی و مذهبی به ترکها نزدیکند و کردها در دو کشور با وجودی که
خود را ایرانی اصیل میدانند به دلیل اشتراک مذهب با ترکها این رابطه با ایران
سست و متزلزل است.
میراث فکری و فرهنگی دو کشور حاصل تاریخ غنی و جغرافیایی است که دو کشور
در آن قرار گرفتهاند .موقعیت ژئوپلیتیکی دو کشور تاثیر عمیقی در تفاوت میراث
فکری و فرهنگی ایجاد کرده است .آئینها و رسوم ایرانی در ادوار مختلف با کمی
تعدیل در قالب اسالمی و ایرانی آن استمرار یافتهاند اما در کشور ترکیه به دلیل
همسایگی با غرب و مسیحیت بخشهای بزرگی از فرهنگ شرق و غرب را همزمان

در خود دارد که این امر عالوه بر تفاوت فکری و فرهنگی که میان دو کشور ایجاد
کرده است؛ جمهوری اسالمی ایران را هم مجبور میکند که به دلیل مخالفتی که با
غرب دارد در تعامالت فرهنگیاش با این کشور جانب احتیاط را رها نکند.
فرق اساسی دیگر ،بین اساطیر و قهرمانان دو کشور است .اسوههای ایرانی از بطن
مذهب شکل گرفتهاند مثل مولی علی (ع) ،امام حسین (ع) و ...که عنصر جهاد و
شهادت و ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم را تداعی میکند ،اما اسوههای ترکیه بیشتر
جنبه مادی و مردمی دارند .انعکاس این مؤلفه در سوریه به اسوه پایداری یعنی
حضرت زینب (ع) خود را در مقابله با تروریسم نشان داده است .اسوههای ترکیه در
میان اهل تسنن با شعارهای مبتنی بر سکوالریسم قابل فهم است.
نتیجهگیری
بر اساس مطالعهای که در بررسی عناصر و مؤلفههای هویتساز دو کشور ایران و
حاکی از آن است که دو کشور با پیشینه درخشانی که دارند برخوردار از هویتی
متکثر هستند .این هویت متکثر سیاست خارجی دو کشور را چند وجهی نموده
است .تشابه در این چندوجهی بودن سیاست خارجی که ناشی از موقعیت ممتاز
ژئوپلیتیک و تاریخی دو کشور است؛ به معنی تشابه در جهتگیریهای سیاست
خارجی دو کشور نیست؛ زیرا تعریفی که دو کشور در عرصه سیاست خارجی از
خود دارند بر اساس هنجارهای برآمده از هویت داخلی آنهاست که منجر به
نگاههای متفاوت میشود .یافتههای پژوهش در مورد ج.ا.ایران ،مبتنی بر این نکته
است که ج.ا.ایران با نگاه خاصی که به هویت و سیاست خارجی دارد عمال با عمده
روندهای جاری منطقهای و بینالمللی در مواجهه است و بطور بدیهی مخالف
ملیگرایی سکوالر ضد اسالمی ترکیه است .از سوی دیگر ترکیه با وجود اسالمگرا
بودن دولت و انعطافی که از خود در سیاست خارجی نشان داده است همچنان نگاه
غربگرای کمالیسم را به عنوان جهتگیری اصلی خود برگزیده است و برای همین
نتوانسته خود را به ایدهآلهای ایران نزدیک کند .نگاههای دو کشور به سیاست
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ترکیه و تأثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور در سوریه صورت گرفت ،شواهد

111

خارجی و منافع تعریف شده خود ،در دو سر طیف (ایران به بعد تفسیری و ترکیه
به بعد تبیینی) رهیافت سازهانگاری قرار دارد .این فاصله ،تعامل میان دو کشور را
کمرنگ کرده ،و به تقابل منافع دو کشور (در سوریه و )...انجامیده است .رویکار
آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه ،تحولی عظیم در عرصه سیاست خارجی این
کشور به وجود آورده و توانسته با بهرهگیری از قدرت نرم و سیاست چند وجهی
خود ،عمده روندهای منطقه را در جهت دستیابی به اهداف و منافع خویش رهبری
111
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نماید .این حزب با سیاست صفر کردن مشکالت با همسایگان ،در مرحله اول
نوعثمانیگرایی ،تعامل با کشورهای همسایه بأالخص ایران و سوریه را در دستور کار
خود قرار داد .اما با شکلگیری امواج بیداری اسالمی و کشیده شدن دامنه آنها به
سوریه ،عراق ،بحرین ،یمن و  ...این حزب در راستای منویات رهبران و منافع کشور
و مردم خویش ،با یک چرخش کامل در جرگه جریان محافظهکار قرار گرفت.

هویت و سیاست خارجی خاورمیانهای ایران و ترکیه در سوریه

یافتههای پژوهش مرتبط با ترکیه ،حاکی از وجود و تحرک سیاست سیال و منعطف
این کشور برای دستیابی به اهداف و منافع خود در منطقه است و برای همین خود را
منحصر در دستهبندیهای ثابت منطقهای نمیکند و با انعطاف پذیری شدیدا
پراگماتیستی خود ،سیاستی سیال را دنبال می کند که نشان از عملگرایی اساسی
دولتمردان این کشور در عرصه سیاست خارجی دارد .با نگاهی به مؤلفههای هویتی
دو کشور ،الیههای سیاست خارجی و شاخصهای برآمده از آنها عمال این نتیجه
حاصل میشود که تفاوتهای هویتی میان دو کشور تعارض سیاست خارجی در
سوریه را موجب شده است.
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بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازیها
طه اکرمی 1محمدرضا سعیدآبادی
تاریخ دریافت 5331/3/42
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چکیده
جنگ فالکلند در سال  5394میان آرژانتین و بریتانیا درگرفت .این جنگ توسط آرژانتین آغاز و
درنهایت با شکست آرژانتین نیز پایان یافت .در مقاله پیشرو ،نگارندگان قصد دارند به سؤاالت
زیر پاسخ دهند )5 :علت اصلی وقوع جنگ فالکلند چه بود؟  )4آیا این جنگ ،گزینهای در

571

راستای منافع و اهداف آرژانتین و بریتانیا بوده است یا خیر؟ در راستای پاسخگویی به این دو
سؤال ،با رویکرد توصیفی تحلیلی و در چارچوب نظریه بازیها ،جنگ فالکلند در سه مرحله
( .5انتخاب آرژانتین میان پذیرش وضع فعلی و یا حمله به جزایر .4،واکنش بریتانیا و انتخاب
بین واکنش نظامی ،تحریم و یا دیپلماسی و  .3در مرحله آخر ،پاسخ آرژانتین مبنی بر تخلیه
جنگ به دلیل عدمتشخیص مناسب اولویتها و انتخابهای طرفین از مرحله اول شکلگیری
نزاع تا مرحله آخر جنگ ،روی داد.
واژگان کلیدی :نظریه بازیها ،جنگ فالکلند ،عدم درک متقابل ،حاکمیت ،بریتانیا ،آرژانتین
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جزایر و ادامه مذاکره و یا جنگ با بریتانیا) قرار میگیرد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
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مقدمه
جنگ فالکلند ،جنگی بود که بین بریتانیا و آرژانتین به مدت  42روز و بر سر مالکیت
جزایر فالکلند و جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی در سال  5394صورت
گرفت .این جنگ با حمله و اشغال جزایر فالکلند (مالویناس) توسط آرژانتین آغاز و
با شکست آرژا نتین خاتمه یافت .در این جنگ ،قدرت نظامی بریتانیا به لحاظ کمی و
کیفی ،بیشتر از آرژانتین بود .هدف حکومتنظامی آرژانتین از این جنگ ،کسب
571

مشروعیت بود .در آن برهه زمانی ،آرژانتین دچار بحرانهای سیاسی و اقتصادی
متعددی بود .همچنین استفاده گسترده حکومتنظامی آرژانتین از زور و ارعاب
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جهت سرکوب نارضایتیها ،منجر به کاهش مشروعیت بیشتر این حکومت شده بود.
لذا این دولت ،تالش کرد جهت افزایش مشروعیت خود ،بحثهای ملیگرایانه را
مطرح سازد که از آن جمله میتوان به مسابقات جام جهانی و حمایت از تیم ملی

بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازیها

فوتبال آرژانتین ،تشدید مناقشات سرزمینی با شیلی و درنهایت تصرف فالکلند اشاره
نمود که مورد آخر ،یعنی بررسی علل وقوع جنگ فالکلند در چارچوب نظریه بازی-
ها ،اولویت این مقاله میباشد .در این مقاله با معیار قرار دادن نظریه بازیها میتوان
از سه مرحله در جنگ سخن گفت که هرکدام عقالنیت خاص خود را میطلبد .در
مرحله اول ،یکی از بازیکنان عملی را انجام داده و تصمیمی را اتخاذ میکند؛ طبق
این تصمیم ،بازیکن دوم از خود واکنشی نشان داده و نهایتا بازیکن اول ،به واکنش
بازیکن دوم بازخورد نشان داده و بازی پایان مییابد .مقاله بر این است که این جنگ
ناشی از عدم درک صحیح از واکنش طرف مقابل روی داد .به عبارت بهتر ،هیچیک
از طرفین منطق بازی طرف مقابل را درک نکرد و هر یک بازی خود را ،با عقالنیت
خاص خود ،فارغ از درک صحیح نیات و گزینههای طرف دیگر بازی ،اتخاذ کردند.
این مقاله در ادامه تالش کرده است تا با استفاده از روش تبیینی و کاربست نظریه
بازیها در جنگ فالکلند را نشان دهد .بدین منظور ،پس از توضیح مختصر نظریه
بازیها ،به نمایش جنگ فالکلند در قالب نظریه بازیها و سه مرحله وقوع آن

میپردازیم تا درنهایت با بررسی اولویتها و برداشتهای هر یک از دو کشور
آرژانتین و بریتانیا ،به پاسخ پرسشهای مقاله بپردازیم .این مقاله درنهایت نتیجه می-
گیرد که وجود برداشتهای اشتباه از اولویتهای طرف دیگر بازی ،مهمترین علت
وقوع جنگ میباشد.
 .1چارچوب نظری :نظریه بازیها
بنا به نظر سیفزاده ( ،)5333نظریه بازیها بر این است که انسان موجودی عقالنی
است ،بنابراین رفتاری محاسبهگرایانه دارد .نظریهپردازان نظریه بازیها ،راه تفریط
پیموده ،بر مبانی عقالیی رفتار انسان تأکید کردهاند .با این پیشفرض است که این
نظریه پردازان رفتار عقالیی انسان را در قالب نمادهای ریاضی ارائه کردهاند .از
متفرعات این بحث پیشفرض دومی شکل میگیرد مبنی بر اینکه رفتار انسان مشابه
رفتار دستگاههای مکانیکی پیشبینی شدنی است .با این تعبیر عقل موردنظر آنان
این تصمیم عقلگرایانه "بهترین افکار برای یک طرف ،رفتاری است که بر تصمیمی
که انتظار میرود طرف مقابل اتخاذ کند ،مبتنی شده باشد ".بهمنظور ارائه مدلی
مفهومی از رفتار در نظریه بازیها ،نظریهپردازان به ارائه مدلهایی از بازیهای
دوجانبه و چندجانبه اقدام کردهاند.
از تلفیق دو پیشفرض فوق پیشفرض سومی در نظریه کالسیک بازیها مطرح می-
شود .در این تعبیر از نظریه بازیها تصور میشود که با اتکا به عقالنیت بازیگران و
محدودیت تعداد بازیکنان ،برای هریک از دو طرف بازی این امکان وجود دارد تا
کلیه حرکتهای ممکن خود و رقیب و نتایج و پیامدهای ناشی از آن را محاسبه
کنند .توماس شلینگ با افزودن چانهزنی به این نظریه جلوهای از اختیار انسان را در
تعدیل رفتار عقالیی داخل نظریه بازیها میکند .بنا به نظر شلینگ ،با چانهزنی می-
توان از میزان تعارض منافع به نفع همگونی منافع استفاده کرد .به نظر او ،چانهزنی به
دو شکل خاموش و صریح بین بازیگران جریان دارد .چانهزنی دو شکل دارد :از
طریق تعهد پاداش و یا تهدید .او معتقد است دو موقعیت مختلف بازی تهدید مقابل،
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عقلی مقدر است ،بنابراین جایگاهی برای اختیار انسانی پیشبینینشده است .البته در

577

وعده و وعید و یا بازیهای تلفیقی وجود دارد .این دو نوع موقعیت مختلف بازی به
اسامی "جوانک ترسو" و "معمای زندان" مشهور شدهاند .بنا به نظر نگارندگان ،هر
یک از دو طرف درگیر در این بازی از یکی از این دو بازی استفاده کرده و لذا
رویکرد مقاله ،تلفیقی میباشد (سیفزاده .)422-535 :5333 ،این مقاله جنگ فالکلند
را دارای سه مرحله میداند که هریک از بازیکنان در هر مرحله از این بازی ،با بازی
خاص خود به انتخاب اولویت پرداخته است و این انتخابها بودند که منجر به
571
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وقوع جنگ شدند.
طبق شکل یک ،این جنگ یک بازی عمومی سه مرحلهای است .بازیکنان با حروف
نمایش داده شدهاند .بازیکن الف با یک انتخاب ،بازی را آغاز میکند که آن انتخاب
نهایتا به پیامد  5منتهی میشود ،و یا به شرایطی که بازیکن ب باید انتخاب خود را
انجام دهد ،میانجامد .بازیکن ب نیز باید از میان دو گزینه مرحله سوم تصمیم

بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازیها

بگیرد .پیامد  4را انتخاب کند و یا در ادامه بازی ،بازیکن الف از میان دو گزینه
مرحله سوم تصمیم بگیرد.
طبق شکل  ،5اگرچه به نظر میرسد بازی سه مرحله دارد ،اما میتواند در مراحل
قبلیاش نیز به پایان برسد .همانطور که گفته شد در نظریه بازیها ،فرض بر آن
است که همه بازیکنان ،بازیکنان خردمندی هستند که همه اولویتهای خود و
بازیکنان دیگر را میدانند و درنتیجه بهترین تصمیم را در جهت افزایش منفعت خود
اتخاذ میکنند( .اشتباه در تعیین اولویتهای رقیب میتواند منجر به فهم اشتباه و در
نتیجه تصمیمگیری اشتباه شود که در ادامه بررسی خواهد شد.

571
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پیامدها اهمیت بسیاری در نظریه بازیها دارند چراکه این پیامدها هستند که انتخاب
بازیکنان را مشخص میکنند و میتوانند بازی را در مرحلههای مختلف تمام

کنند.

همچنین سود و زیان بازیکن را نیز تعیین خواهند کرد .جهت بررسی پیامد بازی،
باید از استقرای بازگشتی استفاده کرد و از مرحله سوم بازی به ریشه و مرحله اول
بازگشت .بنابراین در ابتدا انتخاب بازیکن الف میان پیامدهای  3و  2خواهد بود؛
سپس در مرحله دوم ،بازیکن ب که انتخاب و اولویت بازیکن الف را نیز میداند
باید بازی را ادامه دهد .بازیکن ب با این معلومات ،پیامد  4را انتخاب میکند .اما این
در صورتی است که بازیکن ب ،پیامد  4را به  3و بازیکن الف 3 ،را به  2ترجیح
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.1-1

پیامدها

دهد و یا بازیکن الف 2 ،را به  3ترجیح دهد ،در غیر این صورت بازی در اختیار
بازیکن الف خواهد رفت .این فرآیند مجددا در مرحله اول نیز انجام خواهد شد .در
این مرحله ،بازیکن الف پیامد  ،5اگر آن پیامد را به پیامد و تصمیم انتخابی توسط
بازیکن ب در مرحله دوم ترجیح دهد ،انتخاب خواهد کرد.
شکل سادهشده آن میتواند بهصورت زیر نمایش داده شود .نماد الف

ij

برای بیان

اینکه بازیکن الف پیامد  iرا به پیامد  jترجیح میدهد به کار میرود و همینطور در
511
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مورد بازیکن ب نیز صادق میباشد .در ادامه انتخابهای دو کشور بررسی خواهند
شد.
همانطور که مشاهده میشود ،پیامد توسط درجه و میزان اهمیت اولویتهای
بازیکنان مشخص میشود و ازآنجاییکه هر بازیکن اولویتهای بازیکن دیگر را نیز
میداند ،بنابراین فرض بر این است که بازیکنان پیامد نهایی را از قبل میدانند .فهم

بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازیها

اشتباه از اولویتها میتواند منجر به انتخاب پیامدهایی شوند که دلخواه و مورد
انتظار هیچیک از بازیکنان نیست.

شکل  .2پیامدهای بازی سه مرحلهای عمومی با دو بازیکن

 .2نظریه بازیها و جنگ فالکلند
با توجه به نظر نگارندگان ،جنگ فالکلند در سال  5394دارای سه مرحله بود و لذا
می توان آن را بازی سه مرحله عمومی و با دو بازیکن دانست .در ابتدا رهبران
آرژانتین باید تصمیمی از بین دو گزینۀ ادامه مذاکرات و یا حمله نظامی به جزایر را
میگرفتند که آنها مطابق شکل  ،4حمله نظامی را انتخاب کردند .سپس و در مرحله
دوم ،بریتانیا منطقا در پی پاسخ به این حمله برمیآمد .این پاسخ میتوانست از طریق
فشارهای دیپلماتیک باشد و یا ترکیبی از فشارهای دیپلماتیک ،تحریمهای اقتصادی
و برخورد نظامی .هنگامیکه آرژانتین با واکنش نظامی بریتانیا روبرو شد ،طبق نظر
نگارندگان مقاله ،این کشور فقط دو راه در مقابل خود داشت :مذاکره در کنار
موافقتنامه پیرامون انتقال حاکمیت جزایر و یا مقاومت با احتمال وقوع جنگ.
بنابراین مرحله اول این جنگ شامل حمله نظامی آرژانتین به جزایر و تسخیر آنها،
و نهایتا مرحله آخر آن ،انتخاب آرژانتین مبنی بر ادامه جنگ ،سه مرحله و انتخاب
این بازی سه مرحلهای بودند.
بنابراین ،به جهت درک بهتر جنگ و همچنین بازی ،ترجیح نگارندگان استفاده از فرم
گسترده به جهت توضیح بهتر بازی و نقش هر یک از بازیکنان است .به همین منظور
مدل بازی سه مرحله کلی 5در ادامه ارائهشده است.
طبق این مدل ،پس از شروع بازی و گذشتن از مرحله اول ،در مرحله دوم بازیکن
ب باید تصمیمگیری میکرد .اما این تصمیم باید محاسبهشده و با نگاهی به هزینهها
و تبعات حاصل از آن اتخاذ میشد .در جنگ فالکلند ،بریتانیا که با واکنش نظامی
آرژانتین روبرو شده بود ،باید تصمیمی اتخاذ میکرد که در آن منافع حداکثری
بریتانیا تأمین شود (در مرحله دوم) و لذا مجبور بود از میان هزینهها و منافعی که
برای خود متصور میشد انتخاب کرده و تصمیم بگیرد که بازی را ادامه بدهد یا خیر.
بهعبارتدیگر ،این بریتانیا بود که با در نظر گرفتن گزینههای احتمالی و هزینههای
1Generic Three Stage Game
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مرحله دوم آن پاسخ نظامی بریتانیا به این اقدام آرژانتین و ارسال نیروی دریایی خود

515

اتخاذ هریک از این گزینهها ،تصمیم به ادامه و یا اتمام بازیای میگرفت که در وسط
آن قرار داشت .اهمیت این منفعتها و هزینهها در آن است که آنها اولویتها را
شکل می دهند .برای مثال اگر هزینه ،از دست دادن غرور ملی باشد و منفعت ،نجات
جان ساکنین ،به دلیل آنکه نجات جان ساکنین جزایر از اهمیت بسیار کمتری نسبت
به پرستیژ و غرور ملی بریتانیا برخوردار است ،پس بریتانیا قطعا حفظ پرستیژ خود
در سطح جهان و غرور ملی را انتخاب کرده و بازی را ادامه خواهد داد (
511

).1983, 110
فرم گسترده این جنگ ،بهصورت ذیل خواهد بود:
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شکل  .3نمایش درختی بازی در جنگ فالکلند

Saaty,

 .2-1سه مرحله وقوع جنگ فالکلند
در اولین مرحله این جنگ ،آرژانتین نیازمند بود تا میان پذیرش وضع فعلی و یا
حمله به جزایر فالکلند یکی را انتخاب میکرد .آرژانتین با توجه به محاسبات و
تصورات خود ،تصمیم به حمله به این جزایر را گرفت تا بتواند مالکیت آن جزایر را
به دست آورد .در دومین مرحله ،این بازیکن دوم یعنی بریتانیا است که باید با
محاسبه هزینه-فایدۀ خود ،تصمیمگیری کند .در این مرحله ،بریتانیا با حمله نظامی

511

آرژانتین به جزایر تحت حاکمیت خود روبرو شده بود و صرفا سه گزینه مقابل خود
داشت که عبارتاند از:
 .5دیپلماسی :اتخاذ این تصمیم میتوانست نهایتا منجر به از دست رفتن

سیاست جهانی

حاکمیت بریتانیا بر جزایر ،از دست رفتن پرستیژ و وجهه جهانی
محسوب شود (
)1982, 1

Great Britain Parliament: House of Commons,

دلیل این امر هم این است که بریتانیا در زمان وقوع این

حمله از سوی آرژانتین ،در حال مذاکره با آنها بود و لذا این تصمیم
ناگهانی آرژانتین ،پیشاپیش نتیجه ادامه مذاکرات را مشخص ساخته
بود .آرژانتین به کمتر از کسب بیقیدوشرط مالکیت جزایر تن
درنمیداد و این امر ،آن چیزی نبود که بریتانیا آن را بپذیرد و لذا
مذاکرات بیشتر در این برهه زمانی ،بیحاصل به نظر میرسید.
 .4اعمال تحریم :از گزینههای دیگری که بریتانیا میتوانست آن را اعمال
کند ،اعمال تحریمهای بیشتر بود که این راهکار ،منجر به شکست
مارگارت تاچر و حزب او درصحنه سیاست داخلی میشد .بنابراین،
اتخاذ این تصمیم بههیچوجه عاقالنه به نظر نمیرسید.
.3

حملۀ نظامی :راهکار سوم ،اقدام متقابل و پاسخ نظامی بود که بریتانیا
آن را اتخاذ کرد .این تصمیمی بود که در آن زمان ،خانم تاچر جهت
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بریتانیا و شکست حزب مارگارت تاچر درصحنه سیاست داخلی

حفظ اعتبار بریتانیا اتخاذ کرد و بنابراین گشت یخشکن اچ ام اس و
نیروهای ویژه بریتانیا به منطقه اعزام شدند.
در مرحله سوم ،مجددا کشور آرژانتین است که باید پیرامون تخلیه جزایر و یا
رویارویی نظامی با بریتانیا تصمیمگیری کند .دولت نظامی حاکم بر آرژانتین،
میان این دو گزینه ،رویارویی را بنا به دالیلی که در ادامه مقاله ذکر خواهد شد،
انتخاب کرد .مهمترین علت این امر آن است که آرژانتین بر این باور بود که با
511
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توجه به موقعیت استراتژیکی خود ،بریتانیا جنگ را ادامه نخواهد داد و لذا
عقبنشینی

میکند). (Reisman & Willard, 1988.115) (Harmon, 1994,.40

همچنین ،عقبنشینی آرژانتین از جزایر ،منجر به تضعیف چهرۀ بینالمللی
آرژانتین خواهد شد .این عامل همراه با شرایط بحرانی اقتصادی باعث میشد تا
دولت ژنرال گالتیری به هدف نهاییاش ،که تثبیت حکومت خود از طریق
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افزایش حس وطنپرستی میان مردم بود ،نرسد.
.2-2

اولویتها

در این بخش ،به بررسی بهترین شرایط و اولویتها جهت هر یک از بازیکنان
خواهیم پرداخت .درواقع این بخش بیان میکند که چه تصمیمی بهترین نتیجه را
برای تأمین منافع ملی بازیکنان در صورت وجود اطالعات کامل و اتخاذ تصمیمات
خردمندانه ،در پی میداشت .اولویتهای انتخابی این بازی توسط بازیکنان بهطور
مختصر بهصورت زیر است که در ادامه و با توجه به شکل  ،3به شرح آنها می-
پردازیم:
آرژانتین 4 :الف ( آرژانتین کنترل را در دست بگیرد و بریتانیا ضعیف نمایان
شود 4 ،).ب (آرژانتین کنترل را به دست بگیرد و بریتانیا وجهه خود را حفظ
کند( 2 ،).جنگ)(3 ،آرژانتین ضعیف نمایان شود و بریتانیا کنترل را در دست
گیرد( 5 ،).وضع فعلی)
بریتانیا( 5 :وضع فعلی)(3 ،آرژانتین ضعیف نمایان شود و بریتانیا کنترل را در
دست گیرد(2 ،).جنگ) 4 ،ب (آرژانتین کنترل را به دست بگیرد و بریتانیا وجهه

خود را حفظ کند 4 ،).الف (آرژانتین کنترل را در دست بگیرد و بریتانیا ضعیف
نمایان شود).
با نگاهی به اولویتهای باال ،تعادل 5نش این بازی و تنها نقطه اشتراک نیز
مشخص خواهد شد که گزینهای جز اولویت و پیامد  2که جنگ باشد ،نیست.
اگرچه این انتخاب به نفع هیچیک از طرفین نیست ،ولی به دلیل عدم اعتماد
بازیکنان به یکدیگر ،این انتخاب نهایی خواهد بود .طبق مطالب باال ،اولویتهای
بریتانیا حفظ وضع فعلی است حالآنکه اولویت اول آرژانتین به جنگ منتهی می-
شود .این دو بازیگر نهتنها در انتخاب اول ،بلکه در انتخاب دوم خود نیز مشابهتی
ندارند .بازیگران صرفا در اولویت سوم خود مشابهت دارند و لذا وقوع این
اولویت (تعادل نش) ،محتملتر از سایر اولویتها است و درواقع ،نقطه تالقی
این اولویتها ،همین جنگ است.
روابط دیپلماتیک با بریتانیا درگذشته و پیش از سال  5394بیثمر بود .پیش از بهار
 ،5394ضعف و ناتوانی دولت آرژانتین درگرفتن حق حاکمیت جزایر مشهود بود.
زمانی که دولت آرژانتین ضعف سیاسی و بحران مشروعیت خود را به دلیل عملکرد
ضعیف در مسائل اقتصادی و سیاسی دید ،به دنبال راهی برای کسب محبوبیت و
مشروعیت ازدسترفته خود برآمد .اما به این دلیل که آنها به کسب حاکمیت از
طریق دیپلماسی ناامید بودند ،گزینه جنگ را انتخاب کردند.

& (Freedman

) Stonehouse, 1991بدین ترتیب پیامدها بهصورت مقابل خواهند بود :پیامد 4

الف)

آرژانتین کنترل را در دست بگیرد و بریتانیا ضعیف نمایان شود( ،بهترین انتخاب برای
آرژانتین و دارای اولویت باالیی برای حکومتنظامی حاکم است .همچنین
حکومتنظامی وقت حاکم بر آرژانتین با این پیروزی برونفکنی و وجههای که برای
خود در سطح جهان و منطقه متصور بود را به گمان خود میتوانست حفظ کند.
1 John Forbes Nash

او که تا اواخر عمر ،استاد ریاضی دانشگاه پرینستون بود ،در سال  5332به دلیل نقشی که در پیشبرد "نظریه بازیها"
داشت ،برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.
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 .2-2-1اولویتهای (حکومتنظامی حاکم) آرژانتین

511

عالوه بر اینکه با این اقدام و در صورت پیروزی تبدیل به قهرمان ملی نیز میشد.
پیامد  4ب ،انتخاب بعدی بود و با این انتخاب شرایط کمی بدتر میشد .در صورت
انتخاب این گزینه ،جامعه اقتصادی اروپا ،سازمان ملل و بریتانیا تحریمهای شدیدی
بر آرژانتین وضع میکردند .پیامد  2نیز آن چیزی بود که در عمل اتفاق افتاد .اینیک
انتخاب کامال اشتباه بود .آرژانتین به دالیل بسیاری ازجمله موقعیت لجستیکیاش و
نزدیکی به جزایر گمان میکرد با این انتخاب پیروز خواهد شد .نهایتا نیز پیامد  3بود
511
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که این انتخاب باعث بیاعتباری حکومتنظامی حاکم بر آرژانتین و نهایتا از دست
دادن وجهه و پرستیژ آن در جهان ،منطقه و در میان مردم آرژانتین میشد.
 .2-2-2اولویتهای بریتانیا
در مورد اولویتهای بریتانیا ،میتوان گفت که پیامد  5بهترین گزینه برای بریتانیا بود.
با این انتخاب او میتوانست جزایر را بدون هیچ جنگی باز پس گیرد .پسازآن ،پیامد

بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازیها

 3بهترین پیامد برای بریتانیا بود .در این پیامد امکان مذاکره فراهم میشد و بدون
هیچ رویارویی نظامی میان دو کشور و یا جنگی ،اختالف حلوفصل میشد .اما این
گزینه بهصورت تئوریک ممکن بود و نه در واقعیت .پیامد  2نیز دلخواه بریتانیا
نیست چراکه مسئله حاکمیت همچنان حلنشده باقی میماند و از طرفی باعث جنگ
و ضرر زیادی میشد .همچنین با انتخاب این پیامد ،افتخار و ابهت بریتانیا نیز
درخطر میافتاد (شکست میتوانست وجهه و غرور بریتانیا را از بین ببرد) .پسازآن
پیامد  4ب میتوانست مطرح باشد که به معنی صرف بسنده کردن به فشارهای
دیپلماتیک و تحریمهای اقتصادی است که در قبال از دست دادن حاکمیت است و
لذا این گزینه نیز در راستای تأمین منافع بریتانیا نبود .نهایتا هم پیامد  4الف بود که
بدترین پیامد برای بریتانیا و نشاندهنده ضعف بریتانیا میبود .همچنین انتخاب این
گزینه به معنی از دست دادن همیشگی جزایر نیز میبود.
بنابراین ،باوجود مطالب ذکرشده ،در صورت اطمینان از وقوع جنگ توسط هریک از
طرفین ،احتمال وقوع جنگ قطعا کاهش پیدا میکرد و بازیکنان انتخابهای دیگری

را انجام میدادند .بریتانیا به دنبال مجازات (عدم همکاری) آرژانتین در صورت عدم
تخلیه جزایر و با استفاده از تجهیزات و توان نظامی برتر خود بود.
 .2-3ساختار بازی (جنگ فالکلند) بر اساس اولویتها
انتخاب اولویت دولت آرژانتین ،بر اساس جوانک ترسو بود .درحالیکه نیروهای
بریتانیا اولویتبندی خود را بر اساس معمای زندانی و دیپلماسی فشار انجام
میدادند ،آرژانتین اولویت خود را بر اساس جوانک ترسو به پیش میبرد که در آن
همکاری (خروج مسالمتآمیز) امن و عدم همکاری ،5ریسک و درواقع همان جنگ
بود .استراتژی غالب در جوانک ترسو همکاری است اما چون آرژانتین به دلیل بحران
داخلی نیاز به کسب حاکمیت داشت و از دیپلماسی نیز ناامید بود ،لذا عالقهای به
همکاری و ادامه مذاکرات نداشت و حاضر به پذیرش ریسک و خطر جنگ با بریتانیا
شد .ساختار این بازی در شکل پایین نشان دادهشده است.
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1Defection

طبق شکل باال ،هیچیک از دو کشور بریتانیا و یا آرژانتین نمیتوانستند بهتنهایی
نتیجه بازی را در یک تعامل استراتژیک تعیین کنند .بریتانیا با اعمال ساختار بازی
فشار به امید کسب پیامد مطلوب خود (خروج مسالمتآمیز آرژانتین) و واداشتن
آرژانتین به همکاری بود .اما پیامد نهایی با انتخابهای آرژانتین مشخص میشد.
دولت وقت آرژانتین باید میان ماندن در جزایر و اشغال آنها و جنگ با بریتانیا و
یا همکاری انتخاب میکرد .نهایت انتخاب آرژانتین مبنی بر جنگ انتخاب
511
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پرخطری بود با منافع اندک ،شانس بسیار پایین برای پیروزی ،هزینه سنگین و
احتمال باالی شکست؛ و عقبنشینی و تخلیه جزایر (همکاری) ،انتخابی مطمئن
با هزینه مشخص 5بود.
.2-4

برداشتهای اشتباه دو طرف درگیر

در این بخش به بررسی تصورات و یا برداشتهای اشتباهی که از ابتدا طرفین داشتند
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میپردازیم .اهمیت این موضوع در نحوه ادامه بازی و همچنین شکلگیری برداشت-
های اشتباه بعدی است که درنهایت منجر به جنگ میشوند .نگارندگان بر این
اعتقادند که در صورت عدم وجود این برداشتهای اشتباه ،چنین جنگی هرگز روی
نمیداد.
 .2-4-1برداشتهای اشتباه آرژانتین
در بهار سال  5394میالدی ،حکومتنظامی گالتیری به دنبال یافتن راهی جهت
منحرف کردن اذهان عمومی از اوضاع وخیم اقتصادی بود .بهمنظور کسب رضایت
مردم و محبوبیت و همچنین ایجاد جایگاهی مردمی برای رهبران حکومت ،به فکر
تصرف جزایر فالکلند

افتاد). (Friedman, 1983. 32

اما در ارزیابی آرژانتین نسبت به

حمله به جزایر و تبعات منفی آن ،برخی اشتباهات اساسی رخداده است .برداشت-
های اشتباه آرژانتین عبارتاند از:
 .5عدم وجود فهم و درک صحیحی از سیاست خارجه بریتانیا :بریتانیا با توجه
به برخی دالیل سیاسی ،تمایل خود را نسبت به آمریکای التین ازدستداده
1Safe Choice With A Loss Sure

بود و سیاست عدممداخله را در اتفاق جورجیای جنوبی 5دنبال کرده بود.
این امر باعث شکلگیری این گمان در میان رهبران آرژانتینی شد که در
صورت حمله نظامی به جزایر فالکلند ،اتفاق مشابهی رخ خواهد داد و
شاهد مقاومتی علیالخصوص نظامی ،از سوی بریتانیا نخواهند بود
) .(Atique, 1984, 128تا پیش از شروع جنگ ،آرژانتین تصور پاسخ نظامی
بریتانیا را نمیکرد و دلیل آنهم خروج اچ.ام.اس ایندیورنس از آتالنتیک
جنوبی و تصویب قانونی مبنی بر عدم اعطای شهروندی کامل به ساکنین
فالکلند در بریتانیا بود .آرژانتین این موضوع را نشانهای از بیتفاوتی بریتانیا
به فالکلند دانست .آرژانتین حتی اهمیت و پیام اعزام نیروهای ویژه بریتانیا
به منطقه را نیز نتوانست درک کند.
 .4مالحظات جغرافیایی :با در نظر گرفتن فاصله زیاد جزایر از بریتانیا ،به نظر
هزینههای گزاف انتقال نیرو و تجهیزات به این منطقه ،نخواهد شد.
 .3عدم شناخت صحیح شخصیت مارگارت تاچر و حزب او :آرژانتین
نتوانست شخصیت قوی و مصمم تاچر را درک کند .اگر آرژانتین قادر به
درک شخصیت او بود ،به این نکته پیمیبرد که او قطعا با سرعت و شدت
زیادی به این اقدام واکنش نشان میدهد
)336

(Collier, 1983, 461) (Hipel,

 .1988,از طرف دیگر ،حزب محافظهکار در بریتانیا بهطور سنتی،

مخالف جدایی سرزمینهای ماورای بحار این کشور بوده و از وحدت
حمایت میکند (زمانی .)5335 ،همچنین فالکلندیها در پارلمان و سیاست
داخلی بریتانیا دارای صدا و نفوذ بر گروههای فشار بودند .در صورت
شکست مارگارت تاچر ،این گروهها تبدیل به مخالفین دولت تاچر می-
شدند و لذا کسب نظر آنان نیز برای دولت خانم تاچر ضروری بود و
صرف او بهتنهایی تصمیمگیر نهایی نبود.
1South Georgia
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مقامات آرژانتینی ،بریتانیا وارد هیچگونه جنگی به دلیل مسافت زیاد و
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 .2-4-2برداشتهای اشتباه بریتانیا
باوجود مشاجره آنها بر سر موضوع حاکمیت ،بریتانیا دارای منفعت و سود
مشترکی با آرژانتین در توسعه اقتصادی جزایر بود و به این نتیجه رسیده بود تا با
اجاره کردن 5جزایر ،آرژانتین را راضی کند

(. (Franks et all, 1983, 15

از طرف

دیگر ،دولت بریتانیا به مسئله حاکمیت بر جزایر ،نگاهی بهمانند آرژانتین نداشت
و آن را مسئلهای قابلمذاکره
511
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میدانست)(Beck, 1983, 441

 .همچنین مقامات

بریتانیا خطر و تهدید آرژانتین را تا لحظههای آخر و پیش از پیاده شدن
نیروهایش جدی نمیگرفت و متوجه نبود

)& Millan, 1983,1

.(Goldblat

برداشت اشتباه و عدم درک مناسب هر دو طرف از یکدیگر ،دلیل اصلی جنگ و
عامل مؤثر تصمیمگیریهای دو طرف است .بنا به عقیده نگارندگان ،اگر بریتانیا
میدانست آرژانتین بر سر کسب حاکمیت جزایر حمله نظامی خواهد کرد ،قطعا

بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازیها

از طریق دیگری حاکمیت را هرچند موقتی ،به آرژانتین واگذار میکردند.
به طور کل ،در این جنگ بریتانیا بر اساس معمای زندانی و وعده و وعید و با
اتخاذ سیاست دیپلماسی فشار اولویتهای خود را انتخاب کرده و به بازی ادامه
میداد ،حالآنکه آرژانتین اولویتهای خود را بر اساس بازی ترسوها (جوانک
ترسو) به پیش میبرد که در آن همکاری به معنی تخلیه صلحآمیز جزایر امن و
عدم همکاری ( از سوی بریتانیا) به معنای جنگ بوده و پرخطر بود .بااینحال،
علیرغم اینکه استراتژی غالب در بازی ترسوها (جوانک ترسو) همکاری است،
حکومتنظامی حاکم بر آرژانتین با توجه به نیاز مبرم به کسب مجدد مشروعیت
راهکار پرخطر را انتخاب کرد .لذا هیچیک از دو بازیگر بهتنهایی نتیجه بازی ر
تعیین نکردند و این تعامل استراتژیک این دو بود که نتیجه را تعیین کرد .بریتانیا
ساختار بازی زور (فشار) را در جهت وادار کردن آرژانتین به تخلیه جزایر و
همکاری اتخاذ کرد .اما انتخاب آرژانتین مبنی بر عدم همکاری ،انتخابی پرهزینه
با شانس موفقیت بسیار پایین بود.
1Leaseback

 .2-4-3بررسی حاالت وقوع جنگ بر اثر برداشت اشتباه
برای بررسی و تحلیل برداشت اشتباه ،مجددا از استنتاج بازگشتی استفاده شده و از
پایین درخت به مرکز و ریشه آن میرویم .در نمودارهایی که در ادامه آمدهاند ،همه
اولویتها و برداشتهایی (چه اشتباه و چه درست) که منجر به جنگ میشوند،
آورده شده اند .در حقیقت در این بخش وجود برداشت اشتباه و نقش آن در هدایت
مسیر منازعه به جنگ بررسی میشود .در این بخش ،نگاه بدینصورت است که همه
بازیکنان از پیش بابت انتخابهای محتمل طرفین برنامهریزی کرده و لذا آنها نیز
خود و تصمیماتشان را در انتخاب طرف دیگر دخیل میدانند.
همانطور که بیان شد ،در مرحله سوم ،دو پیامد وجود دارند .پیامد  3و پیامد 2؛ اگر
الف  32پیامد  3و اگر الف  23پیامد  2انتخاب خواهند شد .بهعبارتدیگر اگر
وقت آرژانتین اعتبار خود را در سیاست بینالملل و در صحنه سیاست داخلی ،از
دست خواهد داد ،ولی اگر درصدد کسب مالکیت و گزینه نظامی باشد ،جنگ روی
خواهد داد .اما اگر قصد عدم و قوع جنگ باشد ،باید که در مرحله دوم ،بریتانیا پیامد
 4را انتخاب کند و این امر در صورتی رخ میدهد که (ب  43و الف  )32یا (ب 42
و الف  . )5*43بدین معنی که در این مرحله جهت انتخاب گزینه جز پاسخ نظامی از
سوی بریتانیا ،باید دو شرط همواره برقرار باشند :بریتانیا واگذاری حاکمیت به
آرژانتین را بر انجام مذاکرات ترجیح دهد و همزمان آرژانتین نیز در مرحله سوم،
ازسرگیری روند مذاکرات را بر جنگ ترجیح دهد و یا اینکه عالوه بر این امر که
بریتانیا واگذاری حاکمیت به آرژانتین را بر رویارویی نظامی ترجیح میدهد ،آرژانتین
نیز گمان کند که بریتانیا جنگ را بر ادامه روند مذاکرات صلح در مرحله سوم ترجیح
خواهد داد .این شروط منطقی بیان میکنند که فهم درست و یا حتی برخی تصورات
B*5درواقع تصورات و برداشت بازیکن  Aاز اولویتهای بازیکن  Bاست (برداشت اشتباه سطح  )5و ** Aنیز
برداشت و تصورات بازیکن  Aاز برداشت و تصورات بازیکن  Bاز اولویتهای بازی بازیکن  Aاست (برداشت
اشتباه سطح .)4
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آرژانتین ،مذاکره را انتخاب کند ،پیامد  3اتفاق خواهد افتاد که در این صورت دولت
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از اقدامات بازیکن دیگر میتوانست از رخ دادن جنگ با مجاب کردن بریتانیا به
انتخاب پیامد  4جلوگیری کند .اما اگر بازیکن ب پیامد  4ر انتخاب نکند ،بازی
مجددا به بازیکن الف خواهد رفت .در مرحله اول ،بازیکن الف با شناخت و
برداشتهایی که دارد باید تصمیم بگیرد که میخواهد بازی به بازیکن ب برود و یا
پیامد  5را انتخاب میکند .برای بیان بهتر موضوع از گرافها برای بیان برداشتها
استفادهشده است .برای بیان الف  ijیک کمان از یکی از گرهها به سایرین رفته است.
511
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جایی که کمان خارج میشود را گره  jو جایی که وارد میشود را گره ( iزمانی که

i

به  jترجیح دارد) گویند .نتیجه این کار مجموعهای از گرافها خواهد بود که به آن
گراف جهتدار چندگانه 5گویند .این گرافهای جهتدار شرایط الزم جهت رخ
دادن پیامد خاصی را تصویر میکنند.
در ذیل ،گرافهای جهتدار چندگانهای که به پیامد (2جنگ) میرسند ،بررسی

بررسی علل وقوع جنگ فالکلند بر اساس نظریه بازیها

شدهاند .نهایتا  54مدل با این روش بهدستآمده است که در آنها فهم اشتباه در
سطوح  5و یا  4میتواند منجر به پیامد ( 2جنگ) شوند را یافتند .این مدلها که در
ادامه آورده شدهاند ،بیانگر این امر هستند که حتی درصورتیکه طرفین مایل به جنگ
در واقعیت نباشند ،به دلیل عدم درک مناسب یکدیگر ،وارد جنگ خواهند شد.
بهعبارتدیگر ،درکی نامناسب از نیات و اهداف حرکات طرف مقابل ،درصد وقوع
جنگ را افزایش میدهند و این موجب افزایش هزینههای آنها میشود .همچنین
نکته ای که باید در نظر گرفته شود این است اگرچه در بعضی شرایط بازیکنان الف و
یا ب ،خود نیز پیامد  2و یا جنگ را انتخاب کرده بودند ،ولی در صورت نبود فهم
اشتباه سطح یک و یا دو ،ممکن بود بازیکن دیگر از مواضع خود کوتاه آمده و پیامد
دیگری را انتخاب کند .در صفحه بعد تمامی این  54حالت ممکن که در آنها عدم
درک صحیح سطح  5و یا  4منجر به جنگ میشود ،آمدهاند .بهعنوان نمونهای از
گرافهایی که به جنگ میرسند ،میتوان به گراف ذیل اشاره کرد .در این گراف که
یکی از احتماالت وقوع جنگ را بیان میکند ،اشاره شده است که آرژانتین از همان
1Multidigraph

ابتدا به دنبال جنگ و رویارویی نظامی بود و پیامد  2را از همان ابتدا انتخاب کرده
بود .در مرحله دوم ،بریتانیا این قصد آرژانتین را بهدرستی تشخیص داده بود و لذا
خود نیز واکنش نظامی را انتخاب کرد .نهایتا اینکه در مرحله سوم  ،3آرژانتین با علم
بر اینکه او میدانست بریتانیا از تصمیم او مبنی بر جنگ مطلع است (الف**) و
همچنین آگاهی از این امر که بریتانیا نیز گزینه نظامی را انتخاب کرده است ،لذا حتی
درصورتیکه آرژانتین این گزینه (پیامد  )2را دیگر انتخاب نمیکرد و تصمیم به ادامه
روند مذاکره میگرفت ،جنگ پیامدی بود که بهطورقطع رخ میداد .البته نباید
فراموش شود که مدلهای ذیل صرفا حاالت ممکن و یا محتمل وقوع جنگ را بیان
میکنند
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شکل  :6گراف جهتدار منتهی به پیامد  ،،4منبع :سکستون و یانگ1891،
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نتیجه گیری
این مقاله در تالش بود تا علل وقوع جنگ فالکلند را با استفاده از نظریه بازیها و
مدل درخت گسترده مورد مطالعه قرار دهد ..با کاربست این نظریه بر این جنگ،
مشخص شد که علت اصلی وقوع این جنگ ،عدم وجود برداشت و درکی صحیح از
واکنشهای طرف مقابل بود .درواقع این برداشتهای اشتباه بودند که مسیر بازی را
عوض کردند چراکه معموال با افزایش شمار این برداشتها و کاهش امکان درک
صحیح میان بازیکنان ،احتمال بروز جنگ نیز افزایش مییابد .آنچه در این جنگ
اتفاق افتاد آن بود که از همان مرحله اول بازی ،آرژانتین در محاسبه هزینههای گفتگو
و مذاکره پیرامون حاکمیت اشتباه کرده بود و او نمیبایست بازی را هنگامیکه در
آستانه امتیاز گرفتن و کسب سود بود ،با انتخاب اولویت و نهایتا پیامدی اشتباه و
شروع جنگ ،تبدیل به هزینه برای خود میکرد .آرژانتین باید در مرحله اول این
صحیحتر از هزینهها و پاسخ احتمالی بریتانیا وجود داشت با بررسی واقعبینانهتر و
برآورد هزینه دقیقتر ،بازی را متوقف میساخت .این جنگ در راستای منافع بریتانیا
نیز نبود و جنگ ،آخرین گزینه هر دو کشور جهت حل مشکل حاکمیت جزایر
محسوب میشد .از دیگر مسائلی که این جنگ نشان داد ،عدم عملکرد درست از
سوی سازمانهای بین المللی ازجمله سازمان ملل متحد است .سازمان ملل در مورد
مسئله فالکلند تاکنون عملکرد مناسبی نداشته است و اگر واکنش مناسبی از خود
نشان میداد ،میتوانست از بروز این جنگ خودداری کند .جهت حل مسئله فالکلند
که تاکنون مسئلهای الینحل باقیمانده است ،راهکارهای زیر میتوانند مفید واقع
شوند.
.5

فروش و یا اجاره جزایر فالکلند /مالویناس به آرژانتین توسط بریتانیا .این
ایده ممکن است در ظاهر عملی به نظر نرسد ،اما موضوعی است که
تابهحال در طول تاریخ بارها تکرار شده است .آمریکا در سال  ،5923ایالت
لوئیزیانا را از فرانسه با قیمت  51میلیون دالر و ایالت آالسکا در سال
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بازی ،انتخاب بهتری را انجام میداد و یا در مرحله سوم بازی که امکان درک
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 5984را از روسیه به قیمت  4.4میلیون دالر خریداری کرد .آلمان نیز
جزایر کارولین را از اسپانیا در سال  5933خریداری کرد .اخیرا نیز ،بحث
فروش برخی جزایر یونان جهت بهبود اوضاع اقتصادیاش مطرح است.
این فروش می تواند برای مدت معینی نیز باشد .به این معنی که بریتانیا از
آرژانتین بابت این مدت معین ،اجاره دریافت کند.
.4
511
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راهکار دوم تا حدی مشابه راهکار باالست .بهاینترتیب که بهمانند آنچه
در فرمول اجاره 5هنگکنگ مطرح شد ،هر دو کشور بپذیرند که حاکمیت
قانونی متعلق به آرژانتین باشد ،اما بریتانیا برای مدتزمانی طوالنی بر
جزایر حکمرانی کند.

 .3راهکار سوم جهت حل این مشکل ،حاکمیت مشترک بر جزایر است .از
این طریق هم آرژانتین به خواسته خود رسیده است و هم حاکمیت بریتانیا
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بر جزایر نیز باقیمانده است.
 .2راهکار چهارم ،برگزاری رفراندوم است .هرچند این اقدام انجامشده است
اما این بار ،باید با نظارت بیشتر بازرسان بینالمللی انجام پذیرد .همچنین
عالوه بر این موضوع ،پیشنهاد میشود بریتانیا ،آرژانتین را در درآمد حاصله
از فروش و صادرات نفت جزایر فالکلند سهیم کند.
 .1همچنین پیشنهاد میشود نهادهای بینالمللی چون سازمان ملل و یا سازمان
کشورهای آمریکایی میانجیگری کنند و دو کشور را تحتفشار قرار دهند.
صرف درخواست از دو کشور به ادامه مذاکرات ،تاکنون بیحاصل بوده
است و لذا انجام اقدامی جدی از سوی این نهادها احساس میشود .حتی
شاید الزم باشد کشورهایی که روابط خوبی با دو کشور دارند نیز بهعنوان
میانجی وارد شوند و در مذاکرات شرکت کنند.

1Lease-Back
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تل ا ه دی بنابر ی فرض د تل و ی و مد جرح ه
ر هم در دیر
تی»

شایو اد م ا

ص رتت ب د

و ه اد م ت م ریهاد

وذ ر ی هم در دیر
ر دیر

وتری

ابگ

بارکپ رژینو بانو بر

ت وبای او

ره افت م رد بدر و رد

ح ر هم در دیر

تثب ت

د ار و پ هت ود دی بر د م ا ی

دمپ

وذ ر ی هم در دیر
م ریاپ دی ت

م ی نن

؛ یگنو پا بریار ی للرد ایا پ بد

د ار ت

در مدایتپ ه ف
برم

م ا ی تل وپ تب

و تل الپ

ر تی

ر

رپ ترا بو الاد ه

م ت ی تات ر رتت بد ن
ب گو ت اد در ی ب

ی دا اددپ شای ا رتت ی فر ین وذ ر د ار و در
ورفاد ه د تا با

فرض د تل و ر تب

پرد ا بد

رپ ورفاد و

ر وم

ل ر

ریمی

029

پیشینه تحقیق

هر تل ا ور برر و تل الپ

رپ بد دل ا ا اار م ا

ا

ا و

رپ الشر

بای او بد م ت م ریهاد م ا و ی رتت بیرد د؛ سر اد بد د رپ ر
و در ا  1325ر غا ه او رد ب د ش ی د در

ر

و

تل الپ
رتت در

ا ت

تل و م ا د د
مدا

منوت

د

تل ا نا بو

ی ریپ باوث ی تل اپ یادد دربار م ت

ر یش د د رد ی هر م ی ن د اد در
ت الشر وری د بد رتت م

د

ر

ص تل الپ
تی با ی وا پ ه چ ی

ن ر وذ ر بد د ار و بد م ت رتت میرد اد م ی بد ن

واتنو( )1935در

الد «برر و تات ر تاریخو رتت

شای ا ی مداد م ا و در تل الپ
«م ت ی شای ا
در و

تپ یگنو ب د

ر وری ف ر

ا وده ( غن دپ  )33-38 :1935ی ب ی ت شد ب
ر ان مو ر ئد د دی

م ا ا

ا و رتت در

اد در ه چ ی
فر ین د ار ت

ا ت د و» بد

ا ت د و پرد اد تی یا شیو()1931
ر» ر

رد جالگد ی برر و در ر د د

باوث رب ط بد د ار و ی وذ ر ب
مداپ مد بد

ر بر

ثا پ

رپ ا ی مد بد

رد جالگد در ر م رفاد

اا

تی

ی االتو یش د د رم

رپ اصپ م ت رتت
تی ااا

( باوث م رد)» تر داار ب رید()1981

ر

د ار و :شو اپ م رد ی لد و»پ اد

ن د االتو

ر در

«وذ ر بد د ار و

ها تی یا ااا

«وذ ر بد

او م ر

ت

سیاست جهانی
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شانا و ش ی د با ن أ رد ب رژی د اد ه اۀ
ت

ا و

رد بلث در ر

من دی با ی ی فپ دبا

شای ا ی تات ر رتت در تل الپ  5111تا 5119
.1

اارو ر ی
هر یط

رم

ره افت م ردپ م اهو هرسن وذر بد دب اپ تل وهاد

تی

بد ا ل تپ مل ی بر و ت ربدهاد وذ ر بد د ار و ا اص د ردی ی دی ااا
بد باوث م رد

ا اص د رم ی ورسد در بر و

ت شد م ا د د م
رد

خص بد

ا ب گو

رد بد ت ربد بگضو ا

رها

ت اد بنا بر تاریخ م ر ی لا ی ا بد

رپ

ر میرد اد باهن ی یتاید( )1980م در ف ا ی ااا

بد د ار و یا هبد دا رور یو» گا
ه پ ی در ما دپ
020

س ی ا س ت ج ها ن ی

هنچن پ
مت

د( )1931در م هاار

لن ن

دوامد د

د تلت ن

تی

ریبدری ارد

«فر ین د ار ت

ری

د ار ت

و ی

ر مدادهاد م ا وپ و

ود م ی

رد ذا ر ی دب اپ

ابد بد ا ت دهاد پا لو ه ان اد وت من در تب

فرض د تل و ان انن

باهن ی دب اپ رب ط بد باوث م رد وذ ر بد د ار و

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

هن ارد تا برد هت

تل الپ  5111تا 5119
در تل الپ تاریخو
دیر بگ

ر هبد دا رور یو مدادیند

ا وذ ر بد د ار و ر با سالت ن

ش ور » ر ا

بد ا ان

ت اد در

«وذ ر

ر ر تب

رپ شای ا

د

اارو ر ب د ی مل

ا ت رتت در
ر

ان م ی دب اپ رب ط بد شای ا رتت

ر ت ض ح د د ی ا ر بد تروذ رد رتت در
ه ه ی

 52ژ م ید  5111رهنن

 .2رهیافت نظری
م ریدهاد رب ط بد وذ ر بد د ار و ن ا
وو رم  :لف) ه ا وذ رپ

)

د ن ر

ندها ی اارو ر وذ رپ ی ج) تل م ی تثب ت

د ار و(رک :ب ریدپ )21-11 :1981ی ا در ی

تل و س

م ت رتت ر برر و ان م رفا بد یشد وارو رد
یا ا ا وذ ر بد د ار وپ فر دپ وری ها یا و
اد م بت بد اار

اد در

تب یا انن ی م ریاپ وذ ر س
دم تا

در

وپرد یمی ن ر

ی

د ه ام
اارو ر

ی شریا هاد شانا و ه ان

د ی اارارد م ا هاد دا رور ی غ رد ر ت

مار ضو م ی تشش د رم با ریم د ن تا
د ار ت

رد جالگد در ر

النت

ی

ما

م ا فگ و ر بد م ا

بد دمبا تل ا م ت اارو ر مو ه ان

م ا دا رور یا غ رد ار ت

بد م ا و د ار ت

وذ ر

ب اتو هار د رم اد

انن پ در جالگد اارو ر بد

ش د در م ا

هر یط

دا رور مار ضو م ی
ی دا رور ه ا

م ا د بد ت ض ح ب ار م ت اد رژیمهاد غ رد ار ت

خا لو د رم ی در دی ر خا ف وذ ر تو ر ه ا ی اه ت د د م ی بو م ر
ج ی

هاما ن ا پ در

وذ ر ()1350-1858پ رژیمهاد

ری ا ار پهاد فئ د بد د ار و وذ ر د هاد م ؛ در
دیلتهاد فاه اوپ
 1391بد ی

جناو ج د یا

ج دی ()1305- 1319پ

اگنر تو ی دی اات ردهاد م ا و فردد؛ ی در

ج

(

022

رف)پ م ا هاد ی و بوپ م ا و ی دی اات ردهاد فردد دسار ی

وذ ر ب د م (هاما ن ا پ )150 :1935ی غ

در م ریدهاد وذ رپ اارو ر وذ رپ

وری هاد ی ب اتو للاظ وه م اد ن ا بد دل ا دیر ام

لند ا ت یا

تلنا م ع تبگ ضها ی مابر بردها یا بر د بار با ف اد م ا هاد غ رد ار ت
در ی ب پ س

م ا هاد دا رور ی غ رد ار ت

م ریهاد م ا و ی رتت ر

تلت جر د رم پ سن

ی

در ی ره افت م رد در

د ه ا م تا با ت ل و م ریاپ پا بریار دربار رژیمهاد

غ رد ار ت
م ریاپ

ب د بد ثابد اارو ر یا ا ا وذ ر یاد منوه دی ا

ی للرد ایا دربار ر هاد ا ر ر
د م ت ی تات ر رتت ر

ر بر د تل و

د د ار و اد هر دی در

رد ت شد در ر د د م سارس

م رد نا بو

د ت رک بب ن می

ب گو ت اد م ا هاد دا رور د در واضر ه ا فردد ی هخ و بد
ورفاد باهن ی ن
ت و بو پاید ی

اشر ی شا تپ ری
ا

ا

تپ

هر یطپ هند پر و یا ماخاباپ بد ن
م ا بد
م

ان

ی م ا ها اد م ریهاد م ا و ی م ا

و پادبن د بد د ار و ه ان ی در ی
ب رد بر د م ا د د ونایت رد و

ت ورفاد وه دی ی ئ ل ژد ر نو و
وان تا م ا

بردر رد  /و اد د ار و

در م و

د

تپ م ر د ار و پارلناموپ

د ار و م ا د د ه د اد در

تی بوتردی پ سن

ظدار پ گ

د

امد یا بدظاهر
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ی رد اار ر با م ا واام وه م ی

سیاست جهانی

ر

هامد د در
ی

نا

ا ار پ دیلاو

ود ردپ «ی
ی نا

د اانا من د شر یم

و

تی در ی

دام مو م ر ت او

ا وی غ

م ا هاپ هنا و مد اد پا بریار ب ا

ا و یا رتت بد ه هاد غ رد ار ت
ارد

دیلاو اد بد ریش دام مو ا

با ت رف ا ار پ
د

تپ د رپ ر بد هوا

در و یرد»(بریارپ )50 :1981ی بو م ر یدپ رژیم بانو بر م ا ا ی رتت بد دی
رپ غ ر
022

س ی ا س ت ج ها ن ی

ا م نا وان  )1 :م ع ل ید اد در

ف ط بر د تأ
در

ه ف ل یدپ و

ت ر در ا ار وو ردی  )5م ع ما ل ید اد

رتت هن ر ا ۀ فگال تها ی و

ت غ رم ا و ر تلت انار ی م ارپ

د د رد(بریارپ)81 :1981ی رتتپ انا
غ رم ا و

ط ی بد

ت وان ی ب ی

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

شا گد پر ت رد اگ د ب ارد د رد؛ یگنو بد هنا م
ا و یش د د رد اد

ان  )1 :با و ن ت یا یت ارد
وان ی یا  )5در

ی رح ی شر د ی
)85ی بر ی

برما د

بج

ۀ

رتت

ا ا ی اارو ر نا

ان ی در ی د پ رتت در دیر وذ ر وت م با بدامد در ر د د پا
ناف

د رتت

ر بیذیریم اد رتت

بر ا اد م (هاما ن ا پ )925 :1980پ رتت وت م بد ن

و ر تد ی

تی با

رپ و رد بای او

تی ور ی دی وا هاما ن ا

تهاد م ا و ی و

بد دی ه ا یر د

ترت

د ا ا ی اارو ر وذ ر باه ی

ا ی دگ ت س دی رد
بر د ی اد ا ا در ی

پ گ

د مد تندا ش ئوپ ب د ا

ت وذ رد بد د ار و

رپ و رد مد ی اد

ا دتاهاد م ا وپ و

با م ع دی پ بر ا د ر دهاد

رپ دا رور یامد و

وه د اد رتت در م ا هاد دا رور
ی ی فپ ور در ر

رتت بد ر انای

ی

ر

رد

و

ناف

ا و غ رم ا و اد

رپ ل ی پ بد د ت ورفا فر امری یو ا

ر

ا و م باا اا ا تلت دا ر رتت(بریارپ :1981
یا در ا و

اسپ رتت وت م در فر ین وذ ر د ار ت

ت یا

در ا مداد ی رد نا ه دی
للرد

ایا پ انا

دا رور یو اد و

با ت

مبن د ف قپ گا

ت م ا و ه ار پای ا

ت ور رتت در رژیم

و د رپ

ت ن أ تشش بر د

د ار و باه پ رتت در ا و
ش ء

ی

ت نا وان ی ا ور رتتپ هرسن

امو

رهبر

ا و

و رژیم دا رور ب د

غ ر م ا و یا رتت در ا و

ت ی ین

ت تپ رتت در ا مداد نا وان ( ایا پ

)531-583 :1980ی بو م ر یدپ
رژیمهاد م ا و ه ان پ د

شا اد غ

رتت در ا و

و باه ی با ی وا پ ورسد رهبر و
فر ین

د ا د ر غا انن پ ی

ر اد د رتت بد
بنابر ی پ اارو ر ب د
ن

ر

ت ر هو م باا جنئ ی پرهنار
رپ د ی بامد

ت بد

فر ین ب ی پ ا بامو ف ار شانا و یا مل
منور ( ایا پ )531-539 :1980ی

رتت با هن ارد ی هنر هو وری هاد خا ف شانا و
ایا پ ور رتت در ا مداد بخ ه بر د ولم

ا و ش بد د ار و با ورددپ م رییو ب ار د رتنن بر د پایا
ردد اد رتت در ا مداد وپن رد رهبر

تی در

ت دا رور (اد وت من رهبر مو م ا و یا غ رم ا و باهن ) ط وهایو ر

شر وانن اد بر د رتت در ا مداد بلر
ن

مداد انایا ه د ب ارد

ا و

ت–ر ف

ان تا

ی اد وان پ ن

ف ر هن ارش –
بلر

ب ر ان ی یضاع

ت رتت بد
رتت در

ا رهبر

د بد وا تگاد

با وردد( ایا پ )530 :1980ی
خا ر پ بد
بد و

و با ی م ع

وذ ر بد یش د و ی ی در ی د پ رتت م بت
دم ا

یا واانا هخ و تنایا ب ارد بر د ی وذ رد د رپ

وده (بریارپ )589 :1981ی با ی وا پ ور

ا دی رد امن ف ار شانا و بد

ی ریم ضافد ه د وانا د رد رتت و د

دم د

د ردی هنچن پ واناال هن
با و ت
ب ی ترت

اد بلر

د رپ ضجر رد ر بر د
ر وذهتپ ه چ ام

ا و بر د

د رتت یش د م هاد باه ( ایا پ )530 :1980ی
پ در مدایت رتت بد ن

بده پ تلت تات ر

د در ر وده ی ی

واام یا مداد م ا و وذ ر بد د ار و ر
تروذ رد واو وت م

ن ر بد با و ت

022
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د د بد واان ت دا رور
و

رژیمهاد دا رور د

تم او ن

اامۀ د ار ت

وورددی اپ بو م ر

ناف ر اد د

در پو یر ا

د دا رور یو ی
ه دی در

ف ت یا

تثب ت د ار و در دیر

ن عپ بو م ر بریارپ رتت

مت

ما

ابگ وذ ر

ا و در فر ین وذ ر

د رد سر اد ام وارد ی رم هت م ا هاد دا رور ی غ رد ار ت
تی ب گو

م ا و ی ب اد
شای ا مدادد

ت اد جابو با دی وا
ی

د تشش ارد

بد م ریهاد

ایا پ رتت بر د ولم
رد ت شد ی

هاد د ار و ر

ر ایت در ر ده ی هر سن اد وانا د رد بدو مد د فر ین وذ ر بد د ار و ر
022

یریت ان اد
ین

ا ولم ناف رتت یا

ا م در

د هاد باه ی
.3

س ی ا س ت ج ها ن ی

د

ر غ ر م ا و ر در

جایگاه ارتش در سیاست مصر

ایر امد بد ر ا پ ی
ا و ت؛ مدادهاد

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

هاما ن ا

ر بد ر اصپ د ر د ضگف بن ادد در ر مدادهاد
ا و فرد ل ر یا رتت ل رم ی بد هن

دری ی دگ ت

ت اد بو انادد ی ب رد فر د ی وری هاد ر

مدادهاد ا وپ جح مداد ن د ا و ر پ
)921 :1991ی در سن
بر رد رم ی
م
ب دی

ی

اش

ا

اار یو ی اار

تلت اگنار

ا ا یو پ بد م ر ور

مدادد د رتنن تن م ی تثب تانن
ا و

د یادد

ا و بد دمبا با یابو ه یت ی شای ا

ی م ام ر شای ا ی هن ت رتت در
د رتنن در ا اار

م د د هاد ت(هاما ن ا پ

یر ت رد ثناموپ ی بگ

پ وور یو ربو بداری

دی رپ رتت بد ن

اد پائ

هر یجو مدادهاد م ا و

ر اد امو بخ و

اا ب د پس

دل ا ی دی وا

اص

د

ی

د

ی یو پ نا واردی

ر تی اب د ظد ر رتت بد ن

ر بد دیر

لن

مدادد

و پاها با ووردد اد م ا د

ر ر با ت منن ا د ی با ا د رتت غا اردی

در پو ا دتاد  1325شنبت ف ر

د در

شند رد ر ام پ رتت بد دمتری مداد در
دیر

ر اد شنا

ب لنا ر ر بد ریا ت

ا ت ی ا

ر تب یا ه ی رتت در

امو  1325تا  1391در مدادهاد دیلاو ی ت ن مو ردهاد

ا م د هتی بدت ریجپ

دهد  1391م ت رتت در تبگ ت

ا و

د

م ا شند رد بر د

ح تثب ت ه ی رهبر

م ریهاد
ی

ی

ا و

ناف م ا ا پا

د دی ر در تشش بر د ااهت مل

ب د م ی هنچن پ ب ار ف ر

ا م مدا در د ر

ش

و نو بارک اد

ه یو ب د هاه تو ر تو در م ت م ا ا در
با ری بط ار تژی

در ر د د و م

ا و ارد ی

فر ام ها

د ر با یاالپ ال

بد پاا ا د رتت

ی د الت و ارد رتت در

ال متر اردی ا

نا ر فر و ارد ی هنچن
ا ت ر ل ید ان ی

ر

بارک د رهبر

ژمر هاد م ا و ب ن پاید ب د م
ال م ربوپ ما

ا و ر بد

ی

رهبر ی م ا ا

بارک بد و د
ااد اا ر
هنامن

ب

بردر رد ت

ش دب د

ری بط د اامد با م ا ا
م ا ا وارد ا س

اد پ د

د دی

ب د اد هر

مال م ذهبو ی پر ونات م ناور یامد بر د د ر ا

بد تو ر سر

م ا ا رد

الاد و اردی ب ی ترت

ی

ر

ا و بد دل ا م ا و ی ب ن پاید

ن ر بد هنر هو ی ونایت اثریت م ریهاد م ا و

م دی و ب

ه ه

م ر ی ئ ل ژی پ بد ترت

الاد ارد م (واتنوپ )91 :1935ی ری بط رهبر
ب دم ا

هن ریپ در

ر دا ادد ی الو برش اد ی پررمگتر ه ی با ی وا پ شند رد

ا دتاد  1325تا دیر

د

تشش

ا ت تا و یدد یادد م بت بد دیر هاد

دبا اا اد ه (واتنوپ  )91-91 :1935ی هنا و مد اد در د د ار
م ت رتت در

ف رم او

مدا وه ی ری بط

تی
ن نا د هت اد ی یر دفاع ی رئ س

ریا ت شند رد ماخا
و فر ام ها

ارد ب دی ید م

ره م ا و من د پ ی بد ن ر

ا ان ر د رتنن غ ر م ا و در بر بر ی ی ر

پ بر د ت ریبا هت دهد

ت اد رتت

ر بد ن

022
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دیر و نو بارک

مل

رتت در

ابو م رید

ا ت ه ا می و نو بارک پس

بارک اد بد دل ا تریر م ر اد پپ اد ت ط ی

رپ ورفاد ب دپ د
من د تا مل

ر

ی ئ ل ژد ی تاریخ ا دتاد  1325غا ه ی

با تریر م ر اد پ ی بد د رپ ر
بد د رپ ر

ا و

رتت در ر م ا ا م ا ی اد در شنبت ف ر

د هنر ما ر ب دم در ر م هاد م ؛ ی در ما د فر ین غ ر
ا د رتت

رد ارد

ا

ر یلاد م ت ارد

ف ر پ دیلتهاد

م ت اد رتت در ی

پ در ا و

دیر ا دتا اد بد ا
دیر

تی ی یضگ ت در

د رپ شنا

بارک در ا مداد نا ارد

ت نا ارد

ب لنا ر ن ر ه

ر د بر

تپ ب د بد غ ر
ص در

ن تا ی بد

تی

 .4اوضاع نظامی ،سیاسی و اقتصادی مصر تا 2111
هنا و مد اد ار وردی پ رتت
022

س ی ا س ت ج ها ن ی

ب لنا ر تا تل الپ

شنا

رب د

د رپ در
ا ت در
رد

دیر ا دتاد ف ر
پ م دی

ر بد

تی رتتپ

وی

با ی ر

ر با ر ئ ا با ث ه

و

تر
لند

ت رتت در ب

ر شای اهو ییژ د هاد باه ( شیوپ )35 :1931ی در رد د

ح م ر اد پ

تا رتت بد شاد شحهاد فر د ری و

شنگ ف رها ی

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

ش م ریهاد ری ایو بدر ب ردی ف

شا گد

مو

دیلتپ ی ب ا و

اا

ا و بد م ریهاد م ا وپ بدییژ رتتپ ی در مدایت واان ت ج و رهبر

ا و هت دهد

ر

م ا و غ رد ار ت
رهبر

ر بر م ریهاد م ا و با ث ه

ا و در تر ف ارهاد د و ی ب

م ا و بر

ر

ی رد
ددها

ا وپ ی

ت ی ی تات ر

اناد اردی

ب د یم اد در

یش د بر و

ددهاد

اپ بد دل ا ت ط م ریهاد

د ر ل ید ی ماس ب د

ت اد منوه بد

ی ریپ ا در

ر ب ار هاه م ا و هبد دا رور

ددهاد

ا و – شانا وپ م ریهاد م ا و ی

رتت

شای ا ییژ د بر رد ر ب د

با ی

ی افپ م ا هبد دا رور د

ر

ی یا دهد  1391بدت ریج پ ی

م ر اد پ با وا اطپ دیلت ت و بو ر اد

ب لنا ر بد رث ر

ر درد

د تاریخو

لن و بر و و ایتها ی

جا ارد ب دم

تی

ا

ت تا ی ا

ی دا رور باه ی با ی یش دپ در بر و

ا و ر بد وری هاپ و

ی

بد  01ا مداد

دیر ما رپ ی و

ر ب د ی شنگهاد

با ر ئ ا با ث ه
م ا

د بد رهبرد رهنگ

ب دپ برس

ا و ر بردر ر اردی ید درهاد و

ی بار دی ر

ف
ل یدد

ی در

د یگنو شنا
اثرپور یو

واام ر بدرید ردابت د و و

دی

یس شا د د دی و

خالف ه ا ب رم ی ب ی ترت
م ر

ماخاباپ پارلنامو هن ر ارد اد
ی در والو ب د اد اد پ ه چوا

پ ر ر بر د برو رد

رد شنبد د رداباو ی د ار ت
دگ ت ی د رپ

د هتی

د ر در گرض ماخاباپ

در ر م د( یتایدپ )11 :1980ی بد هر ریدپ در پایا ی دهدپ ریم د ار ت ه
در

ر ا دف ه ی با ی یش دپ هن ا رگ اد پپ ی
ر ر بد ن

د هت اد

ا همسنا یش د

ا رد در م ر ورفت اد در وا وذ ر

د ار و تی اد پ سن وا ب ار دم ر در ی
ا

اد اد پ در ش
م

دی وا د ار ت

رتباط برد هاد ب دی با یش د

ر ریا ت شند رد ش بد
ت با ی وا ا

دا رور یو بد
دابا ت شدو

رد ر برشاد وذ هت اد

م ر

ا و ی دا ادد در ای د با سد اد در هن ا رگ ما ر در ا  1391تل یا
ورفاد ب د ب ار با تر ب دی
و

را

ت و نو بارکپ ابار پ

اد پ ب د در ریم د

اردی بارک اد گای

دام مو ی ن م ی با رضایت رتت د رپ ر بدد ت ورفتی ید ریا ت شند رد
د ر با ظاهرد هاو ش یامد غا ارد اد در هر یط
دهد بگ پ ی دگ ت اا ش انای د منایا ور ه ی در ی
ا

ر ر بد ن

رد بدو ا

بارک

ا پ دی ر

یرد اد در وا

ت( یتایدپ )29 :1980ی بارکپ ب ی
با وردد

ا دابا ت شد ب دی ا دی
ا م هت اد

بردر رد د ار و

اد بد دا رور یو اا ا دیر ما ر

دورو مو ب ار ش و رد ارد ب دی ب ی ترت

پ

ر دیر

اد پ ی

للاظ شانا و – ا و دیر تاری و ر یرد ارد اد ن ر بد ضگف ی

وذف شا گد

موپ

تگا ا ب

و

ت ی شا گدپ ی در ما د ت ابا مدا با

ی ی ره ی
در ی ب پ ا
وذ هان

تاو یدد

او م ر پ

اپ دا اد با رد ی رداباو اد اد پ ی بارک بد ر ث
ند ر بر د وذ ر بد د ار و د ا اردی بد

ر در ا ا

رهاد ایر امد ی هنا

ا

فری ا در د دا اد م باا
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ی دی وا اد

رد در وا وذ بد د ار و

تپ در ی یا دیر

021

پای ر ی ره

ی (در و ید  2-1در

در  52ا وذهاد) ب د

با وپ )19 :1935ی ییژوو برش اد دا اد ی ا
دا ادها ی ب اد بد ملت

غ

ا و در دا اد
ب لن و پ
ی شذ
092

س ی ا س ت ج ها ن ی

ر

ی بام

شدامو تخا وردی ی در هن

یافتی بد دمبا ف یت شریا

ر ایدپ

ف یت ره در تاریخ بگ

ر بد ت مرخ باالد بدر ف یت
ر

5.8

ا  1330ر

یب

 5.3بد  2.3در

ا دتاد ف ر

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

شوالت دا ادد در

ون م ف برما د

ر

 9.5در

شواپ م ا ه

ب هو ی ا رد ب دشد یلا ارد ی هنچن
ا م ارشو فر هم من د؛ بد
ا هاد  5118-5119ر

ی با ید ع بلر

شواپ و ارد د ب د اد در ا
ر ایدوذ رد

ف یت بد 19.5

ت ن

شذ

ارد دالر ری ا در

الو شداموپ مرخ ره ت ل ما الص

رپ ر ی ت ری و هریع بد ااهت ارد اد در م ند ا
 9.0بد  1.1در

دی

ی

م رید لراد د در شذ

ر ایدوذ رد ارشو در

5118

شواپ در مرخ ره ت ل

م ت دنو ر در بدب د ها صهاد

ر با  81در

ر

ر ر بد

رد اد در ا 5119-5110پ

ی

د

در ا  5119-5115بد ب ت

بدب د ریگو در ها ص ره بد ت

و بد

اد ی دیر پنج الد

و ا د و ارد د ر شر ارد ی درهاد

بر بر در ا هاد  5119-5110ی  5118-5119ر
5111

ا هاد -1339

ر در ا هاد دهد  5111ه پ ورفتی دیلت

ما الص د و نگ س ه اد

رپ ورفتی

ارد دالر در پایا

د بو اب د ب د(ری ل پ )19 :1982ی

ت ارپ ی ر ایدوذ رد ارج با اردی ما د ی

سن

اس د ا ر لگنا ن یق

ر اا ی بد ن ر تثب ت دا اد

ایر ر د

ارد دالر در پایا

 39مرخ ره ت ل ما الص د و
برما د

تی

شواپ

ارشوپ مرخ بدر بد ه پ ف یت یافت ی در ما د

د اارور هاغا در ارج

ا  1331بد 10.9

ت اد در نج د د اد

تپ د ر د دا اد م باا ان و

ا  1331غا ه اد بر

ر ایدوذ ر

ر ر الو

ر ی

ت(هدابو ی

الو -5119

ااهت مرخ ره پ ااهت

ر ایدوذ رد ی ادر پ ب د؛ با ی یش د بشفا د در 5111پ بد مرخ  2.1در
با و ت ()Dabrowski, 2011: 2ی
شواپ دا ادد اد در ا هاد پایامو و

در و ت

ورفتپ بد ماایج ج بو د ت یافتی ا ی ره
ش مامو اد در

تگ د و ارد د

مش

در ا هاد دبا
بر اردم
ر

رف ا اار ال

ما الص

د در ت ل
ی افپ ره

)Abuی با ی

ش د

دا ادد

دا ادد ر بر د وذ ر د ا ارد ب دپ ی

دی ر انتور ش ی د ر اد
واردم بد ن

د وال پ

د ر م بت بد یضگ ت دا ادد

(Dhabi Gallup Center, 2011: 4

ی

یم ر ن و

م ا د د اد با یش د ره  2در

د وپ تندا  3در

ت بارک

ن ر بد ی اد هاوا اافو بر د

هاوا ب دم پ م

ریا رضایت

رپ

رف

ی ره مار ضو ب دم ی تضاد ب اتو ر وس
د پریرد ب دی

اارو ر وذ ر در بج

د ار و ی

ریش و

رد پ مد فرد یا وری
دهدهاد اناددپ
ر
ر
دام

اصپ و

ال یر ا تهاد ال

ایر امد بد م ر ور
ی پ و

ر امدهاد اگ د در
تل

ت وانن ی بد دل ا اب د ی ل ا واام در
بر د واان ت رد در ا

رهاد

ا

رهاد

ایر امد یا یش د م هاد ی یا ب ار ضگ ف ب د
ا و

شریا

او بر د

یریت ام جا بر رد وو ر ت اد در

ر پ اا

ن

رهاد ربو ت؛ یر د ر د

م مبن ی ت ربد ماخاباتو ب د ی در دیر وذهاد م
یش د د هاد تی ا تل الپ شدامو بد و مد ی ناو در

ت اد مدا د ار و تن ن
در ا

ایر ا

تی در ب

وه دی بد ب ا

ف ب اپپ با ت شد بد د
م وو شانا و –

رهاد ایر امد ما ار ورفت در ه

ا و تلاداتو ب لا اد هن
لف) ف یت

با تل الپ شدامو باه ی ی تل الپ بارپ م

د ی واهو رد پ

) باال رفا

هدرم نو ی و ارش

ب د ا ط ی ج) تات ر ل ط ب لن و()Bayat, 2013: 36ی وت
تل الپ  5111در ا

رهاد خا ف ر

:

ایر امد من دد

و ه اد
تات رپذیرد
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 .5گذار به دموکراسی

099

تل الپ در ه ا د ار و

تل الپ شدامو ب دی ی

ر ر م

هو د

ورفتی
بو م ر ن وهایو اد «

د

 5111م ا د د ب د هرسن
د ب دم

ا و ر هبردد الهر » در یپپ یاا بر ی اابر
ردها ب ت

س ی ا س ت ج ها ن ی

د ار و

هو ور

د ار ت
بد یش د ی

مپ

رد ب دی م اد دابا ت شد ی

شداموه

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

(

دری ش

ب ری ب د

ثنر تنر ت
ر بای او هر یط
ت شد بد

هاد

ن ر فرهن و)پ ت ثر د و ی ذهبو()Khan, 2014: 78

ن ر شانا و  -ا و) ی ت اد ری مو رد بد م ریهاد م ا

( )10

ر با ر ا

ت اد بر د همم یو با

ر بای للاظ اردی با ی ی فپ منوت

ش و(( )Kohut, 2012: 2

و( Azzam, 2012:

ن ر ری هنا او ی ن او) ر در تل ا تل الپ م شبو رد
با د ار و

رتباط

هو مادی

ر بد ما د ج

د

بای هر یط شانا وپ دا ادد ی فرهن و نا

ا ی اد ی هر یط مد
ند د

شپ

ش م شبو رد

(ا الیوپ )31 :1980ی بنابر ی پ در تل ا تل الپ م شبو رد
دریمو ی

ین

ا همسنا د ار و ر تندا ر وا بر رف ارد

ود م ان ( دا و اموپ )21 :1931ی د ر
090

هر ا دی رد م ر

ا ر

ه ر

ر ی

ورفتی بد بارتوپ امو شنبت م شبو رد
اد هند ی هر یط ی

ندها ر للاظ ارد ی

مناین وا ی دی وا ها ر ر ضو م دد ردی
هن ا

ود م م اد فر ین وذ ر بد د ار و

وه د :فریپاهو رژیم غ رد ار ت

پ ه او رد رژیم د ار ت

تثب ت ی تل م د ار وی هند م رید پرد
ندها ی هم بد اارو ر وذ ر ت شد ی تاا
هن ت ت برر و م ت ی تات ر رتت بد ن
ر

ت اد تا بد وا ب

رژیمهاد غ رد ار ت

د رو د ش وامد ت

پرد اد م

و

ا

ی در مدایتپ

وذ ر در هر د رو د هم بد

د رم ی
ی و
تی ال

سد اد در ی تل و وائ
اارو ر
بد ار

و وذ ر در
ت اد فریپاهو

ل ی ا ن ر بد ه او رد رژیمهاد د ار ت

منوه د؛

ب د دیر وذ ر دیر
ن

دجگ ت ت ی پ یت د ار و تندا ی و

پ ا هاد

ی

ن ر دابا

فریپاهو بدهنار وریدی تل الپ سن

برر و ت :تل لو د ار ت
ن رم

اا ش د ار ت

ا

ی د ار و

رم

ر

هامد ه ا ورفت ا بد ی

م ا

ی

 .6نقش ارتش در دوران گذار
و نو بارکپ شای ا رتت در

با رید اار
بر د ش و رد

دیر

ر ب دی ی

رم ا

ارات

بارک در ا مداد نا واردی ب ی ترت

پ رتت

بارک غ ر

در ت گد دا ادد

م ت م ا وپ اارارد الو ی دا ادد م

ل

شن د ت ل

الپ

ا انامو امن
اار امد

الپ

م ع ل

نا پ ت ب اپ د ری ی

اار ام اپ ت ل

ت ی ی

ر در

د هت ی هم ان

اپپ اار امدها ی هراتهاد اگ دد ت اد بد ت ل
رفوپ م

وده

م ع ااالها ی

د غذ یوپ ااالهاد

ن اپ دی ر وپرد دی ب ت

ی یخچا ورفاد تا

هراتهاد ا تی ا پ هب دهاد م ر د

92

دری ا دپ ب رگتری

ر ا ر ها ی باه ا هاد یر هوپ

ن دهاد رفاهو ی شی بر هند ی ها ال ت شک و ارد در نا و خا ف
ر تندا بخ و
در سن

ی د ر یوهاد رتت ت( شیوپ )31 :1931ی
ادهایو د هاد باه اد با ولم

هر یجو ب گو ت اد رتت ناف ی

ا ا پ ی د ر یوهاد ف ق هم شدت ب د باه ی با ی پ ت ند وت
دی ر بد تل الپ  5111تا 5119
ره ف ین

ر د هتی

ندهاد دا ادد – شانا و ماهو

ب د ا ط ش ی پ ف ر ی ب اردپ ی

دیلت دا رور ی را

ور و نو بارکپ ی هنچن

هنچ

ف اد ی مابر بردپ تبگ ض ی ف

داه

ب دی

م ع

م رهو

ددها

ندهاد
ایر

ا و ماهو

ا ت ری انن د

ند بر د تل الپ م شبو

092
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ال

ر با تگریف ه

ب ارد ضاد رتتپ م ت ی ا ریت ش ی د بر د رتت

تگریف ارد اد هناما
اد رتت در دیر

ب دی بارک

دل ا هند ی

رد م

ا ویفجه

پ ش ت ی والت نگی روو در ا اار د رپ

سر د تگا ا ا

ض دیلاو ی شردد
ما ر سن

دو

ب دی غا ورات

رد ی واان ت یا ف

ت بارکپ ت ط م ش ما ی ش مامو ب د اد ا و

منوهنا ت یا ش د منوورفت(مب دپ )5 :1983ی بر
ر ورفت م ت ا و در م ش

اارو ر هنا اده د اد ت

س ش ما پ
د هاد باهن در

ر وا یل د تل الپ م شبو یا وض ر م هان یا در ر وا بگ د ب
092

س ی ا س ت ج ها ن ی

ی اارو ر هناما وری ها ی هخ تهاد
وری ها ی و

مد تندا ه چ ی

م هتپ ب د در غا با
لن ن
ملرد رد در

م اد بد ییژ در ر بجد با

ال با وردهم یوهاد ب رگ د ها ه ر

لالریر داهر در  52ژ م ید 5111پ گریف بد شنگد
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شپ

خاللت

ر رهبرد وراتها ر در د ت

بد خاللت پرد ان ی ی

خاللت ارد( ون دپ  )509 :1931ا
تنا ت

د ر در

 58ژ م ید با م شب

ت شنبت در ر د دی لبادپ ال

ر ترس ی هر س مدا

پ ا ها د بگ

بد ار ت ادپ ی
ار ضها ی

ی انت رژیمها در را

ی م ر مو ب دی

ف رید 5111پ و نو بارک ی گای یدپ نر

بر د بوتباپ ارد
بنابر ی پ با یش د و
خاللا ی نا

لن ن

د

نا ا ه

ی دی ر ا ا هاد

ی وری هایو س
رهنا و س

ل ف ی

لن ن

ی بد رغم وض ر

ین لن ر ی لن لبر د و در ا

خاللا پ

بد د ت ش ما ی م ش مامو د ه اد ا و ما ر

ش د منوورفتی د پ یل د بر د برو رد ت اهر پ  52ژ م ید (ری
هن

شو

ر م بت دهن (ف د ی هاهنوپ )00 :1939ی

شردد ورات ض د ار ت
اارو ر ش

ش ور

ی ایر وری هاد امدرید ش ور د ربو

در ا هاد دهدهاد  81ی  31ی دهد مخ ت در ب ام تای انن
ب دم ت اهر پ رد و ر بد د

مپ

ش هب ا و ارد ی

اد گن ال با د ا ردپ لااند ی م مو ارد فگاال

هنر ب دپ ماهو وه ی ت ربۀ
واو در م ش

پ

ا و ل بر ی ش ور یا ب دم ی لذ پ

رهناس

ر دابا ت شد ت اد

ان ؛

رپ ورفت ی ب اری م رید واضر در

م) ت ط
ابا هاد داهر

هن

ی دی ر هدرها ر م

نمپ ت

فر د ماهناسپ ا

شن د

ا ود دی

دمتری ی انتهاد شنگو ی ار ضو ت ط وری ش ما  0یریا ی م وری
گ

ال

رپ ورفت اد در پو د ا رد ی رگ

گ » بد د ت م ریهاد ن او در
هگار «ا نا ال
بت

ک ش مو بد ما « ال

ن رید در ا 5111پ ت

گ » ر در ا ااربر

ینارماو ری ج د د(ی

ا تروذ رتری اارو رپ
هر سن رتت در

ریو ف ر

ص در دیر

د در ا و

ت؛ سر اد ت ض ح د د ه اد رتت در دیر

بر شف ش

تی رتت در شدا
را

ر

د ا ا هایو

پ چ وو و ماو

م ت وائا ب

ت اد در ی

و

انتورد

ری اپ

با ی وا پ رتت

ت ادپ

ت ی شا گد ر با د وان ی

م ا ب اد اار وان پ

م ر م

ی

ر دبا

د م ا وااند بد ان هاد

ا ا رتت اا اد ب د سر اد رییارییو

با

ری ا مب د(م ر موپ )139 :1931ی

ر بد د دل ا در دیر وذ ر بد ضرر بارک ی رد نا ه

پ در ابا م شب

ت؛ ناف ی ا ا تو اد با

دا ادد ه ا ورفاد ب دی

ی ریپ

ی

م ت اارو رد وذ ر ر با د ارد :یالپ س

د د ر د ناف ی ا ا تو ب د اد در
خا ر و م

ر د

اارو رد تروذ ر

م ی در م ا هاد دا رور ی غ رد ار ت و هنچ

رد بد ه چ یشد بد مل
بد م و با

ی در ا مداد

بارک بد غ ر

شدا

م ش پ ی ب ا و رتت بد هخص واامپ ی ی ب ا و
یاالپ ال

ت نا ارد ا با

یرید ارد ب دی پر ی ضح

غربوپ رتت در تل الپ ش

ت اد

رپ درو رد با م شب

مدا ر بد

ت یرید مدا بد و

هاد الو ی

م ر رتت فر ین وذ ر هخص بارک ی

ی ر ه ف در ر د د ب د مد رتت ر ی پس وت م ت

رئ س شند ر
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م ا و در و

هاد

ا ی

بارک تب یا مداد تروذ ر ه

ا و ی دا ادد م

دهنبد 52

لالریر وذ هان ی

ن ر ی تل وپ رتت ب دی دل ا ی

ر با

ا ی بد

نا ارد

رف ا

وپ )912 :1935ی

 89ه ر ملر بد د پ ینارماو بر د برو رد ت اهر پ ری

ژ م ید پا خ د دم ی نگ بناد شاناع رد و ر در

وذر

ا ه ی بشفا د

فا د ب ردی هنچن پ در ا هاد پایامو و
رئ س شند ر اد ب ت
ب دی
ا

 81ا د هتپ ا

ألد ی ب د اد
شام

ی

ب

پ ر بارکپ ی

ت و نو بارکپ بر ر شام نو
بارک ی رتت سالت بد یش د
ملر

فرد م ا و یا ی

بارک م ت تگ
092

س ی ا س ت ج ها ن ی

رپ

انن د د هت ا م ر مو رد
د در أل د رپ تگ

تی

ه دی دل ا

ری ا در

ر

ارد ب دم (ی

وپ  )991 :1935اد در
دپ ی رد نا

ولم شای ا تروذ رد

پ ی اد ور رتت تنای و بد ی وذ ر م هت با
ت ر در د ت وورفت ی

وه ی ی در والو

ت اد م ش

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

انارد بر رد ر ب د ی گارض
اار انار و رد بارک

د در ا و

ت ظاهر

رپ م بت بد ب د م ش هاپ

مت

ی م شب

با هگار ی رفاارهاد

 91ا د رپ بر د ر

ادهای ا اافو مب دی مدا در
ب دم ی م ریهایو اد و
دمبا برانارد بارک ی تگ

رئ س شند رد ارج

بارک گو ارد

الاد ان پ رتت

ا

گارضا

ا م ریهایو اد

ان

ت

النت
رد بد

تلریر بادو ام م ی ت اضاد د ار و

یا م ت ام و ر

ب دم ی م ت رتت در ی

مت ی رد نا

د رپ ه م ی

ا انار و رد بارک بگ
د هان ی رتت در ی

ط

برما د د ب د اد م ریهاد

لتپ ی هنچن

ه پ ا دتا ارد ی و

رد

و

بارک ه د( شیوپ )30 :1931ی در ما دپ بد ا ر تلایپ ناف

بارک فا د ورفت()Alldredge, 2015: 30ی دی ی اد سر غ ب
ح بر د

واام

اار رفا

بارک بنام پ با د اردی رد ی و
فر د

بارک
ا و بد

ش د در د یر د رپ

دم ب دی یداو ار ضاپ رد هریع ه ی و نو

رتت در انار ایر م ریهاد ن او بر د ا ش ارد د ا
مت ی را

رپ بگ

)95پ بر شف م ریهاد ن او ی پ س

نا

م ک یل د(واتنوپ :1935
مت

د رد

دد رد

یر ی ی
بد ی ترت

پ رتت در ا اات ار ضاپ رد

واان ت بر د را

رد پ ر

د بارکپ بد شاد هنر هو با

و ر در پ ت ورفاد ی

ا ت ولم م ا ی

ناف

تا

ر ر تخا اردی در پو ش

و

ژ م ید  5111در داهر پ رتت با

یر ب ام د د ش ارد اد

دام مو ی بروو ت ی رتت هرو بد رید رد
رتت اد ی
ن و

تی ا

ی اا

بارکپ رف ر
با ی

شح مخ ه ا

ن و لاف ت

ه م ارد»( شیوپ :1931

لالریر ا رد اردی ب ی ترت

بارک ر

رتتپ گارض

رو ۀ ما الو پذیرفان پ ه ر د م ا و واام ر بر د

با ی اد رفر م ی برو ر ه
وذ رپ

د در

النت

ا و هرات اردم ()Spiering, 2011: 3ی
ا ب ی ما اد مب دی در ی د پ شنبت

ادهاد

مو رد در
یت در

بو ی ی ابو ی پوو رد جالباپ

شم ت ا و بدر ورفاد ب دی

با ی یش دپ ا ا ل رد در ی وذ ر ی ب د اد بدرغم ه رشهاد شانا و در
دیرۀ وذ ر

بر بر دا رور یوپ د
امو اد رتتپ و

ت

د ه رد م ا و

دت ر ه یت واردپ س

م شبو ت د رد باال ب دپ تا و و ارد د

ا

دت یض
هن

وه ی در

و ا تیه ا

د رتت در دیر

ا رر

د ار و ر ردم و دی
تا ب ی شاپ جابو با دی وا پا بریارپ رتت بد بدامد پا
رف ر د ار و ی رد نا ه
مداد تر پ

رد

ا با د الت غ ر ا م ی ل ید

د در ا

د ر بر فر ین وذ ر وذ هتی اارو رد ی م ت فرینو رتت در ی

دیر در و ن او من د یافت اد بد
بارک ی رد

ناف

و بد مل

تلریر ه

رپ ام و ب

ب دم ی ورسدپ مبای

خاللا ی رف ر و نو
ی

وانا هم غافا ام اد

092

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

 13ارس  5111در رفر م ی دام
رو د بد ا

پ با اشهو

ه ر د م ا و ر بر د

شر د اا ا د ار و تلت ف ار وذ هان ی در ر ااد ه

یرد

خاللا

و در ر د ی وذ ر وردی ی

رئ س شند رپ رید اار

انار د و نو بارک بد ن

سارس

ی خن د

ش بو رفو ی در مدایت در ونایت

م ریهاد ن او ی پ سپ رتت نش با ی ر
د

ادهاد رد

ب ام د ر در ئت واردپ ف ید « :لباد رتت خالف تخری

)39-30ی بنابر ی پ رتت با
ه

ار ضاپ

مو رد در 52

م ت ام وور یامد ی ش و رد

تب یا ار ضاپ رد بد ی

در ر ااد ولم تباپ ی ن ت ا
ادهاد

بد

مش

رب د

ت تا با فریات ارد

دپ یگنو نا در ا و

ان ی

تپ د ت پ

ار

تنا

ار ضاپ با م

 -7نقش ارتش در دوران مابعد گذار
با انار رفا و نو بارک
فر ام ها
092

س ی ا س ت ج ها ن ی

ا ریا ت شند ردپ ه ر د م ا و

الورتبۀ رتت بد ریا ت ژمر
در ب

ورفتی ه اف بد یش د

نجاید

و

بایر د هان پ ل
اارو ر

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

ن رم

ر د ار و

ا و

د د د ار ت

ش ور یو ی ل بر ل م ا
ا و
ش

ر
ان

ا و ین

ا ار
ل ر

د ار و در ا

بد تل م ی تگن و د ار و

خص بر د تگ

ا و

دی

د هان )پ بد دی م رید بن ادی

 58وری

تاریخو

ا ا هنا نا دد ر ی د ر د ه یت
اشف دی وا پ بد دی

ی

ر در درشد یل یت ی دغ غد مخ ت م وو ی واان ت

اار و بو

ود م ان ی

ا بر د ل بر هاپ ی
شانا و ی

ب د

مت ی ی
مش

ر بد ر

ا

یریت ان ی هرسن

ا اص یافتی تنا و ش ور یا پ ورغم
ه

ا

هو ب دپ هم ل بر ها ی هم ش ور یا ب

با ث ه تا فضاد بگ

دی فضاد اد

(اد هرا

ر

برد هت ی تل ر الایپ

مش

ر ر بد د ت

ایر اارو ر وذ ر ی فر ت ر در

رتت وذ هت اد با م فر ین وذ ر ی بر ین
ش م شبو رد

ر را

د در ر د د ی

ر در یا

د ار ت

پ د ت ی فرهنگ و با وار بد هند شیو ی دی وا هاد
دد در رل ود ورات

ا و ی وار بد

ا و ی ین

واان ت

ر در ر د هت(درییتپ )8 :1931ی
رتتپ در سن

هر یط تنت یوپ م ریهاد ش

ر تا و ید یادد
و

ر

لالریر ی د ار و

دیر ردابتها وذف اردی در ی
لن ن

شن د

در وا

پ رتت بد ر رت

ها
با

ذ ار ب د ی ا امو ر اد خا ن ت

ود م ت د ا ر ی بگضو

مدا ر در د دوا هاد م ا و لااند واردی دل ا

لن ن

ی ب دپ هنا و مد اد در ره افت م رد هار

ذ ار رتت با

م

ه پ تنایا د رد د رپ ر بد و
اد در ا
ن

و

ی وری هاد

متری وری ی و
لن ن
اه

ت

یا هخص اص ی وذ ر ان ی ال
ش د در

ش د

لن ن

رپ

ی

د ینوتری

تی بنابر ی پ رتت تنایا ب ارد د هت با

ذ ار ان تا با وری هاد ماهنا اد د اد
ب دی ی ی م ا

بد ار م ت

ش ما ی ایر م شب
تر ب د

وده اد رتت در دیر ی ابگ وذ ر

تی
ا ی م م پس

بنابر ی پ در ی

ی

د رتنن اد پ ت

ن تا بر ر دهاد د رپپ م

ت جو بار د هت بر
و

ت ی پس

ترت

پ رت ت در ی

ر

ا وم

در لند
ج

جر پ

م ا وپ الو ی دا ادد

ارد ی م و دم در دیر ما الو

ا و ی ریم تل الپ ی ا

امو در ا و

ا وپ در ب ام د پن م

و ر نلا ارد ی د ر

ر بد ن

را

ت نا من د ی پس

دپ دام

ر ر بد

ر یلا اردی ب ی

ا و ر تگ وپ

بد د ت

الس ه ر ی

پ هت ا بد د ت ورفت تا در ی

پ ماخاباپ پارلنامو ی ریا ت شند رد ر برو ر ان پ ان اد د ر بر د
ا و ت

دام

شواپ دام

ا ده پ ی هندپر و دربار

شح

ا و برو ر

ان ( شیوپ )33 :1931ی
ملش ه ر د م ا و ی برانارد ژمر
دیر

وذ ر دابا برر و

ت اد

وبای او ف ر هن ارش ر ف
بارک در دیر

وذ ر ب د اد رد

نجاید در ای ی رپ دفاع
م ت ی تات ر اارو ر مد
هن ار
تگ دد دی ر

دپ ی در

نجاید در ر ااد م ت مدادد رتت در
ایا م ا ه ی رتت بر د ب ر

واردی ژمر
ها

نجاید ش ت ب اد رژیم و نو
رم مو ید ب دم ی بنابر ی پ ب اد

د ر و شاد تگ

د هتی رتت در ر ااد

رتو اد ف ار شانا و ر وس وارد بر و

د ر انار و وذ هتی ب گو
ر د رتت ش

بلر

ت اد با م

ر ت ب ار رد

اد ارد

ر ب دی

نجاید ی
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ورفا د رپ

دیر و نو بارکپ رتت

مدادد

091

در شریا پ ری د م ش پ ه ر د م ا و اد پس ام د
ب دپ بد ما

ت ر در د ت ورفاد ی

تو

ی ه ر در ب ام د د بد ما «ب ام د دام
من د ی

تگ

ما د ی

س ی ا س ت ج ها ن ی

یری

و د ر یضگ ت م شبو ه

یری

د ا اد

اط لن ا » بد لد

شح لن ا » ب د اد با خاللت رد ریبدری ه (اگبو ی دی ر پ

اه ت د ار ت
ی

ا ا بد

ا ش بر رد ر باه

یا دا رور د رژیم واام م اهو تام د د هتی رتتپ در هن

ر اا یپ در د د ناری هاد
بگ

ب دی

ا و دیر و نو بارک ر در د ا ر اار در ر د دی

) 91 :1931ی رتت اد هن ر تشش د هاد

ت

و

ا و» ریم ه او رد و دو م ا ر

تلاق تب یا هگار رد و « ل گ

«ل گ
002

شح دام

ت و نو بارک

دام

ا و پچ

ا وپ اد بد
ابامو

وه پ ردیا وهاد

یریت

د در

ا و

ا ار پ ب ار ر و ی

د ر و ر

ش ور یا

یریت منای ی

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

وری هاد ابا ش ور یا بد هنر دی وری د ت دبجوها ی
هند ا اارهاد د رد ی ا
اد نافگت در جر فااد

رر

رت م ت
نادو

فو ه تنا
فوهاد

ری

د ر و ب ج ان ی رتت مد تندا گا

تپ ب د بر ی ت

ب د

ر ب د اد شور یا با د اتو اد

بگ

پ ری د ر و در ماخاباپ ریا ت شند رد م ا د د ی رفر م ی و ر بد

مل

ت دا ر یادد ا

وانن پ در ما د بد خاللت

با ما پرد ت ی در ی ر ل بر ها ر پ ا مد

د ا تی رتت در خاللت با

ش ور یا برو ر ارد

دا رور یو ش ور یا سن وا
ی  :ت یی ی ت
دام
ه

ی

د م

ا و برد هان :
ف ق ل ا ر؛ ه ر د م ا و دام مو ر تلت ن

ف ق د ا ر (ف ق دام ) ش ارد ی
تی ی دام م ی ا دام

) 2 :1931ی ی دام
بد رتت ر

ا و ش ی وو تخجو

رد تن م ه

ید ارد ب دی با ی

و ه ی دام

ت ط ال هر م هاد

ب د اد هرو مد د
د

ر م رد(
بر د

دپ

هد ی رد ارد

در تل الپ ین پ واو ور اد جالباپ

ها م بر یرد وه پ وت م ان م ت تات روذ رد

د ر ولم مناین ی

دی  :ملش پارلنا ؛ رتت با م بد ی اد در
ماخاباپ

شند ردپ ش ور یو پ ری

رپ برو رد ماخاباپ ریا ت
هن ب د ی رئ س شند ر ش ور

در انار پارلنا با اثریت ش و بر د شای ا ی مل
د

در ی

د دوا دام
 :رد

و دو شو ت ی
ا و یر ئ
شو ت اام ی د

و

س ر بگ

ت ید در ی
ا و با

با ر وپ باردی ر

د ر با م

رد

ی ی ش ت ین

ر ر پررمگ
د

فر ین رأدو رد

ا ما د ماخاباپ بوهائبد مب د ی ما اد تو ر درپو د هتی
وری هاد دبجوپ و

خاللت اردم ی سر اد دام
ریبدش یو اد بر د تضن
ر ی و

با د

ت رتت ر ما

ا و

ر در  13ارس  5111در یل

ا و با تو ر پ دام

سالتبر م

ب اد ب دپ بگ

ب دم ی

د ار و

ی ن لامد هرات اردم
پ رهبر

ما د

د ار و الاد ب رد ارد( )Spiering, 2011: 4ی پس

بر و

وت

بارک ر بد ن

د در

د ماخاباپ ریا ت شند رد اد با پ ری د ر و هنر ه

من دی درتاموپ هرسن

ه

م بد پای ا ضگ ف ر وپ ون هل وپ

ردابت ب ار م دی

مدلاد ب دی یالپ ر و

فگاال ش

ی ید ر بد ن

یافت(هر تو ی ظلردپ )121 :1935ی ا ی ه

ی فر ت در
پ ری د

لن ن پ ر

شایو اد بد پ ری د هل و بر ر و

م رد ی ها بد دمبا فر ت نا

د

ا وپ با ی
ا و
و قی

شا تری ی ری

د در سارس

ا و ی بر و

ها ی

ا ال اد
ر

ا

لن

ددهاد هدریم
تری د م

هنا اد

رهبر

شواپ اافو مب د
ر وم

تپ

ورغم ریم

د هت  -ی

ی وث

ا و دم ت –

تنادضاپ

ن رج رمج وبرد اد در

رپ
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ه

و شریا

ابو م رید ه یو ی مخ تی یر دیر

ماخاباپ گرفو اردی

ا و در ی

رپ دری وریهو بد ر و ر

ما د ماخاباتو گرفو اردی رتت با

ریو

سدار ا نلا اردم ی

ش ور ؛ د دوا دام

هناهنگ با رتت شو ت « ر پ ها ر»پ ما د

فر ام

ا ا

مناین وا ماخابو در پارلنا ر

بردم ی

رد ارد ی ی شریا در

رتت

ه ه پ

م ارپ ی

تر رد

ارات

اب دد دی رد

ند د بر د ظد ر ی بری م ا

فر هم وه ی
اد  1دام

ی و

ا وپ بد ن

ا و بر د م ا شند رد
ت ریح وردی

000

ر ی هئ

ی تنادضها ب دی در ی

ا ا ماخا
ضاد ه ئت

د در

شو

ه ه ی ه خ أل هر

اد

ی غ ر دابا

ت ی دام

ناد ب رگ ال هر

خص وان

»(2014: 78

اسپ ی هخ ت و دو ر بد ی جد دام

گذار به دموکراسی :نقش و تاثیر ارتش در تحوالت مصر( )3155-3159

را

دینو ی با

ه

منن د

ا ا ی فر و ر

ئ ل ت وباه ی م ر ه ئت ناد ب رگ

ر رتبط با هریگت

ه

شوی

تپ بنابر ی

یل

ی

ماخا
ریو

ید ر

ارات ن و رد

ه

ب د ا در

یض ح ال

ئ د د اد د ار و رد و

ر رتبط با هریگت

بر رد ر مب د اد ی ه ئت تندا رش

رب ط بد هریگت

ر ر با

مداد

د ر یظایلو ت اد بد ر وت بد مدا در ی

ذ م ر ال هر بر د
ت یا

ری ی دروالو

ا وپ ر وت ی هلاف ت در

ا

)Khan,ی بر ی

خا ر ریبری و ا تپ یضگ ت و دو ه ئت ال هر ب دی ی
ا ا ی فر و ر د

اد سن

رب ط بد م ر د پ ش و ی

ر ی ر ر شدا

ال هر هریف در

س ی ا س ت ج ها ن ی

دیی و

ب د اد « :ال هر هریف ه ئت ی مدادد

ت اد در تنا
ربو در

ناد دبر م

رپ من مد د

تری

خا ر پ

ی لاد

اد هار

ش وپ ی

ذ م ر در

ت اد ی و

ش وپ
اد
ر

ص

ییژووهاد د م
ا

تپ بد و مد د اد تا و

م ا ن بد تل ر مباه ی
یو با جاد یضگ ت و دو غ ردابا
نا

دهاد

ا وپ وت م

اب دور یو دینو ر در ین

ا و بر ی اد هریگت ش و نب
ض ع ورغم تاا

بر و

ی و

ا و ی ا

سالتهاد ش د در ریم د ار و

بد ه خ ال هر ورغم ش و رد
ا و ی واو

شباپ ف اد
ر ردم ب م ی ی ی و

ر وب دی

خا ر پ ی

د دی ر در اد  5دام

و دام وذ رد ت تاا

تل اور پ م جد جف دام

ه

ا و

ب دی ی
رم ت

سر اد بر هن

ض ع در

اد م ر ه اپ ال هر در

ا  5دام
ص

ا و ابو هار وردی

ر رتبط با هریگت ش و

ند ا تبگ ضو ه ار در دام وذ رد وو ت اد واو
م ض ومن د ی بد تب

ا واان ت دام

یر تبگاتو ر در شر دام

ر بر

م اط بدا ی ضگف دام

الایت وارد تا رتت
ش ور یا در م

مرخ ر ایدوذ رد

 55/1در

ا
8/ 1

ارد دالر ر

ی د ور یامدپ بلر

در

م ش پ ناارد ضگ لو د هتی ره

ااهت یافت ی

 2/1در

الو  5111 – 5111ر
در ا

در ا

الو -5113

اد دمتری دل ا

ااهت

الو 5111 – 5113پ بد  13/5در

در

الو  5111 – 5111ب دی ر ایدوذ رد ارشو اد در ا  5113 – 5118بد

و ید  11در

ر بد

ا

اب د با

ب دپ اا ش ا دف ه ی در ما دپ

ایر ارشو

ط ارد(هدابو ی با وپ )19 :1935ی بنابر ی پ بر اس ناری
دا ادد ی ف ار ری ف ی

د د الت غ رم ا م در ا ت

جالباپ دا ادد ی شانا وپ م ا ا
ق ود دی

پ ما ر و هاد دی ا رتت دادر مب د در ابا

گو ارد بد ت یت شبدد م اپ و بیرد د اد
ب ی ترت

د

فا
وی

ر و بای ا پ لذ
ف د ار و ب دی

پ شنبت «تنرد» ه ا ورفتی هگار برش اد شنبت تنرد در

ر و ی ب د اد ور ر و 12
خاللت با ید بد

ر

رأد ا

ارد

ابا ها و یریمی رتت م اد در ار

ت ا ب ار
سن

شدد با
ر در

فر او ب د ی
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5111پ بد  1/8در

در ا

رد هار در ر ود دی

رح ی م ت ش ی د ر بر د

ر

ت ل ما الص د و  9/9در

ی ه ر ی وو هدریم د

ا وپ هنر با ضگف ی یضاع ب دا اددپ

د بددمبا

دی دا اد

شد وارد

اد 1پ بد م ض ه ار

د ار ت

تاا د هت ی اثرپور یو ا و ی و بو ر

ه ه پ

ا اثرپور یو ر

ر با سالت ش د

در پو ود هتی بد ی ترت

اد  0اد بر باناد م ا واام
هن

ب دی ا ی
اد

ر

ط ر و ش ارد اد بر د ش و رد

هلاد دبا
پرت ا یظ لد
بگ

د ر د الت در

ت ن بالغ بر 58

ملر در  3ت ر در

رفا

وب ن ی بر هن

رتت در برما د د
ر وپ د

دیلت

دت ارد ی ر و ر

لو ن

رپ رئ س د دوا پ ر بد ن

بد تگ

م جد ما گ و ما ا د د ی

با ش ضر الشا  18ا اد بد

دت گرفو اردی در مدایت ژمر
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ش ور یا ی در و ی

خاللا

ورفاد ی دا رور یو ر

ل

فا ی

د رپ برانار ی بد
رئ س شند ر

و ت م ت با ف ار شانا و ماهو

ماخاباپ بد ن

د بد ا

اسپ

لالریر در خاللت با ر وپ

پ ت ر وو ه

خاللا

س ی ا س ت ج ها ن ی

یریت یضگ ت ش ی

ر بد نت

ر

ی

م ا و د رپ ر بد د ت

ر با ورد م ی

نتیجهگیری
دا رو ر یو در د

شا گد

پ ضگف ی ف
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تل الپ خا فپ یش د ی ئ ل ژدهاد رد

مو پ یاپ م ت باالد او رتت در
ی ا شماپذیر ی دمتر

اشف برد هتهاد ا و دربار م ت ی هن ت د ار و
فر ین ی فرشا وذ ر بد د ار و در
ت

م ا و د ار ت
ب د

با دور ب د م

رژیم دا رور د

د ار ت

ب من ی بنابر ی

د تا مادا پاف ارد انن ی
فر ین دام موپ بد ت یی ی ت

دام

تل اها مادی

ورفاد ه

ی

ی انار

د بر

الت

بر ی

د هان اد ه ر د م ا و با شر د
ا و ی برو رد ماخاباپ

د رید

ر ر بد مل اارو ر دی رد ه اد در

ت :رتتی

رتت اد در دهد  1321با ا دتا ی در
بدت ریج ی بد ر م بو پا

ر بد

ما ار ورفت بر د ولم د ت یردهاد

هن ریپ تاا

ب ایرد؛ اد تنربخت م ه ی ی

یاددپ با

ا م ت ش ما «تل اارد » ی «بواار» بار تر

ت اد ت م ان در دالبو فر و بو ی فر ب اتو ی در فر ین د

د ت بد م ش

غ

للدهایو م اد در

ر تروذ ر ب د م ی اارو ر

ی تأ ر ی م تهاد ام ی یادپ در فر ین وذ ر

هند

ا و

ر د ا و ب ری ا

ر د و ولم اردی یرید

بد و

ت در

ر نا وارد

ا بد ملاد خا ف جر
الو ی دا ادد در دیر

بارک ی
در

ا ر فر هم ارد اد ناف

رپ م ا

در

ر

در

رئ س شند ر ش ان ی ی

 5111رید د د ی رتت با سر غ ب
بارک در ابا گارض

رهبر ا و ش تگریف ارد ی

ری ا ی بر د ولم ناف ر اد د ی و

ی م شب

شند ر ونایت اردی ب ی ترت

ر در تل الپ ژ م ید
خاللا رئ س

ش بو رفو ی در مدایت

پ در ا مداد تب یا بد اارو ر وذ ر ه ی

م ا دا رور د بارک ی رد نا وردی ی در دیر وذ ر بد ن
رد اناد وری ها ی و
ماخاباپ خا ف ر
تل ر

درو ر ر ا

ا ا بخ

هاد د ار ت

ام و ت م ت

من د ی با و ن ت فر ین وذ ر ی

ی در دیر
شام

ابگ وذ ر ی
ش ور یا

امو اد

د تو ر د دی

ش ور یا ی بخ

موها با برد هاو ب رد

ص

رح ا ار پ ب ار بر د هریگت ش و با ث رم ت و
برد هاو فر و رپ ی مد ب ردپ
ردیا و هاد
ی وا

ابامو

اأتر
ی ئ ل ژی

د ار و د هان ی هن

ف ا ی خاللا

اب د

اسپ فرشا

با م در ا تا
اارو رد رتت

ی وری هایو ه اد
رم ت د ت اید

ر در سر د گ

المو دا رور یوپ ت ط رتتپ ضگف شا گد
نادو م
پ بد ی

یت

الر بر وذ ر

ی

مو ی تضاد
م ا دا رور

ر منورید اد پاف ارد اارو ر وذ ر هم

دم ام ه دی ب ی ترت

د بد م ا

نت

ی م مو ارد ی د رپ ر

ش م شبو رد

واام بر شریا هاد ش ور ی

بد م ا و د ار ت

د ار و بد

ر و ه اد در مدایت رتت بد ما

شپ دا ادد رئ سشند رد دام مو ر

بد د ت ورفتی بر ی

ی وری هاد

پ وذ ر د ار ت

ا و دا رور د دی ر با و اد تی

در

ر با
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سر اد

اشف در

ی ل بر ها باال ورفت ی

ش ور یا د هان بد م ا و دا رور د ت ویافان با پ ا مد و
ل بر بر ین وذ ر ر بد مل

د
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چکیده
استعاره در زمینههای گوناگونی نظیر شعر و ادبیات ،علوم تجربی ،روانشناسی ،زبانشناسی ،علوم
سیاسی و غیره به کار میرود و میتواند برای شناخت ایدئولوژی ابزار مناسبی باشد .در عین
حال ایدئولوژیهای متفاوت درجهت نهادینه کردن باورهای بنیادینشان میتوانند به تولید

222

استعارههای متفاوت دست بزنند .این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توضیحی و با ابزار تحلیل
محتوا به بررسی زبان استعارهای در گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
پرداخت تا بتواند ارتباط بین تفکر و زبان استعارهای و دنیای سیاست را مشخص نماید.

سیاست جهانی

استعارهها با آفرینش مدل تازهای از واقعیت و جایگزینی آن با مدلهای قبلی ،میتوانند یک
متون سخنرانی ارائه شده در مجمع عمومی سازمان ملل توسط هر یک از رؤسای جمهور از اول
انقالب تاکنون انتخاب شد و بر اساس چارچوب طبقه بندی لیکاف و جانسون درباره استعارهها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که البته شامل سه نوع استعاره ساختاری ،جهتی و وجودی
میباشد .نتایج و یافتههای تحقیق نشان دادندکه میتوان جمالت و عبارات استعاری را برای
رمزگشایی حقیقت کالم رهبران سیاسی به کار برد و همچنین مشخص شد که بسامد
استعارههای ساختاری بیش از دو نوع دیگر استعاره است ولی تأثیر گذاری استعارههای جهتی و
وجودی بیشتر است زیرا آنها استعارههایی بدیع و خالقانهاند و نه استعارههایی قراردادی.
کلید واژگان :استعاره ،سیاست خارجی ،گفتمان استعاری ،ایران.
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ایدئولوژی ر ا به صورت ناخودآگاه وارد دستگاه شناختی فرد کنند .به این منظور ،یک نمونه از

مقدمه
از آنجایی که زبان نظامی ارتباطی و مبتنی بر نظام مفاهیم ذهنی است ،با تفکر و
کنشهای ما در ارتباط است؛ پس منبع خوبی برای پیدا کردن شواهدی دربارة کارکرد
نظام شناختی است .هر چند که تحلیلهای استعاری از سیاست خارجی محدود و
غالبا جهت توجیه و مشروعیت بخشی سیاستها از سوی رهبران به کار میروند،
لکن این استعارهها میتوانند چگونگی شکل گیری برداشتهای تصمیم گیران
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سیاست خارجی را آشکار سازند .این رهیافت نظری به نحوه و چگونگی تعامل
انسانها با ابهامات و پیچیدگیهای محیط اطراف خویش تمرکز دارد .بازمفهوم
سازی یکی از کارکردهای اصلی استعاره به ویژه استعار ههای ادبی است که به ما این
امکان را میدهد تا با استفاده از اصطالحات غیرقراردادی و مقولههای ناآشنا ،به
تماشای یک تجربة پیشینی از چشم اندازی جدید بپردازیم .برخی دیگر از تحلیل
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گران همچون مینتز و ده روئن استعارهها را «صنایع بدیعی» 2تلقی میکنند نه تنها
پدیدهها را با یکدیگر مقایسه میکنند ،بلکه از قلمرو مقایسه صرف فراتر میروند و
منابع را به اهداف وصل مینمایند .به عنوان مثال ،در استعاره «جنگ علیه ترور»
جنگ به عنوان قلمروی منابع به تروریسم به عنوان هدف سیاست خارجی ارتباط
تنگاتنگی یافته است .خود مفهوم جنگ سرد نیز که توسط «والتر لیمپن» 2در دهه
 2311ابداع شد ،استعاره دوگانه است که در آن هم مفهوم جنگ و هم مفهوم سرد
به صورت استعاری استفاده شدهاند تا ماهیت رقابت میان ایاالت متحده آمریکا و
اتحاد جماهیر شوروی سابق را به تصویر بکشند .از این رو ،این مقاله نیز به دنبال
نشان دادن اهمیت و سودمندی رویکرد استعاری در قالب رهیافت کلی شناختی در
دستگاه سیاست خارجی کشورها با تکیه بر تجربه رهبران جمهوری اسالمی ایران
است .لذا ،پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از چگونگی نقش آفرینی و جایگاه
استعاره در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران .جهت پاسخ دهی
به پرسش مزبور ،این فرضیه را مورد بررسی قرار خواهیم داد که گفتمانهای
1 Figures Of Speech
2 Walter Lippmann

استعاری نقش به سزایی در انتقال پیامهای رهبران و تصمیم گیرندگان دستگاه
سیاست خارجی ج.ا.ایران داشتهاند .به عبارت روشنتر ،در این پژوهش ،میخواهیم
ببینیم که قدرت استعاره و نسبتی که یک استعاره از مخازن معنایی یک ایدئولوژی و
حتی یک فرهنگ اخذ میکند چگونه سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار میدهد.
ادراک ما از واقعیت ،مبتنی بر استعاره است و روش تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر
نیز بر اساس شاخصهای زبانی یا همان تحلیل محتوا است و به طور کلی به
تبارشناسی نحوه پیدایش و ظهور دنیای ”نمادین گفتمان سیاست خارجی
ج.ا.ا“.میپردازد و”تولید“” ،عملکرد“” ،تحول و تکامل“ و ”بازنمایی“ استعارهها را در
خصوص تعامل ایران با جهان خارج مورد کنکاش قرار میدهد .افزون بر پرسش
اصلی ،این مقاله در پی پاسخ دادن به سؤاالت فرعی ذیل میباشد" :آیا زبان
استعارهای در گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نقش آفرینی
"نقش مخاطب در درک و فهم افق استعاره در سازمان کالمی چیست؟"" ،سیر تحول
و تطور زبان استعارهای در گفتمان سیاست خارجی ج.ا.ا .چگونه است و چه
چرخشی داشته است؟ " " ،سازمان مفهومی سیاست خارجی ایران در رسانهها و
مطبوعات چگونه انعکاس مییابد یا درک و فهم میشود؟"" ،استفاده (یا عدم
استفاده) از منظومههای استعارهای در بیان مواضع ،اندیشهها و سیاستهای خارجی
روسای جمهور ،وزرای امورخارجه یا سخنگویان وزارتخانههای دولتهای مختلف
وقت در ایران به چه عواملی بستگی دارد و یا در چه قالبی تقسیم بندی میشود؟"
 .1چارچوب نظری
سیاست یکی از مهمترین بافتهای اجتماعی است که در آن استعارهها کارکرد
ایدئولوژی خود را ایفا میکنند .احزاب سیاسی همیشه در تالشاند تا مخاطبان خود را
متقاعد کنند که روشها و برنامههای آنها بهترینهای موجود است و به صالح
شهروندان .کلیت ساختار دهی شده که از عمل مفصل بندی حاصل میشود ،گفتمان
نام دارد .گفتمانها در واقع منظومهای از معانی هستند که در آنها نشانهها با توجه به

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

میکند؟"" ،چه ارتباطی بین تفکرو زبان استعارهای و دنیای سیاست وجود دارد؟"،
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تمایزی که با یکدیگر دارند هویت و معنا مییابند .گفتمان تصور و فهم ما از واقعیت
و جهان را شکل میدهند بنابراین معنا و فهم انسان همواره گفتمان و لذا نسبی است
(حقیقت .)122 :2931،یول و براون در تعریف تحلیل گفتمان مینویسند« :تحلیل
گفتمان تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد آن است ،در این صورت نمیتواند منحصر به
توصیف صورتهای زبانی مستقل از اهداف وکارکردهایی باشد که این صورتها
برای پرداختن به آنها در امور انسانی به وجود آمدهاند( ».بهرامپور.)22 :2933،
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استعاره و ایدئولوژی هر دو امری شناختیاند و در حافظة جمعی افراد جای د ارند.
استعارهها در دستگاه ایدئولوژیک میتوانند یک یا چند کارکرد را هم زمان ایفا

کنند.

استعارهها میتوانند درجهت توضیح مفاهیمی که فهم آنها ممکن است دشوار باشد،
به ویژه مفاهیم انتزاعی ،به کار روند .در تحلیل گفتمانی سیاست و سیاست خارجی،
نقش ابزارهای قدرت در شکلبندی رفتارهای سیاسی و بینالمللی کاهش مییابند.
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کلمات و واژهها به عنوان تنها ابزاری هستند که میتوانند واقعیتها را منعکس
کنند»(متقی .)29 :2931 ،بدینترتیب ،رفتار سیاستخارجی دولتها به این بستگی
دارد که افراد چگونه وضعیت را با قدرت درک و یا تحلیل میکنند (آقاحسینی و
ببریگنبد.)221 :2931 ،
تبیین نظریه گفتمانی ،هرگونه تغییر و دگرگونی را میتوان بر اساس تحوالت دائمی
سوژهها توضیح داد .به عبارت دیگر ،سوژهها تالش میکنند تا شکل خاصی از تمایز
را بین خود و دیگران ایجاد نمایند .نظام تفاوتها نه تنها تحت تأثیر هویت و حوزه
سیاست داخلی به وجود میآید ،بلکه باید به پیامدها ،انعکاس و مطلوبیتهای آن در
حوزه سیاست خارجی نیز توجه کرد .بنابراین در حوزه سیاست خارجی کشورها،
همواره شکلهای جدیدی از تمایز ظهور پیدا میکند .عرصه سیاست خارجی نیز
مبتنی بر مجادلههای دائمی است و هیچگاه نظام بینالمللی در وضعیت بدون منازعه
قرار نگرفته است .زمانی که شکل جدیدی ازمنازعه ظهور پیدامیکند ،بیانگرآن است
که سوژههایجدیدی شکلگرفته است (متقی.)29 -21 :2931 ،

از منظر گفتمانی غالبا تحوالت حیاتی و اساسی یک کشور منتج از گفتمان مسلط
قبلی آن جامعه است که توسط اندیشمندان ،نظریه پردازان و روشنفکران شکل گرفته،
گسترش یافته و نهادیه شده است .ساختار سیاسی حوزهای است که در پرتوگفتمان
شکل میگیرد و با تغییر گفتمانها ،ساختارها دگرگون میشوند و از نو شکل
میگیرند .از سوی دیگر استقرار و سلطه هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی آن از جانب
نیروها و قدرتهای حامی آنهاست (بشیریه .)19 :2933،با توجه به مسائل فوق
میتوان گفت که فرآیند ظهور و سقوط گفتمانها فرآیندی دائمی در جامعه است.
جامعه هیچ گاه به وضعی نخواهد رسید که یک گفتمان به طور مطلق بر آن حاکم
باشد چ را که همواره مقاومتی در برابر قدرت حاکم در قالب اپوزیسیون منتقد و
تودههای محروم و ناراضی وجود دارد.
در این ارتباط با مددگرفتن از نظریه گفتمان تالش خواهد شد تا مؤلفهها و
شناسی شناختی و نظریه معاصر استعاره ،به طور مشخص در مقاله لیکاف به نام
«نظریه معاصر استعاره» در سال  2332میالدی مطرح شد .جورج لیکاف و مارک
جانسون در سال  2331در کتاب «استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،دریچه
جدیدی به مطالعات استعاره گشودند .به نظر آنان ،نظام مفهومی ذهن بشر که اندیشه
و عمل انسان بر آن استوار است ،در ذات خود ماهیتی استعاری دارد .اما از آنجا که
در حالت عادی دسترسی مستقیم به آن ممکن نیست ،برای کشف ساختار چنین
نظامی می توان از بازنمود ساختار مفهومی آن ،یعنی زبان بهره جست .از سوی دیگر،
با توجه به آنکه ارتباطها ی زبانی بر پایه همین نظام مفهومی قرار دارد که خاستگاه
تفکر بشری است ،زبان شاهد مهمی بر چیستی چنین نظامی است .رویکرد لیکاف و
جانسون به استعاره ،نظریه استعاره مفهومی نامیده میشود.
به عبارت دیگر ،استعاره موضوع را توصیف و تبیین میکند و وجوه اصلی مورد نظر
را در آن نشان میدهد .استعارهها ،موضوعات و پدیدههای پیچیده را با تأکید بر
نکات کلیدی آنها ،ساده و قابل درک میسازند و از آنچه که ذهن ما با آن آشناست
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چالشهای اساسی سیاست خارجی ج.ا.ایران مورد توجه قرار گیرد .دیدگاه زبان
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برای شناخت آنچه ذهن آشنایی کمتری با آن دارد ،استفاده میکنند (جعفری
هفتخوانی .)12 ،2931 ،بنابراین استعاره به عنوان ابزاری برای ساده سازی ،درک و
پردازش اطالعات جدید در زمینههای گوناگونی به کار گرفته میشود .بدون شک
این حس لذت باعث میشود که مخاطب با استعاره ،به علت سادگی نسبیاش،
ترغیب وحتی متقاعد شود .عالوه بر حس سادگی و درک پذیری که استعاره ایجاد
میکند ،حس آشنا بودن موضوع نیز از طریق استعاره به وجود میآید .به تعبیر فروید
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لذت از کشف مجدد موضوعی آشنا حاصل میشود .درست همان طور که به
جاآوردن دوستان قدیمی موجی از نشاط به چهره شخص میآورد ،شناخت و
تشخیص آگاهانه یک فعالیت ذهنی از پیش آشنا نیز لذت میآفریند (

Mio,

.)1997:122

نظرات متفاوت و گاهی حتی مغایری در باره نقش و کارآمدی استعارهها وجود
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دارند .این امر چندان هم عجیب نیست زیرا فرآیند درک و فهم استعاره بسیار پیچیده
است .در نتیجه توافق جامعی درباره تأثیر و نقش ترغیبی و متقاعد کننده استعاره در
دست نیست .با این وجود میتوان ادعا کرد که کاربرد خالقانه استعاره در ایجاد
چنین نقشی برای آن بی تأثیر نیست

(1997:130

 )Mioدر رابطه با نقش استعاره

همچنین میتوان گفت که استعارهها نقشی دوگانه دارند :دیدگاه خاصی درباره
موضوعات ارائه میدهند ولی در عین حال راه برای مذاکره بر سر این دیدگاه باز
است .چنین مذاکراتی میتوانند به شکل گیری استعارههای بدیع و دیدگاههای ذهنی
جدید منتهی شوند .این نقش اخیر را میتوان نقش خالقانه یا ابتکارآمیز استعارهها
نامید در حالی که نقش اول نقش محدودکننده استعاره است .این نقشها در زمان
برقراری ارتباط در بافتهای اجتماعی صورت میگیرند ()Hellsten, 2002:22
نظریه معاصر استعاره بر بنیان فلسفی و روش شناختی متمایزی بنا شده؛ به گونهای
که این رویکرد را به نظریه تبدیل کرده است .این رویکرد ادعا میکند که به جای دو
دیدگاه عینی گرا و ذهنی گرا که همواره در تاریخ بحثهای فلسفی مطرح بوده
است ،راه حل سومی وجود دارد .لیکاف رویکرد عینی گرایی که در آن جهان و

پدیدههای آن کامأل مستقل از ذهن انسان توصیف میشوند ،مورد نقد قرار میدهد و
رویکرد واقع گرایی تجربی را پیشنهاد میکند .به اعتقاد وی عینی گرایی و تجربه
گرایی دو تفسیر مختلف از دیدگاه واقع گرایی بنیادیاند .از این رو ،هر دو به جهان
واقعی و دانش پایدار آن اذعان دارند و دیدگاهی را رد میکنند که مفهوم حقیقت را
تنها بر پایه انسجام ذهنی و درونی استوار میکند .اما تفاوت آنها در این است که
عینی گرایی معنا را مستقل از طبیعت و تجربه تفکر انسانی میداند ،در حالی که در
واقع گرایی تجربی ،معنا بر اساس تجسم تعریف میشود؛ یعنی بر اساس ظرفیتهای
زیستی جمعی و تجارب فیزیکی و اجتماعی انسانی در محیط( .کرد زعفرانلو و
حاجیانی)221-221 :2933 :
لیکاف استعاره را سازوکاری برای آفرینش معانی تازه از واژههای موجود در زبان
توصیف میکند .این ایده در مقابل سنت فلسفه غرب قرار میگیرد که استعاره را
پدیده ای صرفأ زبانی نیست؛ بلکه فرآیند تفکر انسان ،استعاری است .از این رو،
استعاره تنها در واژگان زبانی دیده نمیشود؛ بلکه در مفاهیم نهفته است .استعاره از
آن جهت پدیدهای شناختی است که انسان مجموعهای از پدیدهها را با توجه به
مجموعه دیگری از پدیدهها درک میکند.(Lakeoff and Turner, 1989) .
از رهگذر تحلیل پیوند نظامهای استعاری با ایدئولوژی غالب در هر گفتمان و نقش
ایدئولوژیک استعارهها در این نظامها میتوان به شناخت روشنتری از نظامهای
مفهومی آنها دست یافت
.2

ادبیات پژوهش

استعاره به صورت خالصه و کوتاه موضوع را توصیف و تبیین میکند و وجوه اصلی
مورد نظر در آن را نشان میدهد .استعاره موضوعات را به وسیله تاکید کردن بر
نکات کلیدی آنها ،ساده و قابل درک میسازد .در خصوص ،بررسی زمینهها و
ریشههای تغییر گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران پژوهشهایی
صورت گرفته است .لیکن پژوهشهای انجام شده در این مورد به مقتضای موضوع
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امری صرفأ انتزاعی میداند .با توجه به آنچه گفته شد ،استعاره در رویکرد معاصر
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و محتوای خود به گونهای به بررسی جنبههایی از این موضوع پرداختهاند .تاکنون
پژوهش جامع و مستقلی در این مورد با رویکرد گفتمانهای استعاری صورت
نگرفته است .یعقوبی ( )2933در کتاب «سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی»
دوران سازندگی سالهای ( )2913-2931را یکی از دورههای مهم تاریخ جمهوری
اسالمی می داند .در این مقطع مسئوالن سیاست خارجی ایران با اتخاذ رویکرد عمل
گرایی به تعامل سازنده با جهان خارج ،در عین پایبندی به مبانی اصول گرایی
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اسالمی ،اقدام نمودند .این امر موجبات شکل گیری دوران تنش زدایی را فراهم
آورد .با اعالم تنش زادایی سعی شد با اتخاذ اهدافی در عرصه سیاست خارجی،
ضمن تأمین نیازهای داخلی ،بر سازگاری اهداف سیاست خارجی با محیط بین الملل
افزوده شود .حسین زاده ( )2931در نوشتاری با عنوان «گفتمانهای حاکم بر
دولتهای بعد از انقالب در جمهوری اسالمی ایران» ،به اهداف و کارکردهای
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دولتهای بعد از انقالب میپردازد ،وی تالش میکند اوضاع و احوال تاریخی و
شرایط اجتماعی و سیاسی ،اهداف و برنامهها ،پایگاه اجتماعی و نیروهای سیاسی و
اجتماعی حامی هر دولت را مورد بررسی قرار دهد .ایشان تالش میکند گفتمان
حاکم بر هر دولت را تبیین کند اما به شرایط ظهور ،توسعه و فروپاشی گفتمانها
اشارهای نمیکند و گفتمان حاکم بر هر دولت را به طور جداگانه مورد بحث و
بررسی قرار میدهد.
آقا حسینی و ببری گنبدی ( ،)2931در مقاله «سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران از  2913-2931از منظر تحلیل گفتمان» ،سیاست خارجی ایران را مورد بحث و
ب ررسی قرار داده است و معتقد است جمهوری اسالمی ایران در دو دهه نخست
حاکمیت خود ،در سیاست خارجی فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سرگذاشته
است.
ازغندی ( )2932در کتاب «سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،با ذکر چهار
مرحله در سیاست خارجی ایران که شامل جهت گیری مصلحت محور ،ارزش
محور ،منفعت محور عملگرا و فرهنگ گرای سیاست محور میباشد ،سعی کرده بر

تغییر در سیاستهای و تصمیم گیریها نگاهی کلی داشته باشد .او با در نظر گرفتن
هر چهار دوره به تحوالتی که منجر به تغییر در پروسه تصمیم گیری جمهوری
اسالمی ایران شده ،میپردازد .ازغندی معتقد است سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران به لحاظ ساختاری ،جغرافیایی ،اجتماعی ـ سیاسی و نوع نگرش
سیاستگذاران و مجریان نظام بین الملل ،نقش و تأثیر بازیگران اصلی آن بر فرآیند
تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی ،حالتی منحصر به فرد دارد .وی یک تحلیل
علمی چند سببی ارائه میدهد که قادر باشد با بررسی اصول ،سیاستها ،ساختارها،
روند و عاملین دیپلماسی موفقیتها و ناکامیهای سیاست خارجی را تبیین میکند
(ازغندی .)1 :2932،نویسنده در این اثر به خوبی گفتمانهای حاکم بر سیاست
خارجی را شناسایی نموده است اما به توضیح صرف این گفتمانها بسنده کرده ،و
توجهی به چرایی و چگونگی توسعه و تحول این گفتمانها نمیکند هم چنین او
توسط نخبگان هر گفتمان صورت میگیرد را مورد بررسی قرار نداده است.
متقی (« )2931جمهوری اسالمی و تحلیل گفتمانهای سیاست خارجی» ،به تحلیل
سیاست خارجی ج .ا .ایران از دیدگاه گفتمانی پرداخته است .وی بیان میکند که هر
قالب گفتمانی مبتنی بر نشانههایی از ضرورت امنیتی میباشد .گفتمانهای ائتالف
محور ،مصالحهگرا ،اعتمادساز و تعادلگرا پاسخی نسبت به تهدیدات امنیتی محسوب
میگردد و از سوی دیگر زمینههای الزم برای حداکثرسازی منافع و امنیت ملی را در
شرایط مختلف فراهم میسازد .این پژوهش در صدد است تا با استفاده از منابع فوق
و تحقیقات مشابه دیگر ،با برداشتن گامی رو به جلو ،نواقص موجود در این زمینه را
کاهش دهد .عالهوه بر این ،متون فوق الذکر ،به تحلیل صرف گفتمانی بسنده کرده و
نسبت به نقش و جایگاه استعاره در شکل گیری و تحول گفتمانهای سیاست
خارجی ج.ا.ایران بی توجه بودهاند ،امری که در این پژوهش مورد عنایت ویژه قرار
گرفته است.
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زمینههای تغییر در گفتمانها و شرایط اضمحالل آنها که عمدتا در حوزه سیاست و
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.3

ماهیت استعاره و انواع آن

استعاره را میتوان توصیفی بدانیم که از طریق تشبیه یک پدیده به پدیده دیگر ،که
باهم دارای وجوه مشترکی هستند ،به روشن شدن ذهن ما یاری میدهد« .استعاره»

2

یکی از ابزارهای ساخت تصاویر شعری است اما تنها مختص به ساحت شعر و
شاعری نیست؛ درواقع ،همه مردم استعاره میسازند و از آن برای بیان پیام اشکار و
ضمنی خود کمک میگیرند .به عنوان مثال نوعی از گیاه را «گاو زبان» و یکی از
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اجزای ماشین را «سگ دست» می گویند .استعاره نه تنها در زندگی روزمره مردم
کاربرد دارد ،بلکه کمتر دانشمند و صاحب نظری را میتوان یافت که در صورت
بندی فرضیههای پژوهشی خود از استعاره استفاده نکرده باشد .مثال در علم بالغت
به آوردن کلمات هماهنگ در پایان قرینههای نثر ،عنوان «سجع» (در لغت آواز
کبوتر) دادهاند یا در فن عروض به تکرار رکن فاعالتن نام بحر «رمل» (در لغت با
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لیف خرما حصیر بافتن) دادهاند که هر دو ،نوعی استعاره است .ریچاردز ،زبان شناس
معاصر ،استعاره را «منبع ضروری و خصلت زبان به حساب میآورد» و صاحب
نظری چون لیکاف در این باره میگوید« :اگر روزی بخواهیم استعارهها را از زبان
خارج کنیم ،چیزی باقی نخواهد ماند ».آنها معتقدند غالب کلماتی که امروزه به
صورت استعارههایی مرده در آمدهاند (مصطفوی.)21 ،2933 ،
استعاره در لغت مصدر باب استفعال و به معنی عاریت گرفتن است .گروهی از
بالغیون منشاء استعاره را مجاز دانسته و در اصطالح می گویند لفظی است که در
غیر معنی حقیقی خود به کار رود .بر پایه این نظر ،استعاره نوعی مجاز است ،با این
ویژگی که ارتباط و عالقه بین معنی و حقیقی و مجازی آن ،مشابهت است .شماری
دیگر استعاره را در تعریف فشرده و خالصهای ،تشبیه شمردهاند .با این توضیح که
چون در استعاره از میان تمام ارکان تشبیه ،فقط مشبه به ذکر و سه رکن دیگر (مشبه،
وجه شبه و ادات تشبیه) حذف شدهاند ،منشاء آن تشبیه است .از این جهت استعاره
را تشبیه محذوف االدات نیز نامیدهاند .پس استعاره همان گونه از مجاز قابل اخذ
1 Metaphor

است ،از تشبیه بیرون میآید (مصطفوی .)23 ،2933 ،استعاره دارای چهار رکن است
که هر کدام با توجه به کارایی خود نام خاصی دارند .این ارکان عبارتند از :لفظ
مستعار ،مستعارمنه ،مستعارله و جامع .چون در استعاره به وجود آورنده تناسب میان
معنای مجازی و معنای حقیقی عالقه مشابهت است ،بنابراین هر یک از این ارکان با
تشبیه در ارتباطاند .ارکان مذکور عبارتند از:
لفظ مستعار :در معنای به عاریت گرفته شده میباشد و واژهای است کـه اسـتعاره در
آن اتفاق می افتد .مستعار همان لفظ مشبه به در تشبیه

است.

مستعارمنه :در لغت به معنای عاریت گرفته شده از آن میباشد و در اصطالح معنـای
قراردادی و لغوی لفظ مستعار (موضوع له ،مشبه به) است .این رکن معادل مشـبه بـه
در تشبیه به شمار

میآید.

مستعارله :در لغت به معنای عاریت آورده شده برای آنت و در اصطالح معنای اصلی
مشبه در تشبیه قرار

دارد.

جامع :صفت مشترک میان مستعارمنه و مستعارله است که عالقه مشابهت را به وجود
میآورد و مساوی با وجه شبه در تشبیه است (مصطفوی.)23 ،2933 ،
لیکاف و جانسون ( )2331استعارههـای مفهـومی را بـه سـه دسـته جهتـی ،هسـتی
شناختی (وجودی) و ساختاری تقسیم کردند که در ادامه توضیح مختصری در مـورد
هر یک از آنها ارائه میشود:
 .3-1استعارههای جهتی
استعارههای جهتی ،نوعی استعاره مفهومیاند کـه یکـی از طرحـواره هـای تصـویری
جهتهای فضایی نظیر باال-پایین ،بیرون-درون یا یکی از جهـتهـای غیـر فضـایی
مانند فعال-منفعل را به مفهومی انتزاعی نسبت میدهند .بیشتر مفاهیم اصلی و بنیادی
مانند مفاهیم کمیت و کیفیت ،شادی و غم ،خوبی و بدی و مرگ و زندگی بر مبنـای
یک یا چند استعاره جهتـی ،اغلـب از نـوع فضـایی ،در ذهـن انسـانهـا سـازماندهی
میشوند .این استعارهها که در اصل در ذهن و فکر شکل میگیرند به زبـان خودکـار
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آن چیزی است که لفظ مستعار ،مشبه به آن (موضوع له ،مشبه) است .مستعارله برابـر
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نیز راه مییابند ،به طور مثال ،در جمله «روحیهاش پایین آمده است» شرایط نامطلوب
روحی در «پایین» توصیف شده است .البته شایان ذکر است که جهتهـای اسـتعاری
تصادفی نبوده و ریشه در تجارب فیزیکی و فرهنکی انسانها دارد و ممکـن اسـت از
فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد.

)(Lakeoff, 1999

 .3-2استعارههای هستی شناسانه یا وجودی
تجربه انسان از مواجهه با پدیدههای جهان خارج به خصوص اشیاء فیزیکـی ،پایـه و
222

س ی ا س ت ج ها ن ی

اساس استعارههای هستی شناسانه را تشکیل میدهد .درواقـع ،ایـن نـوع اسـتعاره را
میتوان روشهای درک و دریافت رخدادها ،فعالیتها ،احساسات ،عقاید و غیـره بـه
مثابه اشیاء و اجسام دانست .مثأل در جمله «او به سوی امیـدهایش گـام برمـی دارد».
مفهوم امید بر اساس حوزه مبدأ به صورت مکان دریافت شده است.
 .3-3استعارههای ساختاری
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استعارهها ی ساختاری وظیفه سازمان دهی و قالب بندی یک مفهوم را در حوزه یـک
مفهوم دیگر به گونهای نظام مند بر عهده دارند و نقش شناختی استعارههـای مـذکور
این است که امکان درک حوزه مقصد را از طریق ساختار حوزه مبدأ برای فـرد مهیـا
می کنند .برای مثال ،یگانه و افراشی ( )2939بیان می کننـد کـه در نگاشـت اسـتعاری
(زمان پول است) شاهد شکل گیری یک نظام منسجم در ذهن فارسی زبانـان هسـتیم
که در آن ،زمان یک شیء مادی و بـاارزش در نظـر گرفتـه شـده اسـت .از ایـن رو،
بازنمود این نگاشت در جمله «می تـوانم کمـی دیگـر زمـان قـرض بگیـرم؟» مطـرح
میشود.
.4

روند تطور گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی ایران

گفتمانهای سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران از درون ابرگفتمـان انقـالب
اسالمی سربرآورده اند .در فرآیند انقالب اسالمی ،گفتمانی هژمونیک شکل گرفت که
ریشه در سنت اسالم داشت .این گفتمان انقالبی از یک سو به بازتعرف نظم و نسـق
سیاسی -اجتماعی در حوزه سیاست داخلی و خارجی پرداخت و معیارهای متمایز و
نوینی را برای تعریف و تعیین خود و دیگران در عرصه ملـی و فراملـی ارائـه داد .از

طرف دیگر ،گفتمان حاکم بر روابط و نظام بین الملل و در نتیجه نظم و نسق مسـتقر
در آن را به چالش کشید .گفتمان انقالب اسالمی نیز بنابر ماهیت و هویـت گفتمـانی
خود در گذار زمـان دسـتخوش تغییـر و تحـول شـده و در دورانهـای مختلـف بـه
صورتهای گوناگون متجلی شده است .همانگونه که گفته شد ،میتـوان بـر اسـاس
بعد دولتی سیاست خارجی ،گفتمان حاکم بر دولتهای روی کار آمده بعد از انقالب
اسالمی را به صورت زیر دوره بندی کرده و هر یک را به ترتیب مورد بررسـی قـرار
داد:
 .4-1دوران تثبیت انقالب
بازه زمانی  2913-2913که دوران تثبیت انقالب به شمار میرود و طی آن فضای
سیاسی کشور متشنج میباشد .در این میان ،میتوان به اقدامات تروریستی گروهک
فرقان اشاره کرد که شخصیتهای انقالبی و برجستهای نظیر سید محمد ولی قرنی،
فرقه ضاله به شهادت رسیدند .با این حال ،مهمترین پیشرانی که در این دوره زمانی
بر شاخص انسجام نهادهای حاکمیتی تأثیرگذاشت ،تسخیر النه جاسوسی در  29آبان
 2913به دست دانشجویان پیرو خط امام است که نه تنها سیاست خارجی کشور را
برای دهههای آتی تعیین نمود ،بلکه منجر به تصفیه نیروهای ضد انقالبی از بدنه
اصلی انقالب گردید .در پی این اقدام ،دولت موقت مهندس بازرگان استعفاء داد و با
پذیرش این استعفاء از طرف حضرت امام (ره) ،عمر  3ماهه دوران ملی گرایان
مذهبی خاتمه یافت( .شاه علی )32 :2931 ،دولت آمریکا که با سقوط رژیم پهلوی،
متحد سنتی خویش در منطقه خاورمیانه را از دست داده و فرستادههایش را در بند
میدید ،جهت آزادسازی گروگانهایش مبادرت به اجرای عملیات نظامی با عنوان
پنجه عقاب توسط نیروی دلتا ورزید .لکن این عملیات در صحرای طبس با توفان
شن مواجه گردیده و به شکست انجامید.
گفتمان حاکم در این دوره ،گفتمان ملی گرایی لیبرال یا واقـع گرایـی منفعـت محـور
است .این گفتمان به معنای نظام فکری و شبکه معنایی در سالهای آغـازین انقـالب
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محمد مفتح ،مرتضی مطهری و سید محمد علی قاضی طباطبایی به دست اعضای این
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بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران حاکمیت نسـبی یافـت .ایـن گفتمـان در
چارچوب سیاست عرفی ،ملی گرایی ،دموکراسی و لیبرالیسم به مفصل بندی محوری
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و تعیین معنا و دال و مدلولهـای شـناور در
این حوزه پرداخت .تجلی و نمود عینی این گفتمـان در سیاسـت خـارجی ایـران در
دوران دولت موقت و ریاست جمهوری بنی صدر است که ملی گرایانی نظیـر کـریم
سنجابی ،ابراهیم یزدی ،ابوالحسن بنی صـدر و صـادق قطـب زاده مسـئولیت وزارت
222
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خارجه را برعهده دارند .این گفتمان به موازات ملی گرایی در چارچوب نظام فکـری
لیبرال و انگارهها و آموزههای لیبرالیسم بـه سیاسـت و حکومـت و نقـش و کـارکرد
دولت جمهوری اسالمی ایران مینگرد .پـس بـر نقـش حـداقلی دولـت ،آزادیهـای
سیاسی ،سیاست مسالمت جـویی و دموکراسـی تأکیـد مـیکنـد .در حـوزه سیاسـت
خارجی نیز بر سیاست مسالمت جویی و صلح طلبی مفرط مبتنی بر هنجارها ،قواعـد

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

و نهادها و حقوق بین الملل و خوش بینی بیش از حد به سیاست بین الملـل اسـتوار
است( .دهقانی فیروز آبادی)2933 ،
 .4-2دوران جنگ و آرمان گرایی
دوره دوم ،فاصله سالهای  2911-2913را شامل میشود که مهمترین پیشران آن
وقوع جنگ تحمیلی  3ساله است .در سالهای پایانی این برهه زمانی یعنی در 22
خرداد  ،2911حزب جمهوری اسالمی که بر اساس نیاز به تشکل فراگیر از نیروهای
انقالب و انسجام و انتظام آنها جهت خنثی سازی توطئههای دشمن تشکیل شده
بود ،تعطیل گردید .در نیمه دوم دهه  2911جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون
مبارز معرف دو جناح راست و چپ در سپهر سیاسی ایران بودند و سایر گروههای
سیاسی فعال در داخل نظام ،متحد یکی از این دو محسوب میشدند .افکار و
اعتقادات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی این دو جناح تفاوت مشهودی با یکدیگر
داشت و به تضعیف انسجام سیاسی میان نهادهای حاکمیتی در آن مقطع کمک
میکرد (خواجه سروی .)291-292 :2932 ،انتخابات سومین دوره مجلس شورای
اسالمی در  21فروردین  ،2913به انشقاق جناحهای راست و چپ اسالم گرا

رسمیت داد و با توجه به فضایی که در مجلس دوم ایجاد شده بود؛ اختالفات
طوالنی مدت ،دولت ،احزاب ،جمعیتها و جناحها را تحت تأثیر قرار داد .این
گفتمان بر مبنای اسالم سیاسی در جریان نهضت و انقالب اسالمی شکل گرفت و در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تجلی و تبلور یافت .هسته اصلی این گفتمان،
تأمین ،بسط و حفظ ارزشها و آرمانهای اسالمی و انقالبی است که صیانت از
جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی مهمترین آنها به شمار میرود .اسالم
گرایی انقالبی به معنای عدم توجه به واقعیتهای موجود در عرصه سیاست خارجی
و بین المللی نیست بلکه بدین معناست که با توجه به ماهیت و هویت انقالب
اسالمی و نظام سیاسی برخاسته از آن ،اسالم و انقالب اسالمی مهمترین عناصر قوام
بخش جمهوری اسالمی هستند که نقش و کارکرد آن را در حوزههای داخلی و
خارجی تعیین و تعریف میکنند.
اسالمی حداکثری است که مشروعیت خود را از خدا و اسالم کسب میکند .بنابراین،
طبق این گفتمان ،از آنجایی که جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولتی اسـت کـه بـه
همه مسلمانان حتی مستعضـفان جهـان تعلـق داشـته و در مقابـل آنهـا تعهـد دارد،
سیاست خارجی آن از سیاست خارجی سـایر دولـتهـای ملـی متعـارف ،متمـایز و
متفاوت خواهد بود .تالش برای تغییر ماهوی و ساختاری نهادها و سازمانهـای بـین
المللی و به تبع آن اصول و هنجارهای حاکم بر تعامالت بین المللی نیز یکی دیگر از
الزامات تحقق این هـدف راهبـری اسـت .از ایـن رو ،در چـارچوب گفتمـان آرمـان
گرایی ،سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایـران نسـبت بـه نظـم و وضـع موجـود
تجدیدنظر کننده و انقالبی خواهد بود( .دهقانی فیروزآبادی.)2933 ،
 .4-3دوران سازندگی
دوره زمانی بعدی ،فاصله سالهای  2913-2931را شامل میشود .با اصالح قانون
اساسی و شروع دوران سازندگی در سال  2913که با ریاست جمهوری مرحوم
هاشمی رفسنجانی همزمان گردید ،به تدریج روند انسجام نهادهای حاکمیتی فزونی
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در چارچوب گفتمان آرمان گرایی بسط محور ،جمهوری اسالمی ایـران یـک دولـت
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یافت زیرا افرادی همچون آیت اهلل منتظری و باند مهدی هاشمی که مورد حمایت
وی بود ،از عرصه قدرت سیاسی کشور کنار گذاشته شده بودند و همچنین ضرورت
بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ  3ساله به شدت احساس میگردید.
گفتمان حاکم در این دوره ،گفتمان واقع گرایی اسالمی است که در دوران موسوم به
سازندگی ،بین سالهای  2913تا  2931بر سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایـران
حاکم شد .این گفتمان بر مفهوم گسترده تر مصلحت و نقش وسیعتر عقل و عقالنیت
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در تدوین و تدبیر سیاست خارجی متکی است بـه گونـهای کـه تأکیـد و تمرکـز بـر
عنصر مصلحت در سیاست خارجی موجب عقالنیتر شدن آن میشود .الزمه و پیامد
منطقی و ضروری عقالنیت نیـز واقـع نگـری اسـت .از ایـن رو اصـول حکومـت و
مصلحت به همراه عزت ،مبنـای سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران قـرار
میگیرند.

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

پس جمهوری اسالمی ایران ،ماهیت وهویتی اسالمی دارد که آن را از یک دولت ملی
صرف ،آن گونه که ملی گرایی لیبرال تعریف میکند ،متمـایز سـاخته و بـه عنـوان ام
القری جهان اسالم ،وظایف و مسئولیتهای فراملی و اسالمی بر عهده آن میگـذارد.
در گفتمان واقع گرایی ،عالوه بر دو عنصر هویت بخش ملت و دولـت ایـران ،یعنـی
اسالم و انقالب اسالمی ،ملیت ایرانی و ایرانی بودن نیز مؤلفـه و عامـل هویـت سـاز
مهم دیگر به شمار میرود .بنابراین در گفتمان واقع گرایی اسالمی بار دیگـر عناصـر
اسالمی ،انقالبی و ایرانی با هم ترکیب و تلفیق شده و هویت ایرانی را پایـه آمیـزهای
از ملیت ایرانی ،اسالمیت و انقالبی گری بازسازی میکنند.
به عبارتی ،واقع گرایی اسالمی ضمن انتقاد از نظم بین المللـی موجـود بـه بازسـازی
روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای جهان و منطقه و استفاده از سـازمانهـای
بین المللی برای تأمین منافع ملی و مصالح اسالمی تأکید میکنـد ،بـه گونـهای کـه از
یک سو با نظم نوین جهانی مبتنی بـر هژمـونی آمریکـا و سیاسـتهـای ایـن کشـور
مخالفت میشود و از سوی دیگر ،گسترش روابط با اروپا و شوروی و همچنین تنش

زایی با کشورهای عربی خلیج فـارس در دسـتور کـار سیاسـت خـارجی جمهـوری
اسالمی ایران قرار میگیرد.
 .4-4دوران سازندگی
دوره تاریخی دیگر در روند انسجام نهادهای حاکمیتی کشور به دوران اصالحات
( )2931-2931مرسوم است .در این دوره  3ساله ،حوادثی همچون رشد قارچ گونه
مطبوعات و نشریههای سیاسی ،بحران قتلهای زنجیرهای ،حادثه کوی دانشگاه ،33
ترور سعید حجاریان که به تئوریسن اصالحات معروف بود و تحصن برخی از
نمایندگان مجلس ششم ،بیش از پیش میزان انسجام در میان نهادهای حاکمیتی را
پایین آورد .گفتمانی را که در طول دوران موسوم به اصالحات بر سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران حاکم بود میتوان صلح گرایی مردم ساالر یا لیبرال نامید .این
گفتمان از یک سو ،تداوم و ادامه واقع گرایی است ،زیرا بر مصلحت اندیشی خردگرا
بیش از اقتصاد تأکید میورزد و توسعه سیاسی -فرهنگی را حیاتیتر و ضروریتر از
توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی میپندارد .عقالنیت و مصلحت کماکان دو اصل
بنیادین صلح گرایی در سیاست خارجی است ولی نه عقالنیت ابزاری صرف بلکه
عقالنیت ارتباطی و اخالقی ،عقالنیتی که بر گفتگو و فهم بیناذهنی ،جامعه عاری از
سلطه و خشونت ساختار و حق انتخاب آزاد انسان استوار است.
در گفتمان صلح گرایی ،تأکید بر ارزشهای ملی و اهمیت دادن به ملیـت ایرانـی بـه
معنای تقابل ایرانی بودن با اسالم یا جایگزین شدن ایدئولوژی ملی گرایـی بـه جـای
اسالم گرایی نیست .نظم و وضع موجود بین المللی ،ناعادالنه و نامطلوب است ولـی
جهت ایجاد و استقرار نظم و نظام عادالنه جهانی باید براساس اصـول تـنش زدایـی،
اعتمادسازی ،همزیستی مسالمت آمیز ،احترام متقابل ،گفتگو و منطـق مفاهمـه اقـدام
کرد .در راستای تحقق این هدف ،باید ساختار ،مناسبات و منطق قدرت و سرمشـق و
پاردایم حاکم بر روابط اصل را اصالح کرد .همچنین به موازات برقراری نظـم مـردم
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و عمل گرایی در سیاست خارجی است .اما از سوی دیگر ،بر سیاست و فرهنگ
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ساالرانه در داخل ،باید برای ایجاد جامعه مدنی جهانی و مردم ساالری جهانی تالش
کرد( .دهقانی فیروزآبادی)2933 ،
 .4-5دوران عدالت جویی
پنجمین دوره تاریخی در بررسی وضعیت انسجام نهادهای حاکمیتی به دوران  3ساله
دولت احمدی نژاد مربوط میشود .در این برهه تاریخی ،محمود احمدی نژاد از
طیف فکری راست گرایان جدید سکان اجرایی کشور را به دست میگیرد و با
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حمایت قاطبه نیروهای منتسب به جناح اصول گرایی از سیاستهای وی ،فضای
مناسبی برای پی ریزی و اجرایی کردن برنامههایش به دست میآورد .با تأسیس
حزب آبادگران که اعضای آن را همفکران دولت وقت تشکیل میدادند و راه یابی
آنها به مجلس هفتم ،میزان انسجام نهادهای حاکمیتی در فاصله زمانی  2931تا
انتخابات ریاست جمهوری در سال  2933افزایش مییابد.

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

در سایه بحران ایجاد شده پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور و
گسترش شائبه تقلب در آن ،فتنه بزرگی دامن گیر نهادهای حاکمیتی شد و میزان
انسجام نهادهای حاکمیتی از سالهای پایانی دهه  11تا آن مقطع زمانی به کمترین
حد خود تنزل پیدا کرد .این بحران که با شکستن حرمتها از مناظرههای تلویزیونی
شروع گردید ،فضای بسیار متشنجی را در میان اقشار مردمی به وجود آورد و زمینه
را برای مداخله خارجی به صورت نرم و در قالب انقالبهای رنگی فراهم نمود .با
این حال ،نظام جمهوری اسالمی با حمایت مردمی و هوشیاری خود توانست از این
فتنه نیز به سالمت عبور کند لکن بحران مزبور هزینههای مادی و معنوی گزافی را
بر نهادهای حاکمیتی کشور تحمیل کرد .همچنین گفتمان آرمان گرایانه و انتقادی
دولت نهم و دهم ،روابط خارجی ایران را با کشورهای غربی از حالت چالش به
وضعیت تخاصم رساند و با انتقال پرونده هستهای کشور به شورای امنیت سازمان
ملل متحد و صدور  1قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور علیه ج.ا.ایران به اعمال
تحریمهای گسترده بین المللی علیه دولت و ملت ایران منجر شد .این تحریمها
همراه با ضعف در مدیریت اقتصادی کشور به کاهش محسوس ارزش واحد پول

ملی ،تورم فزاینده و نهایتأ نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی کشور ختم گردید و
زمینه تغییر گفتمانی در سیاست داخلی و خارجی و روی کار آمدن دولت یازدهم به
ریاست حسن روحانی را فراهم آورد .اگرچه محور گفتمان اصول گرایی عدالت
محور ،عدالت طلبی و عدالت گستری است و دال متعالی عدالت به این گفتمان
هویت میبخشد ولی این دال و مفهوم کانونی در چارچوب اصول گرایی تعریف
میشود  .عدالت طلبی و عدالت گستری در عرصه سیاست خارجی و روابط بین
الملل ،ناشی از اصالح و نوآوری در منظومه فکری ارزشی و آرمانی انقالب اسالمی
و جمهوری اسالمی نیست بلکه نمود و تجلی بازگشت به یکی از اصول و
ارزشهای اولیه و بنیادی انقالب اسالمی و اندیشههای بنیان گذار جمهوری اسالمی
قلمداد میشود .در واقع ،یکی از اصول و شاخصههای اصول گرایی در چارچوب
گفتمان اسالم گرایی انقالبی ،عدالت خواهی است .بر این اساس ،رهبر انقالب
گرایی بیان داشت.
در گفتمان عدالت جویی ،ارزش و عنصر کانونی هویت بخش به جمهـوری اسـالمی
ایران ،عدالت است .ارزش و آرمانی که در هر سه منبع هویت ساز ایران یعنی اسالم،
انقالب اسالمی و ملیت ایرانی جایگاه مرکزی دارد .بدون شک ،وجه تمـایز گفتمـان
اصول گرایی عدالت محور با سایر خرده گفتمانهای اسـالم گرایـی ،معنـا و جایگـاه
نظم و نظام بین الملل در چارچوب این گفتمان است .این گفتمان که اهمیت خاصـی
به دال متعالی عدالت میدهد ،عـدالت گسـتری و عـدالت خـواهی را پایـه سیاسـت
خارجی ایران قرار میدهد .تحقق این هدف مستلزم تغییر وضـع جهـانی موجـود بـه
منظور برقراری نظم مطلوب اسالمی است .این امر به معنای عدم پذیرش نظم و نظام
بین الملل موجود و مبارزه با آن و تالش برای اصالح و تغییـر سـاختاری آن اسـت.
استقرار نظم عادالنه بین المللی اسالمی در دو مرحله صورت مـیپـذیرد :در مرحلـه
اول ،نظم و وضع موجود تخریب شده و تغییر مـییابـد و سـپس در مرحلـه بعـدی
نامطلوب اسالمی ترویج و تقویت میشود (دهقانی فیروزآبادی.)233-293 ،2933 ،
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اسالمی” ،عدالت خواهی و عدالت گستری“را نخستین و مهمترین شاخص اصول
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 .4-6دوران اعتدال خواهی (از  1332تا به امروز)
در دوران فعلی نیز که با عنوان دولت تدبیر و امید شناخته میشود ،دولت وقت
بسیاری از انرژی خویش را مصروف سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی نابسامان
داخلی و به نتیجه رساندن مذاکرات هستهای با گروه  1+2ساخته است و به علت
اختالف نظرهای جدی پیرامون ابعاد ،ماهیت و پیامدهای این مذاکرات و توافق نهایی
احتمالی و همچنین تداوم قدرت جریان منتسب به اصولگرایی در مجلس شورای
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اسالمی و سایر نهادهای انقالبی کشور ،همچنان وضعیت انسجام نهادهای حاکمیتی
حالت سینوسی را تجربه میکند.
پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری  2932و پــس از ســپری کــردن هشــت ســال
نامالیمات داخلی و بحران خارجی حول محور پرونده هستهای کشور ،آقای روحانی
به عنوان رئیس جمهور منتخب کشور ،معضل کلیدی و مهم کشور را مسائل داخلـی

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

تشخیص نداده و بر روی سیاست خـارجی تمرکـز کردنـد .واژه محـوری ایـدههـای
انتخاباتی آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال  ،2932اعتدال بـود.
روحانی همواره اندیشهای از اعتدال را مد نظر داشته است ،اگرچه زمانی ایـن مشـی
برای خود وی معنا میشده است و امروز چنان که اسـتدالل خـواهم کـرد ،مقولـهای
است که در تعامل میان جریانهای اجتماعی و کسی که منـادی آن شـده اسـت معنـا
خواهد یافت .از اولین روز بعد از پیروزی آقای دکتر روحـانی در انتخابـات ریاسـت
جمهوری سال  ،2932مایل بودند کار گروهی برای تبیین مفهوم اعتدال آغاز بـه کـار
کند .ساده ترین و شاید پربازدهترین کار نظرخواهی از متفکران علوم اجتماعی ،علـوم
سیاسی ،علوم دینی و سایر حوزههای مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی در خصـوص
اعتدال بود (حاجیانی .)3 ،2939 ،باید خاطر نشان کرد که عالوه بر عوامل داخلی که
نقش بسیار مهمی در تغییر و تحوالت بعد از انقالب ایفا کردهاند ،ساختار نظـام بـین
الملل هم تأثیر زیادی در روند این تغییرات داشت .در واقع ،پـذیرش قطعنامـه ،133
پایان جنگ عراق علیه ایران و فروپاشی شوروی و تأثیر آن بر روابـط بـین الملـل از
جمله عواملی بودند که در دو سطح داخلی و بین المللی بر روند سیاسـتگذاری نظـام

و چگونگی تفکر و شیوه تصمیم گیری نخبگان در خصـوص مسـائل عمـده کشـور
شدیدا تأثیر گذاشتند ،افزون بر این خرابیهـای جنـگ و مشـکالت مـالی و معنـوی
ناشی از آن ،نابودی مراکز تولید و کاهش سرمایه ملی ،محاصره اقتصادی و بـه طـور
کلی نابسامانیهـای اقتصـادی و تنگناهـای سیاسـت داخلـی ،موجودیـت جمهـوری
اسالمی را شدیدا تهدید میکرد و ضمن اینکه تعقیب سیاست بیاعتنایی بـه ترتیبـات
بین المللی طی هشت سال جنگ ،هیچ یک از خواستههای تجدیـد نظـر طلبانـه بـین
المللی ایران را تأمین نکرده بود .تحت تأثیر این عوامل به تـدریج دولـت بـا اکـراه و
اجبار واقعیت های نظام بین الملل و شـرایط داخلـی و بحرانـی را پـذیرفت و بـرای
سامان دادن به اوضاع داخلی و بازسازی کشور در عرصـه اقتصـادی ،اصـالح طلبـی
اقتصادی یعنی (گذر از اقتصاد جنگی بـه اقتصـاد برنامـه ریـزی شـده) و در عرصـه
سیاسی ،عادی سازی روابط را سرلوحه کار خویش قرار داد (ازغندی.)21 :2933،
آسیب ببیند و هر یک از این طیفها و یا آرمانها و ایدهآلهای آنها خارج از
گفتمان مسلط نظام قرار گیرد ،تداوم امنیت نرم در جمهوری اسالمی منوط به
بازسازی گفتمانی یا بازتولید گفتمانی با هدف دربرگیری یا شمولبخشی به
کارگزاران و گزارههای کنارگذاشتهشده یا طردشده است .بازتولید گفتمانی در این
سطح ،مانع از جایابی اپوزیسیون جمهوری اسالمی به مثابه گروهی سازمانیافته که
می تواند خود را به منزله آلترناتیو و بدیل نظام سیاسی مطرح و معرفی نماید ،در
فضای رقابتهای سیاسی در جامعه ایرانی میشود و تداوم هژمونی گفتمانی
جمهوری اسالمی را تضمین میکند.
عالوه بر این ،بازتولید گفتمانی نیازمند شکلگیری زبان سیاسی جدید و بدون
خشونت و بهرهگیری از فضاهای جدید همچون اینترنت ،شبکههای ماهوارهای و
پیامهای موبایلی برای ارتباط با پایگاه اجتماعی است تا عنصر جذابیت را نیز
دربرگیرد و به وجه نمایشی سیاست در دوران جدید توجه کند .راهبرد بازتولید
گفتمانی در تجربه سیساله جمهوری اسالمی ،نمونههای قابل ذکر و نسبتا موفق –
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هرگاه پوشش گفتمانی ایده جمهوری اسالمی در میان گزینههای چپ و راست
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حداقل در کوتاهمدت یا میانمدت – داشته است .گفتمان پیروزشده در انتخابات
نهمین دوره ریاست جمهوری نیز مبین تالش برای بازتولید گفتمان اصلی جمهوری
اسالمی در قالب نوعی پیوند میان اسالمگرایی و اقتصادگرایی بود و میکوشید با
اتخاذ سیاستهای عملگرا و اقتضایی در حوزه اقتصاد ،خدمات اقتصادی – معیشتی
ملموس و معطوف به زندگی روزمره مردم را در خدمت حفظ و تداوم اصول
اسالمی و هویتی نظام قرار دهد.
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این بازتولید گفتمانی با هدف بازگرداندن اسالمگرایان و محرومین به متن گفتمان
جمهوری اسالمی انجام میشد ،چرا که تصور میرفت گفتمان توسعهمحور ،این دو
گروه را به تدریج به حاشیه گفتمان اصلی نظام سوق میدهد .گفتمانهای سیاسی نیز
همانند ارتشها نیازمند وحدت ،گزارههای اخالقی و انضباط درونی هستند.
همچنانکه وحدت و حمیت در نیروهای نظامی میتواند شمار کم آنها را جبران کند.

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

انسجام درونی گفتمانهای سیاسی نیز میتواند سادگی و ناپیچیدگی آنها را تا حدی
پوشش دهد و تداوم هژمونی آنها را به واسطه بازتولید گفتمانی تضمین نماید.
(پورسعید)211-211 :2933 ،
 .5کاربرد استعاره در گفتمانهای سیاسی مقامات ارشد دولت ج.ا .ایران
زبان استعاری نیز به عنوان بخشی از زبان در این فرآیند ترغیب کـاربرد زیـادی دارد.
عبارات استعاری که ساختار ارتباط را شکل میدهند از یافتههای مهم در زبانشناسـی
شناختی به شمار میآیند (به طور مثال ،لیکاف و جانسون .)2331 ،اگرچـه بـه طـور
معمول استعارهها را به طور جداگانه و فردی مدنظر قرار مـیدهنـد ولـی اکثـر آنهـا
عباراتی با کاربرد روزمرهاند که گروههای نظام مندی را تشـکیل مـیدهنـد کـه خـود
چارچوبی برای گفتمان ارائه میکنند .استعاره ویژگیهـای مهمـی دارد ولـی احتمـاال
مهمترین آنها ،توانایی درک یک حوزه مفهومی بر اساس حوزه مفهومی دیگر اسـت.
اکثر سیاستمداران و شخصیتهای سیاسی اسـتعاره را در راسـتای ملمـوس سـاختن
مفاهیم و ایدئولوژیهای خاص برای مخاطب و عموم مردم ،در کـالم خـود بـه کـار
میبرند .زبان استعاری به مثابه ابزاری در دستان رؤسای جمهور است تا بتوانند مـردم

را درمورد فعالیتهای ضروری که قـرار اسـت در کشـور ره دهـد ،متقاعـد سـازند.
مفهوم ترغیب و متقاعدسازی ،نکته مهمی در کارآمدی کالم رئیس جمهور اسـت کـه
نقش بسزایی در تصمیمات سیاسی وی نیز دارد.
 .5-1تحلیل دادهها
تحلیل متن سخنرانیها بر مبنای طبقه بندی لیکاف و جانسون از استعارههـا صـورت
میگیرد .این طبقه بندی شامل سه نوع استعاره میشود :الف) استعاره سـاختاری؛ ب)
استعاره جهتی؛ ج) استعاره وجودی و ماده .بر مبنای این طبقـه بنـدی ،اسـتعارههـای
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موجود در متن پیکرهها شناسایی شده و نوع آنها تعیین میشود.
الف) استعاره ساختاری
لیکاف و جانسون ( )2331اشاره میکنند که ایدهها در استعاره ،اوبژه انـد و کلمـات،
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مظروف اند و کل فرآیند ارتباطی به مثابه ارسال ایدههـا در کلمـات بـرای مخاطبـانی
و رفتار روزمره ما با زمان را در قالـب جمـالت و عبـاراتی نظیـر "در دوره بیمـاری،
زمان زیادی از دست دادم" یا "وقت و تالش را در این کار سـرمایه گـذاری کـردم"
توضیح میدهد.
ب) استعاره جهتی
استعارههای جهتی ،نوعی استعاره مفهومیاند کـه یکـی از طرحـواره هـای تصـویری
جهتهای فضایی نظیر باال-پایین ،بیرون-درون یا یکی از جهـتهـای غیـر فضـایی
مانند فعال-منفعل را به مفهومی انتزاعی نسبت میدهند .بیشتر مفاهیم اصلی و بنیادی
مانند مفاهیم کمیت و کیفیت ،شادی و غم ،خوبی و بدی و مرگ و زندگی بر مبنـای
یک یا چند استعاره جهتـی ،اغلـب از نـوع فضـایی ،در ذهـن انسـانهـا سـازماندهی
میشوند .این استعارهها که در اصل در ذهن و فکر شکل میگیرند به زبـان خودکـار
نیز راه مییابند ،به طور مثال بـر اسـاس اسـتعاره "بیشـتر باالسـت" ،چنـین عبـارات
استعاری به زبان خودکار راه یافتهاند :هنگام احساس خطر ،ضربان قلب باال مـیرود،
تورم باعث باال رفتن قیمتها شد.
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است که میتوانند این ایدهها را از کلمات دریابند .استعاره "وقت طالست" ،برخورد

ج) استعاره وجودی (هستی شناختی)
لیکاف و جانسون ( ،)2331استعارههای مربوط به تجربیات ما از اشـیای فیزیکـی ،از
جمله جسم خود را استعارههای وجودی یا هستی شناختی مـینامنـد .مـثال ،اسـتعاره
"ذهن یک موجودیت است" ،یک استعاره هستی شناختی رایـج اسـت کـه در قالـب
استعاره "ذهن ماشین است" بیشتر توضیح داده میشود.
پس از بررسی متن سخنرانیهـا و شناسـایی سـه نـوع اسـتعاره سـاختاری ،جهتـی و
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وجودی ابتدا جدولی از تمامی استعاره تهیه شده و سپس به طور مجزا برای هر یـک
از آنها چند نمونه ارائه میشود ،در نهایت بسامد و درصد هریک از آنها بـه همـراه
اطالعات دیگری در جدولهایی جداگانه گنجانده میشود.
 .5-2نمونه استعارههای ساختاری در پیکرههای تحقیق
استعارههای ساختاری غالبا به منظور بیان ایدهها در قالب استعاره به کار میرونـد .در

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

زیر به چند نمونه از استعارههای ساختاری اشاره میشود که در پیکره تحقیق بـه کـار
رفته اند .سپس در جدول  9-1آمار مربوط به استعارههای ساختاری مورد اسـتفاده در
پیکره تحقیق ارائه میشود.
نمونه  .2استعاره هستی و وجود به منزله سرمایه در قالب جمله زیر:
جهت کسب استقالل ،آزادی و کرامات انسانی باید از هستی خود سرمایه گذارند.
نمونه  .2استعاره هر چیزی قیمت و بهایی دارد در قالب جملههای زیر:
قادریم برای حفظ استقالل خود بیشترین بها را بپردازیم.
هفت کشور و اتحادیه اروپایی در این مذاکرات ،زمان و سرمایه دیپلماتیـک فراوانـی
صرف کردند.
نمونه  .9استعاره سیاست به مثابه بازی است در قالب جملههای زیر:
از شگفت انگیزترین بازیهای سیاست این که مظلومترین قربانیان تروریسـم کـور و
خشن به تروریسم متهم میشوند.
در سیاست نیز باید چند جانبه گرایی و بازیهای برد برد ،مبنا واقع شود.

جدول  .1تحلیل استعاره ساختاری در سخنرانی رؤسای جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
رئیس جمهور یـا مقـام

ســـــال ارائـــــه

بســامد اســتعاره

تعـــداد کـــل

درصــــد اســــتعاره

درصــــــد

ارشد

سخنرانی

ساختاری

استعارهها

ســـاختاری در هـــر

اســـــتعاره

سخنرانی

ســـاختاری
در کل

محمد علی رجایی

2913

93

19

31.11

23.31

آیت اهلل خامنهای

2911

39

31

31.11

91.19

سید محمد خاتمی

2933

99

19

31.31

21.12

محمــود احمــدی

2933

23

21

31.11

3.21

نژاد
حسن روحانی
تعداد کل

2931

22

21

232

211

32.11
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21.13
33.91

همان طور که جدول  2نشان میدهد از تعداد کل  211استعاره ساختاری یافت شـده

سیاست جهانی

در پیکره این تحقیق 232 ،استعاره از نوع ساختاری هستند .درکـل ،از میـان مقامـات
خامنهای با کاربرد  91.19( 39درصد) استعاره ساختاری در سخنرانی خـود بیشـترین
استفاده را از این نوع استعاره کرده است .پس از او به ترتیب محمد علـی رجـایی بـا
 93مورد ( 23.31درصد) ،سید محمد خاتمی بـا  99مـورد ( 21.12درصـد) ،حسـن
روحانی با  22مـورد ( 21.13درصـد) و محمـود احمـدی نـژاد بـا  23مـورد (3.21
درصد) قرار دارند .درصد کل استفاده از استعاره سـاختاری در سـخنرانیهـای مـورد
بررسی در این تحقیق  33.91درصد است .این درصد باال نشان میدهد کـه مقامـات
ارشد دولتی و رؤسای جمهوری اسالمی ایران در دورههای مختلف بیشتر از اسـتعاره
ساختاری در سخنرانیهای خود در مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کردهاند.
 .5-2نمونه استعارههای جهتی در پیکرههای تحقیق
استعارههای جهتی بیشتر به شکل قیدهایی نظیر قیدهای مربوط به جهات اصلی مانند
باال ،پایین ،جلو و عقب هستند که کاربرد استعاری یافتهانـد و در زبـان خودکـار نیـز
استفاده میشوند .برخی از نمونههای این نوع استعاره در پیکره این تحقیق بـه شـرح
زیر میباشند.

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

ارشد و رؤسای جمهور دولت جمهوری اسالمی ایران در دورههای مختلف ،آیت اهلل

نمونه  .2استعاره عقب ،پستتر است در قالب جملههای زیر:
وضعیت کشورهای عقب نگه داشته شده ،اسفبارتر است؛
جز پنداری باطل و نشانه عقب ماندگی صاحبان این پندار از سیر در تاریخ نیست.
نمونه  .2استفاده از قید زیر به صورت استعاری در قالب جمله زیر:
کشوری که سرزمین و مردمش در زیر چکمهها و رگبارهای دشمن است.
نمونه  .9استفاده از قید جلو و پیش رفتن به صورت استعاری در قالب جمالت زیر:
222

این کشور به خاطر رهبری به سوی آرمانهای اصیل انسانی می چگند؛ یا  ...گامی به
پیش به شمار میرود.
جدول  .2تحلیل استعاره جهتی در سخنرانی رؤسای جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

س ی ا س ت ج ها ن ی

رئیس جمهور یا مقام

سال ارائه

بسامد

تعداد کل

درصد استعاره

در صد

ارشد

سخنرانی

استعاره

استعارهها

جهتی

استعاره

در هر

جهتی در کل

جهتی

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

سخنرانی
محمد علی رجایی

2913

9

19

1.33

2.11

آیت اهلل خامنهای

2911

1

31

1.11

1.11

سید محمد خاتمی

2933

1

19

3.91

2.31

محمود احمدی نژاد

2933

2

21

21.11

1.33

حسن روحانی

2931

2

21

1.21

1.13

21

211

تعداد کل

1.31

جدول  2به بررسی و تحلیل آماری کاربرد استعاره جهتی در سخنرانی مقامات دولتی
ارشد یا رؤسای جمهور ایران درمجمع عمومی سازمان ملل میپردازد .از تعـداد کـل
 211استعاره یافت شده در پیکره تحقیق 1.31( 21،درصـد) اسـتعاره جهتـی وجـود
دارد .همان طور که نمونههای ذکرشده نیز نشان میدهند ،استعارههـای جهتـی مـورد
استفاده در پیکره این تحقیق غالبا قیدهای جهات اصلی مانند باال-پایین ،جلو-عقـب،
زیررو یا استفاده از واژگان نشان دهنده جهت مانند قطب دراصطالح دوقطبی هستند.
طبق دادههای آماری جدول فوق ،سید محمـد خـاتمی بـا کـاربرد  1اسـتعاره جهتـی
( 2.31درصد) بیشترین استفاده را از این نوع اسـتعاره داشـته اسـت .پـس از وی بـه

ترتیب محمدعلی رجایی با  9مورد ( 2.11درصد) ،محمود احمدی نـژاد بـا  2مـورد
( 1.33درصد) و حسن روحانی با یک مورد ( 1.13درصـد) کـاربرد اسـتعاره جهتـی
قرار دارند .آیت اهلل خامنهای از استعاره جهتی در سخنرانی خود بهرهای نبرده اسـت.
بنابراین با توجه به تعداد اندک استعاره جهتی در سخنرانیهای مورد بررسـی در ایـن
تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که مقامات ارشد یا رؤسای جمهوری اسالمی ایـران
تمایل زیادی به کاربرد استعارههای جهتی در گفتمانهای سیاسی خود ندارند.
 .5-3نمونه استعارههای وجودی در پیکرههای تحقیق
طبق تعبیر لیکاف و جانسون ( )2331استعارههای وجودی به تجربیات مـا از اشـیا و
ماهیتهای فیزیکی از جمله جسم خود ما مربوط میشوند .در زیر به چنـد نمونـه از
استعارههای وجودی در پیکره تحقیق اشاره میشود:
نمونه  .2استعاره هستی آدمی چراغ است در قالب جمله زیر:
نمونه  .2استعاره مرگ پایان زندگی نیست در قالب جمله زیر:
مرگ ،نه پایان زندگی ،که دروازه ابدیت و سرآغاز نشأتی جدید است.
نمونه  .9وطن هرکس خانه اوست در قالب جمله زیر:
فلسطین خانه فلسطینیان است.
نمونه  .1استعاره خانواده بنیان جامعه است در قالب جمله زیر:
خانواده بستر بی بدیل رشد جامعه بشری و اعتالی شخصیت فردی-اجتماعی انسـان
است.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

چراغ هستی آدمی با تمنای رستگاری روشن بوده و هست.
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جدول  .3تحلیل استعاره وجودی در سخنرانی رؤسای جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
رئــیس جمهــور یــا

ســال ارائــه

بســــــامد

تعـــداد کـــل

درصـــد اســـتعاره

درصـــد

مقام ارشد

سخنرانی

اســـــتعاره

استعارهها

وجودی

اســتعاره

در هر سخنرانی

وجودی

وجودی

در کل
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محمد علی رجایی

2913

1

19

3.91

2.31

آیت اهلل خامنهای

2911

9

31

9.31

2.11

سید محمد خاتمی

2933

1

19

22.19

2.12

محمود احمدی نژاد

2933

2

21

1.11

1.13

حسن روحانی

2931

2

21

1.21

1.13

21

211

تعداد کل

1.33

در جدول  9دادههای آماری مربوط به کاربرد استعارههای وجـودی در گفتمـانهـای
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ارائه میشوند .طبق این جدول از تعداد کـل

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

 211استعاره مورد استفاده در پیکره تحقیق 21،استعاره ( 1.33درصد) از نوع وجودی
یا هستی شناختیاند .در اینجا ،سید محمد خاتمی با  1مورد ( 2.12درصد) استفاده از
استعاره وجودی بیش از سایرین این نوع استعاره را در گفتمان سیاست خارجی خود
به کار برده است .پس از او به ترتیب محمد علی رجایی با  1مـورد ( 2.31درصـد)،
آیت اهلل خامنهای با  9مورد ( 2.11درصد) ،محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هر
دو با  2مورد ( )1.13استعاره هستی شناختی ،قرار میگیرند.
جدول ( .)4کاربرد کلی استعاره در پیکره تحقیق
رئیس جمهور یا مقام ارشد

سال ارائه سخنرانی

تعـــداد کـــل

درصد کل استعارهها

استعارهها
محمد علی رجایی

2913

19

21.33

آیت اهلل خامنهای

2911

31

91.33

سید محمد خاتمی

2933

19

21.33

محمود احمدی نژاد

2933

21

3.31

حسن روحانی

2931

21

22.11

211

211.11

تعداد کل

همان طور که در جدول  1میتوان مشاهده کرد از تعـداد کـل  211اسـتعاره در مـتن
سخنرانیها 31 ،استعاره ( 91.33درصد) توسـط آیـت اهلل خامنـهای بـه کاررفتـهانـد.
محمد علی رجایی و سید محمد خاتمی هـردو بـه طـور تقریبـا یکسـانی از کـاربرد
گفتمان استعاری در سیاست خارجی خـود بهـره بـردهانـد و از  19اسـتعاره (21.33
درصد) در سخنرانی خود استفاده کردهاند .پس از آنها حسن روحـانی بـا  21مـورد
استعاره ( 22.11درصد) و محمود احمدی نژاد بـا  21مـورد کـاربرد اسـتعاره (3.31
درصد) قرار دارند.
نتیجه گیری
قدرت و استعاره آن با هر مشخصه و تعریفی که تصور شـود ،مسـلماا ارتبـاط بسـیار
نزدیکی با مباحث شناختی ،فرهنگی و تمدنی دارد .یعنی قالبها و فرآیندهایی که بستر
شکل گیری آن را معین میکند .استعارههای ساختاری به منزلـه راهـی بـرای ارسـال
را میتوان به سه دسته جهتی ،هستی شناختی (وجودی) و ساختاری تقسیم کرد ،ولی
همه استعارهها ،سـاختاریانـد چـون همـه آنهـا از سـاختاری بـرای سـاختار دیگـر
الگوبرداری میکنند و همه آنهـا وجـودیانـد زیـرا هسـتیهـایی در قلمـرو مقصـد
میآفرینند .تحلیل آمار مربوط به دادههای این تحقیق نیز بر ایـن نظـر لیکـاف صـحه
میگذارد زیرا همان طور که مشاهده شد مقامات ارشد دولت جمهوری اسالمی ایران
در دورههای مختلف بیشتر از استعاره ساختاری در گفتمانهای سیاسی خود اسـتفاده
کرهاند که نشان میدهد مرز آشکاری بین ایـن نـوع اسـتعاره و دو اسـتعاره جهتـی و
هستی شناختی (وجودی) وجود ندارد .از سوی دیگـر اگرچـه بسـامد اسـتعارههـای
ساختاری بیشتر است ولی از آنجایی که این استعارههـا ،اسـتعارههـای قـراردادیانـد
نمی توانند به اندازه استعارههای جهتی و وجودی که اسـتعارههـای بـدیع و خالقانـه
هستند ،تأثیرگذار باشند .سیاستمداران نیز با آگاهی از چنین نقشهایی ،اسـتعاره را در
گفتمانهای سیاسی خود به کار میگیرنـد .در حقیقـت افـزایش اهمیـت تمـام انـواع
گفتارهای عمومی نشان میدهد که گفتار سیاسی به عنوان شاهراه ارتباطی سیاستمدار

سیاست جهانی
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ایدهها در کلماتی است که مخاطبان آنها را درمی یابند .گرچه استعارههـای مفهـومی
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با مردم ،نقش بسیار مهمی در دیالوگ بین سیاستمداران و مردم ایفـا مـیکنـد .معیـار
زبان شناختی خاصی نی سـت کـه بتوانـد مبنـایی بـرای ایجـاد تمـایز بـین ترغیـب و
دستکاری قرار گیرد ،حال این که مؤلفههای اخالقی که ایجاد کننـده چنـین تمـایزی
هستند ،خارج از حدود تحلیل زبانشناختی قرار میگیرند .بیان ترغیبـی خـوب بیـانی
است که برون داد واقعی و مورد مطلوب گوینده تولید کند ،کاری که بیان ترغیبی بـد
نمیتواند انجام دهد .همچنین باید اشاره کنیم که مؤلفههای دیگری نیز وجـود دارنـد
222
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که میتوانند برون داد واقعی را تحت تأثیر قرار دهند و حتی اثر ترغیبی بیـان خـوب
مانند موقعیت سیاسی وسیعتر و روابط قدرت سیاسی را افزایش بخشند.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق به خوبی نشان میدهد کـه تمـامی مقامـات ارشـد و
رؤسای جمهور ایران در دروه های مختلف بـه خـوبی از گفتمـان اسـتعاری در بیـان
عقاید ،نظرات و مواضع خود در سیاست خارجی بهره بردهاند .بنابراین میتوان گفت

جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

که فرضیه اصلی این پژوهش مبنی بر اهمیت و جایگاه گفتمانهای استعاری در شکل
گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به راحتی قابل اثبـات اسـت؛ چراکـه
آنها نقش بسزایی در انتقـال پیـامهـای سیاسـی در بسـتر سیاسـت خـارجی کشـور
داشتهاند .به گونهای که به نظر میرسد بدون استفاده از استعارهها ،ارسال ایـدههـا بـه
مخاطبان سیاست خارجی بسی دشوار و ناکارآمد باشد.

منابع
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نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین
عنایتاهللیزدانی1حسنآئینهوند2ابوالفضلباقریاژیه 3

تاریخدریافت1391/12/9تاریخپذیرش 1391/12/11
چکیده
فروپاشی شوروی پیامدهای مهمی در حوزههای مختلف ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و
ایوبینالمللی


ژئواکونومیکیبرایروسیهبههمراهداشتوموقعیتاینکشوردرعرصهمنطقه
مالحظهایتنزلداد .ایننزولقدرتدرمناطقموردعالقهروسیهبیشازهمه


رابهنحوقابل
آشکارتر بود؛ به طوری که ایاالت متحده از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و
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استراتژیبلندمدتیرابرایجلوگیریاز«قدرتبزرگشدن»روسیهبابهرهگیریازابزارنفوذ
گونهایرقمزدکه
،شرایطرابه 

در«مناطقخارجنزدیک»برایخودترسیمکرد .اینوضعیت
هادیگرنتوانندرویکردانفعالیدرمقابلبرتریخواهیآمریکاراتحملکنند.آنهاتالش


روس
قطبیرابهچالشکشیدندواستقرارایننظامرانهتنهاغیرقابل


مریکابرایتثبیتنظامتک
آ
هایمنطقهایگرجستان2002و


تعییننظمدلخواهمیاندوقدرتباالگرفتکهدروقوعبحران
تریننقشرانیزدارابود.یافتههابیانگرآناستکهآمریکاهمچنانرقیب

اوکراین  2011
بیش
ژئوپلیتیکیروسیهاستوروسیهنیزبرایقدرتبزرگشدندرسطحجهان،بهتواناییمهارو
تسلط بر کشورهای اقماری شوروی سابق نیازمند است .بر این اساسسؤال اصلیمقاله این
مداخلهآمریکاوروسیهدرایندوبحرانتاچهاندازهناشیازتأثیرگذاریانگارههای

استکه
ژئوپلیتیکی دو قدرت بوده است؟ فرضیه مقاله این است که رقابت آمریکا و روسیه در این
هادرراستایتالشواشنگتنبرایتداومبرتریخواهیومهارظهورروسیهبهعنوانیک


بحران
قطبیازسویروسیهبهمنظور


جهانیودرمقابلدرراستایطردشدننظمتک
قدرتبزرگ
طلبیآمریکایی،تفسیرمیشود .


مقابلهبابرتری
واژگان کلیدی:ژئوپلیتیک ،نظمتک-چندقطبی ،بحرانگرجستان،بحراناوکراین .

.1دانشیارروابطبینالملل،گروهعلومسیاسیدانشگاهاصفهان 
.2دانشآموختهکارشناسیارشدروابطبینالمللازدانشگاهاصفهان 
نویسندهمسئول ainehvand_hassan@yahoo.com
.3دانشآموختهکارشناسیارشدعلومسیاسیازدانشگاهاصفهان
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پذیرش ،بلکه در شرایط موجود غیرممکن دانستند .بدین ترتیب ،رقابتهای ژئوپلیتیکی برای

سیاست جهانی

مقدمه
قهای،مبتنیبر
هایبینالمللیوتحلیلتحوالتمنط 


امروزهشناختوبررسینشانه
تجزیهوتحلیل کنش قدرتهای بزرگ ساختار بینالملل میباشد .در ساختار کنونی

الملل،نشانههاییازرقابت،تعارض،رویاروییوهمکاریمیانقدرتهای


نظامبین
بزرگ مشاهده میشود .در این بین رقابت دو قدرت ایاالتمتحده و فدراسیون
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روسیهچهدرقبلوچهدربعدازفروپاشیشورویازاهمیتبسیاریبرخوردار
بودهاست.پسازپایانجنگسردآنچهروابطآمریکاوروسیهراتحتتأثیرقرار
دادهاست،توزیعآشکاروپراکندهقدرتدرسطوحمختلفساختاربینالمللیبود.

یکیازمشکالتناشیازاینوضعیتعبارتبودازاینکهآمریکاباقدرتبزرگی

چونروسیهدرکجاوچگونهبایدبرخوردکند؟ دراینمیانبرخیمناطقجهانبه

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

لحاظ اهمیت ژئوپلیتیکی که برای امنیت جهانی دارند موردتوجه ویژه هستند و
کهتحتکنترلقدرتیغیرازقدرتعمدهمنطقهایقراگیرنددر


تواننددرصورتی

می
اروفشارمثمرثمرواقعگردند.ناامنیدراینمناطقمیتواند

ایجادناامنی،تهدید،مه
سرعتبهخارجازمنطقهگسترشیابدوچهبساامنیتجهانیراباخطرمواجه


به
سازد.آشکاراستکهدرگیریومنازعهدراینمناطقتفاوتبسیاریبامناطقیدارد
کهدرجهپایینتریازاهمیترادارند .ازجملهاینمناطقمهمژئوپلیتیکیکهدر

مسیر رقابت آمریکا و روسیه بهمنظور مهار و کنترل قدرت دو کشور قرار دارد،
هارتلند جدید «بالکان-اوراسیا» است که حوزه خارج نزدیک روسها به شمار
می رود.تحوالتاینمنطقهبرمیزاناعمالقدرتومیزاناثرگذاریآندرسیستم

جهانی،همبرایروسیهوهمبرایآمریکاتأثیرگذاراست .
رفتارهای آمریکا در طول دو دهه اخیر بیانگر آن است که روسیه را در حد یک
قدرتبزرگجهانینمیداندوبههمیندلیلاجازهمداخلهدرخارجنزدیکآنرا

برای خود قائل است تا گزینهای برای مهار روسیه در دست داشته باشد .بهترین
گزینهبرایمحققشدناینسیاست،رسیدنبهمرزهایاینکشوراست.مهمترین


کشورهاییکهدرمسیرهمجواریباروسیهقراردارند،گرجستانواوکراینهستند.

دو کشور ازلحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک از معدود کشورهای سرنوشتساز
طوریکه زبیگنیو برژینسکی ،استراتژیست مهم آمریکایی،

جهان قلمداد میشوند .به
اوکراین را یک فضای مهم و جدید پس از فروپاشی شوروی درصحنه اوراسیا
عبارتدیگرهمقطبیشدنروسیه


داندکهامپراتورشدنیانشدنروسیهویابه

می
دربرابرآمریکادرگروتسلطبراوکرایناست.روسیهبهدنبالتفکرسنتی«روسیه
بزرگمستقل»استوبرایتحققایناندیشهنیازمندتسلطبرمحورهایژئوپلیتیکی
حوزهخارجنزدیکاست.آنهامعتقدندکهکشورشانهمهعواملبرایاحیایمجدد

وبزرگشدندرقرنبیستویکمراداردوبراینمبنابرایفایموقعیتخودپس
عنوانبازیگرمنطقهایتأکیددارند.لذااینگزارهمبرهناستکهاز


ازجنگسردبه
یک طرف،رفتارآمریکادراینمنطقهوجهانبرایسرپوشنهادنبرتداوموضعیت

بعد از فروپاشی در راستای جایگزینی سیستم چندقطبی با تکقطبی است .بر این
اسا س پرسش اصلی مقاله این است که مداخله آمریکا و روسیه در دو بحران
گرجستان و اوکراین تا چه میزان ناشی از تأثیرگذاری انگارههای ژئوپلیتیکی دو
قدرتاست؟درپاسخبااستفادهازنظریهنظام«تک– چندقطبی»هانتینگتوناین
گیردکهرقابتایاالتمتحدهوروسیهدردوبحرانیادشدهدرمسیر


فرضیهشکلمی
دهیآمریکابرایتداومبرتریخواهیومهارظهورروسیهبهعنوانیکقدرت


شکل
بزرگ جهانی و در مقابل در راستای طرد شدن نظم تکقطبی از سوی روسیه به
منظورمقابلهبابرتریطلبیآمریکایی،قابلتبییناست .

 .1چارچوب نظری
نظم تک-چندقطبی در مطالعات ژئوپلیتیکی
ژئوپلیتیکازجملهاصطالحاترایجدرمباحثسیاسیاستکهکاربردبسیاریدارد،
اما معانی و تعاریف متنوعی را دربر میگیرد .ژئوپلیتیک که معادل فارسی آن
است،دیدگاهیاستبرایسیاستبینالمللکهسعیداردتا

«سیاستجغرافیایی»

سیاست جهانی
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تکقطبیدنیایپسازجنگسرداستودرطرفدیگرنیزرفتارروسیهدردنیای
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رفتارهای سیاسی را برحسب محیط طبیعی توضیح دهد 

)Plano and Olton,

 .(1998:98در یک تعریف کلی ژئوپلیتیک را علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا،
قدرت و سیاست و کنشهای ناشی از تلفیق آنها با یکدیگر میدانند (حافظ
نیا .)3931390،پیتر تایلر جغرافیدان سیاسی مشهور انگلیسی در تعریفی دیگر
میگوید« 3ژئوپلیتیک علم مبتنی بر مطالعه توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای

جهان،بهخصوصرقابتبینقدرتهایبزرگواصلیاست»).(Taylor, 1993:330
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براساساینتعاریف،ژئوپلیتیکاموریمانندساختاروکارکردقدرت،همگراییو
واگرایی ،تصمیمگیری ،بحران ،حوزه نفوذ ،نزاع ،سلطه ،صلح و همکاری ،منابع و
محیطزیست،منافعملی،فضا،قدرتملی،امنیتوثباتملی،روابطفضایی،توسعه

و رفاه و جهانگرایی و نظایر آن جملگی مفاهیم کلی و پایدار هستند را شامل
میشود(حافظنیا .)3931390،


نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

دراینمیانیکیازمباحثمهمدرحوزهمطالعاتژئوپلیتیکی،ورودمباحثنوین
به ویژه از دوران پس از فروپاشی شوروی به عرصه مطالعات ژئوپلیتیکی است.

هایهستهای

موضوعاتیمانندتروریسم،محیطزیست،فضایسایبروگسترشسالح

ازجملهاینموارداست.ولیدراینبینظهورمتغیرهایاقتصادی(ژئواکونومیک)از

اهمیت بیشتری برخوردار است .تحوالت پس از جنگ سرد ،استفاده انحصاری از
عنوانابزارقدرتملیرامحدودکردوکاربردنیروینظامیبهکلی


قدرتنظامیبه
دگرگون شد .این شرایط زمینه را برای بروز توانمندیهای اقتصادی در سطح
بینالمللفراهمآورد(عطاییوشیبانی.)13231390،

لذادرعصرحاضراگرمناطقژئوپلیتیکیجهانباعواملژئواکونومیکمنطبقگردد،
المللیمنحصربهفردیخواهندیافتودرنتیجهنقشمهمیدر


آنمناطقموقعیتبین
تدوینراهبردهایسیاستخارجیقدرتهایجهانیبرایشکلدادننظمجدیدو

یابهچالشکشیدننظمموجودپیداخواهندکرد(عطایی،شیبانی.)13231390،این
مینامند.ایندورهپس
دگرگونیدرمطالعاتژئوپلیتیکیرادوره«گذارژئوپلیتیک» 
ازجنگسردآغازگردیدکهدربردارندهنظریاتمختلفازجملهپایانتاریخ،نظم

نوینجهانی،برخوردتمدنها و...است.ایننظراتتمامادرراستایادامهسلطه

عبارتدیگرفروپاشیشوروینوعی


برامورجهانیتدوینگردیدهاست.به
آمریکایی
هایدرجهیک

خألنظمرادرسیستمجهانیرقمزدکهسودایقدرتمندشدنقدرت
ودورادرمقابلنظمآمریکاییبهوجودآورد.اندیشههاییکهدرایندورهشکل

گرفتندتحتعنواناندیشههایپسانوگراخواندهشدندکهدارایماهیتیچندبعدی

برای تبیین حوادث سیاسی جهان هستند (نیاکویی و بهمنش .)10131391 ،یکی از
ایننظریههایپسانوگرایژئوپلیتیککهدرآنارزشهایسرزمینیواقتصادیبرای

به وجود آوردن نظم دلخواه و یا به چالش کشیدن نظم موجود مورد توجه
اندیشمنداناستنظریه«نظمتک-چندقطبی»ساموئلهانتینگتون است.
سیاستهای بینالمللی همواره حول محور

وی در توضیح این نظریه میگوید« 3
قدرتویادرتالشبرایکسبقدرت شکلمیگیردوجهانامروزدیگر مانند
المللرانظمتکقطبیوچندقطبینمیداندومعتقد


یقدرتدرنظامبین
وضعکنون
بهنظام «تک -چندقطبی» است .بر اساس این نظریه ،نظام جهان پس از نظام

پسازآن که دوران اوجش جنگ
«دوقطبی» جنگ سرد و نظام «چندقطبی»  
خلیجفارسبودهاست،درحالگذاربهنظام«تک-چندقطبی»است.در ایننظام،

یکابرقدرتوچندقدرتعمدهدرهرمنطقهوجوددارد.دراینالگوایاالتمتحده

آمریکابابرتریدرهمهابعاد،اعمازنظامی،اقتصادیوفناوری،ابرقدرتاستو
دارایامکاناتوتواناییالزمبرایحفاظتازمنافعخوددرسراسردنیااست.در
هایعمدهایهستندکهازنفوذوتسلطکافی


هرمنطقهقدرت
کناراینابرقدرتدر 
درمنطقهخودبرخوردارند) .(Huntington, 1999
بردکهعبارتانداز«3آلمانوفرانسهدر


هاراناممی
هانتینگتونشماریازاینقدرت
اروپا،چینوژاپندرشرقآسیا،هنددرجنوبآسیا،ایراندرجنوبغربآسیا،
ب رزیلدرآمریکایالتین،آفریقایجنوبیونیجریهدرآفریقاوروسیهدراروپاو
آسیا» .در سطح سوم از این الگو قدرتهای درجه دوم منطقهای هستند که اغلب
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منافعشان با کشورهای درجه اول منطقهای در تعارض و با ابرقدرت در همسویی
ازجملهمیتوانازانگلیسدررابطهباآلمانوفرانسه،ژاپندررابطهباچین،

است؛
کرهجنوبیدررابطهباژاپن،پاکستاندررابطهباهند،عربستاندررابطهباایران،
آرژانتیندررابطهبابرزیلواوکرایندررابطهباروسیهنامبرد).(Battler,2004از
آنجاکه هر بحرانی به طور طبیعی ،در یک منطقه جغرافیایی رخ میدهد ،در
گونهایکه
برخوردارند،به 


ایازجایگاهبسزایی

هایمنطقه

ایقدرت

هایمنطقه

بحران
166

س ی ا س ت ج ها ن ی

هاتواناییاقدامراندارد.بیتردیداینقدرتهامتمایلبه


قدرتجهانینیزبدونآن
نظریهچندقطبیهستندتابتوانندبهاهدافخوددرسایهاینسیستمدستیابند؛اما
در نقطه مقابل ،رفتار هژمون مآبانه آمریکایی وجود دارد که سیستم تکقطبی را
ترجیحمیدهدوسعیداردهمچنانقدرتبرترباقیبماند.بدینترتیبتقابلمیان

این دو نوع نظم سبب کنش و واکنش قدرتها بهویژه قدرتهای عمده منطقهای

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

میپیمایندکهاغلبدرتضادبامنافع
شودکهمسیرمستقلخودرادرمنطقهشان 


می
آمریکااست.
در این مقاله نیز سعی بر این است که از منظر این نظریه و با فرض اهمیت دو
عنصرجغرافیایی(ژئوپلیتیک)واقتصادی(ژئواکونومیک)بهتبیینسیاستخارجی
دوکشورآمریکاوروسیهدربحرانهای 2002گرجستانو 2011اوکراینپرداخته

شود.چراکهنگارندگانمعتقدندکهدرمسیرشکلگیرینظمتک-چندقطبی،وجود

مناطقمهمواستراتژیکازنظرسرزمینیومنابعاقتصادیازجایگاهمهمیبرخوردار
است .از سوی دیگر در راهبرد همین سیستم ،وجود قدرت درجهیک منطقهای
(روسیه) و بروز چالش با گرجستان و اوکراین بهعنوان قدرت درجهدو منطقهای
(همسوباقدرتبزرگ)همخوانیداردومیتواندبهتحلیلبهتربیانجامد .

 .2گرجستان :نمونهای از چالش ساختار تک -چندقطبی میان آمریکا و روسیه
هادرنظامبینالمللابتدامستلزمداشتنآگاهی


تردیدشناختعللوعواملپدیده

بی
وشنا ختازوضعیتکلیآنپدیدهاست.درتحوالتگرجستانهمایندیدگاه
صادقاست.اینکشوربهدلیلدارابودنمنابعانرژی(اهمیتژئواکونومیک)ودارا

بودنموقعیتخاصجغرافیاییواقعدرقفقازجنوبی،دربستررقابتهایژئوپلیتیک

برمهمترینمنابعطبیعیانرژیو

فراگرفتهاست؛زیرادرتحلیلژئوپلیتیک،تسلط 
نواحی قدرت ،تسلط بر تمام دنیا تلقی میشود .قفقاز جنوبی نیز ازنظر جغرافیایی
دارایموقعیتچهارراهیاست؛بنابراینآمدوشدانرژیونیرووکاالومسافردر
آن صورت میگیرید و به آن نقش میدهد (امیر احمدیان .)8231322 ،در میان
کشورهای قفقاز ،گرجستان از موقعیت خاصتری برخوردار است .گرجستان تنها
کشورقفقازاستکهبهآبهایآزاددسترسیآزادانهدارداینویژگیدرکناروجود

معادن و منابع انرژی ازجمله نفت ،گاز ،زغالسنگ و برق و مهمتر از همه نقش
حلقه ارتباطی در زمینه انتقال ذخایر عظیم نفت و گاز از خزر به غرب از طریق
پروژه عظیم نفتی «باکو -تفلیس -جیحان» و پروژه انتقال گاز «باکو -تفلیس-
ایوفرامنطقهایشدهاست(لفورکیومیررضوی .)129-12231323،


منطقه
منطقهای واقعشده است که به دلیل وجود بحرانها و
به طور کلی گرجستان در  
هادرقفقازشمالیوتنشهایآذربایجانوارمنستاندارایحساسیتو

بلوک 
بندی

اهمیتخاصیمیباشدکهبهیکمرکزمسابقهژئوپلیتیکمیانروسیهوآمریکانیز

المللیتبدیلشدهاست).(Lynch,2006:7


برایسلطهنظمدلخواهبین
اینویژگی هایخاص،سبببههمخوردنمعادالتقدرتدراینکشورشدهکه

نمونهمهمآندرسایهرقابتآمریکاوروسیهدرجنگاوت2002گرجستاننمایان
رامیتواندردودستهعواملداخلیوخارجیتبیین
گشت.وقوعجنگاوت 2002
بیاندیگربرای
هیآمریکاییویابه 

کرد.وقوعاینجنگازیکسوبرایسلطهخوا

نشان دادن تمایالتش به تکقطبی بودن و رهبری جهان و از سوی دیگر مقاومت
قدرتبرترمنطقهیعنیروسیهبرایجلوگیریازصدماتایننوعنظمدرمناطق
راهبردی قابل تفسیر است .درواقع کاربست نظریه هانتینگتون در مورد این رخداد
همانگونه که وی گفته ،آمریکا اعمالی انجام میدهد تا نشان دهد
صادق است  .
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قطبیدرعملوجوددارد.ویپیشبینیکردهبودکهدریکجهانتک–


سیستمتک
چندقطبی،تنهاابرقدرتمسلطدرجهان،خودبهخودتهدیدیعلیهسایرقدرتهای

رتدویناستراتژیهایخود

هایمنطقهایهمد

عمدهتبدیلمیشود.دربرابر،قدرت

اندکهخواهانپرسهزدنآمریکادرمناطقیکهاینقدرتهادرآن


مشخصساخته
مناطقازمنافعغالببرخوردارند،نیستند.ویدرادامهراهحلیراپیشرویآمریکا

قرار میدهد تا بتواند قدرتهای اول منطقهای را دور بزند؛ وی میگوید« 3کشور
162

هایعمدهمنطقهای،

هایدرجهدوممنطقهای،درمقایسهباقدرت


توقدرت
ابرقدر
معموال دارای منافع همسویی هستند و لذا برای پیوستن به قدرت منطقهای علیه

س ی ا س ت ج ها ن ی

ابرقدرت،انگیزهقویندارند»(نیاکوییوبهمنش)108-10931391،؛
درنتیجه ،آمریکا باید برای ایجاد چالش در برابر روسیه به پیوند استراتژیک با

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

قدرتهای درجهدو منطقهای ساکن در قلمروهای ژئوپلیتیکی روسیه روی آورد.

امری که در وقوع بحران گرجستان کامال مشهود بود .اگر به جنگ گرجستان و
شویمکهگرجستانیکهدهههاجزکشورروسیهبودهو


روسیهنگاهکنیم،متوجهمی
نزدیکترینوضعیتجغرافیایینسبتبهسایرکشورهایقفقازجنوبیبهروسیهرا

طوریکهحتیبهعراقدرقالب


نیزداردباآمریکارویکرداستراتژیکبستهاست.به
تشویقهای آمریکایی ،نیرو میفرستد و وامهای میلیاردی دریافت میکند .حال

چگونه می توان به این ارتباط پی برد؟ آیا طبق نظر هانتینگتون مبنی بر ائتالف و
نزدیکی قدرتهای درجهدو منطقهای باقدرت بزرگ جهانی علیه قدرت درجهیک
منطقهایاینبحرانقابلتبییناست؟

مسلما پاسخ به این سؤال بدون شناخت از عالیق آمریکا و روسیه در منطقه و
گرجستان صحیح و کامل نخواهد بود .بهطورکلی اهداف راهبردی آمریکا در
گرجستان (مقیاس بزرگتر قفقاز) در سه حوزه اساسی قرار میگیرد ازجمله-1 3
تضمین فرصتهای ژئواکونومیکی شامل (کاهش وابستگی به نفت خلیجفارس،
بهره برداری از منابع جدید نفت و گاز ،ایجاد خطوط انتقال انرژی و کنترل آنها)


دخطوطانتقالانرژیوکنترلآنها-2

بهرهبرداریازمنابعجدیدنفتوگاز،ایجا

فرصتهای ژئوپلیتیکی شامل 3دسترسی مستقیم به سرزمین ،فضای رقبا ،مخالفین،

اعمالفشاروایجادرعببرایآنهانظیرایرانوروسیه،سلطهبرمنابعانرژیو

فرصتهای

جلوگیری از مشارکت روسیه در طرحهای نفت و گاز؛  -3
ژئواستراتژیکشامل،همکاریهاینظامیباگرجستان،ورودگرجستانبهناتو،تنگ
کردن حلقه محاصره روسیه و مبارزه با تروریسم (حیدری .)221-22131390،از
سوی دیگر مهم ترین اهداف راهبردی روسیه در گرجستان شامل 3گره زدن امنیت
گرجستانبهروسیه؛ -2کنترلبرحوزهنفوذسنتیخود؛-3کنترلوسهیمشدندر
خطوط انتقال انرژی؛ -1مقابله با نفوذ قدرتهای خارجی ازجمله آمریکا؛ و -1
ممانعت از پیوند تفلیس با ناتو است (حیدری .)212-21331390،حال باید به این
تک -چندقطبی میان قدرت برتر آمریکا و قدرت درجه دوم جهانی یعنی روسیه
باشد؟
تحوالت مربوط به دو قدرت در نظام بین الملل نشان میدهد که هر دو بعد از
فروپاشیشورویبهدنبالتحکیمروابطباهدفکنترلوتأثیرگذاریبرسیاستهای
گرجستانبرآمده اند.بعدازفروپاشینظامدوقطبیواحیاینسبیقدرتدرروسیه

ویژهبارویکارآمدنپوتیندرهزارهسوم،تالشهایاینکشوربرایبازگشت


به
المللآغازشدهاست.بیشکاولین


بهقدرتگذشتهوتأثیرگذاریبرمناسباتبین
گامبرایاحیایقدرتگذشته،تضمینامنیتدرحوزهمرزهایپهناوراینکشور
میباشد .در این بین نگه داشتن تفلیس در جبهه روسی از مهمترین این اقدامات

است .در سوی دیگر ،آمریکا که خاطرات پرهزینه جنگ سرد و سرکشیهای
کمونیستیراازذهنخودازیادنبرده،تالشبرایمهارمسکوباابزارهایمختلف
برایجلوگیریازخیزشمجددآنرادرصدربرنامههایخودقراردادهاست.برای
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واشنگتن،نزدیکیبهگرجستانونفوذدراینکشوربااهدافمختلفازجملهداشتن
گزینهایبرایایجادنگرانیبرایروسیهازاهمیتمهمیبرخورداراست .

سیاستخارجیآمریکادربعدازفروپاشی،بیشتربراساسبرداشتهایامنیتیو

استراتژیکشکلگرفتهاست.درایندورانآنچهازسیاستخارجیاینکشورشاهد

هستیم،شکلگیرینگاهویژهایاالتمتحدهبهدیگراناستکهایننگاهبراساس

هایویژهآمریکاریشهگرفتهکهیکیازاصلیترینهستهایننگاهعبارت


برداشت
122

؛بدینمعنیکهایاالتمتحدهبایدرقمزنندهنهایی

برتریهمهجانبهآمریکا»

استاز«
روا بط استراتژیکی باشد و قدرت مقابل وجود نداشته باشد .بنابراین از این منظر

س ی ا س ت ج ها ن ی

روسیهبایدبهاشکال مختلف مهار شودکهراههایاینمهار درابزارهایمتفاوتی
همچون امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است .به همین است که فدریکوپنا،

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

وزیرانرژیآمریکابالفاصلهباشروعدورانپساجنگسرددردولتکلینتونگفته
است که آمریکا خواهان گذر خطوط لوله از هرجایی جز روسیه (و ایران) است
(پیشگاهی فر و موسوی فر .)1131391،در واقع عموما قدرتهای مصرفکننده
کنندهایدرچرخهصدورانرژی
مندندکهنقشتعیین 


انرژیبهدالیلبسیاریعالقه
بهبازارمصرفازطریقدولتهایترانزیتکنندهانرژیداشتهباشند .
 برایمدتبیشازیکدههازدوراناستقاللگرجستان،کشمکشبرسرمسیرهای
هایمنطقهایوفرا

انتقالانرژییکیازمحورهایاصلیرقابتمیانبرخیقدرت
ایبودهاست.اهمیتگرجستاندربخشانرژیبابهرهبرداریازخطوطلوله


منطقه
گازی باکو -تفلیس-ارزروم در سال  2009که با خط لوله نفتی باکو -تفلیس-
جیحاندرمسیرموازیقرارداردواولینخطلولهگازیاستکهگازحوزهدریای
خزر را از طریق گرجستان و ترکیه با اروپا منتقل میکند ،افزایشیافته است
(واعظی .)1231322،شکستن انحصار انتقال خطوط انرژی از دست روسیه هدف
گونهایکهحتیپیشنهاد
بزرگآمریکابرایممانعتازسلطهانرژیروسیهاستبه 

خطلولهترانسخزرراکهبراساسآنگازکشورهایآسیایمرکزیاززیربستر

دریای خزر و از طریق آذربایجان -گرجستان -ترکیه به اروپا گردد را ارائه کرده
هاازسویآمریکاوغربجملگینشاندهندهتالشآمریکا


تمامیاینتالش
است .
ومتحدانشبرایحضوربیشتردرمنطقهوگرجستانبرایمنزویکردنکشورهای
ناسازگارباآنانازجملهروسیهازمعادالتمنطقهاست(امیراحمدیان.)9931322،از
سویدیگر،روسیهنیزدرتالشبرایپایاندادنبهسلطهآمریکااستکهبعداز
جنگ سرد بخصوص در مناطق تحت سلطه شوروی سابق حاصل شده است
(.)Freedman,2008:181دراینراستابرایمسکومبرهناستکهاشرافگرجستان
برسواحلدریایسیاهودراختیارداشتنبنادرمهمیچونسوپسا(بندریبااهمیت
درصدرونفتوگاز)وپوتی(دارایاستعدادترانزیتکاالوانرژی)درمقایسهبا
دیگرکشورهایحوزهدریایسیاهواروپاازاهمیتبیشتریبرخورداراست .
قدرت و نفوذ آن کشور میشود که این مسئله ،یک چالش امنیتی برای روسیه
گردد.بههمینجهتدرقبالگرجستانهیچگونهکوتاهیازخودنشان


محسوبمی
نداد.دیمیتریترنینمعتقداستکهمسکوبهدلیلازدستدادنحوزهتأثیرنفوذ
مؤثرخودازمعادالتمنطقهازجملهخارجماندنازخطوطانتقالانرژیباتوسلبه
نپیامکهحوزههای نفوذموردعالقهروسیه،

جنگباگرجستان،فرصترساندنای
قابلنفوذنیسترابهدستآوردوازآننهایتاستفادهراکرد((trenin, 2009:11

روسیهقصدانحصاریکردنانرژیوخطوطانتقالآنبهاروپاراداردکهیکامتیاز
همترین
بزرگ در عرصه چانهزنیهای بینالمللی است .از دیگر سو ،یکی از م 
گزینه هایآمریکاواروپابرایناکامگذاشتناینهدفمسکو،عبوروتکیهترانزیت

انرژی از کشورهای قفقاز جنوبی بهویژه گرجستان است که بیرون از نظارت و
دسترسی مستقیم روسیه قرا دارد (شفیعی و رضایی .)1131390،مسئله مهم دیگر،
الیتریناقدامها،گسترشناتوبهشرقبا
موضوعگسترشناتواست.یکیازجنج 
تأکید بر حوزه شوروی سابق است که ناتو عمال با «طرح مشارکت برای صلح»،
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به نظر روسها هرگونه استخراج و انتقال انرژی از راه گرجستان ،موجب افزاش
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توسعه به شرق را کلید زد و با عضویت کشورهای لتونی ،استونی ،لیتوانی،
بلغارستان،رومانیواسلواکیدر 2001تعداداعضایخودرابه 28عضورساندو
وارد حوزه جغرافیایی اتحاد شوروی شد .در میان کشورهای قفقاز نیز گرجستان
نقشفعال تریرابرایپیوستنبهناتوایفاکردهوازگسترشآنبهشرقاستقبال

کرده است .درواقع آنها بر این باورند که وارد شدن به ناتو سبب تأمین امنیت
گرجستاندربرابرمسکووتقویتارزشهایدموکراتیکوثباتوامنیتخواهد
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شد()Kramer,2009:43؛
امامقاماتروسیمعتقدندکهآمریکاباعضویتگرجستاندرناتوبههمراهحلقه

س ی ا س ت ج ها ن ی

کشورهای اوکراین ،مولداوی ،لهستان ،چک و مجارستان به دنبال محاصره کامل
روسیهاستواینسیاستغربدرگسترشدادنناتوبهشرقراعاملبرهمزننده

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

توازن استراتژیک در محیط پیرامونی روسیه میداند .گرجستان بهعنوان دروازه
ورودیقفقازمهمترینسنگردفاعیبرایحفظامنیتملیروسیهدرمنطقهاستکه

آخرینسنگرمقابلهباتهاجمناتووغرببرایروسیهبهشمارمیرود(ملکوتیانو

حسینی .)111-11131391،از طرف دیگر ،آمریکا برای مهار روسیه به دسترسی به
نزدیکترین مرزهای این کشور نیاز دارد تا بتواند نگرانیهای امنیتی کرملین را

دوچندان کند .از این رو ،مناسبترین گزینه گرجستان قلمداد میشود ،زیرا دارای
پتانسیل مهم (مناطق جداییطلب و نزدیکی مرزی به روسیه) است و یکی از
هایمحاصرهروسیهدرحلقهگسترشناتوبهشمارمیآید.


ترینمفصل

مهم
آمریکا برای اینکه بتواند به این مهم نائل شود به نفوذ در ساختارهای سیاسی
کشورهای قفقاز روی آورده است .درواقع یکی از سیاستهای آمریکا ،مقابله با
بلندپروازیهایروسیهبودهوبرایاجرایاینامر بهتوسعهنفوذخوددرقفقازاز

جملهگرجستاننیازمنداستتابهحضورنظامیروسیهپایاندهد(امیدی)9131322،
بنابرایننفوذدرساختارسیاسیاینکشوربهترینگزینهبرایپیشبرداینسیاست
است .برکناری شواردنادزه در نوامبر  2003با انقالب رز که بخشی از انقالبهای

رنگ یبودوبهقدرترسیدنمیخائیلساکاشویلیاینفرصترابرایواشنگتنمهیا
ساخت و شاکاشویلی خیلی زود به یکی از رهبران ضد روسی تبدیل شد
( .)Newnham,2015:163
تمایالت تجدیدنظر طلبانه ساکاشویلی با حمایت آمریکا از مهمترین سیاستهای
غرب برای تنش در مناطق جداییطلب با استفاده از نفوذ در نظام و افراد سیاسی
گرجستانبود.البتهاوجاینحرکتدربهرسمیتشناختناستقاللکوزوودرفوریه
ازناحیهغرببودکهایناقدامازدیدکرملینیکحرکتجداییطلبانهبرای

2002
دیگر خودمختاریها بوده که به «الحاق خزنده» برای آبخازیا و اوستیای جنوبی
توسطمجموعهغربهدایتشدهاست(.)Burns &. Sadri,2010:131

روسیههموارهمخالفتخودراباایناقدامدرنشستهایگوناگوناعالمکردواز

در قفقاز میداند .در نتیجه ساکاشویلی از دید کرملین یک خار در چشم روسیه
محسوب گردید که گزینهای برای راهبرد بلندمدت آمریکا برای فراهم آوردن
زمینههایالزمبرایپیوستنگرجستانبهناتواستکهباعثشدتامسکودرمقابل

طوریکهقیمت


فشارقراردادنتفلیسروبهاستفادهازتحریمبیاوردبه

برایتحت
گازاز 2001تا 2008از 10دالربه 231دالردرازایهرهزارمترمکعبافزایش
یافتکهنزدیکبه100درصدافزایشداشت(.)Newnham,2015:164
اینگونه اقدامات غرب در توسعه ناتو ،استقالل کوزوو و انقالبهای رنگی باعث

شدکهروسیهبهفکرتحکیمقدرتخودبیافتد.لذاحملهروسیهبهگرجستانکه
عنواننمونهایازسیاست


طوالنیازتنشمیاندوکشوررخدادبه
پسازیکدوره

خارجی تهاجمی روسیه است که نهتنها در مقابل گرجستان بلکه در مقابل دیگر
کشورهایتازهاستقالل یافتهازاتحادشورویوکشورهایحوزهبالتیک،مولداوی،

اوکراینو...میباشد().Freedman,2008:179
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پیامددومینویاستقاللکوزووابرازنگرانیکردهوغربراعاملبرهمزننده ثبات
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روسیه سلطهطلبی آمریکا را برنمیتابد و به دنبال به چالش کشیدن نظام تکقطبی
دلخواهآمریکاوممانعتازورودآنبهحوزهخارجنزدیکخوداست(شفیعیو
رضایی) 1031390،اینفرصتتاحدودیدررویارویینظامیروسیهوگرجستانکه
حمایتهایجدیو


غربگشتمهیاشدکهباتوجهبهعدم
منجربهتقابلروسیهبا
مشکالتداخلیآمریکادراینبحران،روسیهتالشکردبابهرهگیریازضعفنفوذ

ایاالتمتحده به بازسازی جایگاه خود در این منطقه بپردازد (

122

Mendelson &.

 .)Gerber,2008:145مسکو به دنبال تثبیت قدرت خود بهعنوان یک قدرت جهانی
استتابهواشنگتنپیامدهدازاینبهبعدبایدروسیهرادرجایگاهیکقدرتبرتر

س ی ا س ت ج ها ن ی

ایبشناسدوبهمنافعاینکشوردرمناطقپیرامونیاشتوجهنماید.


منطقه
درپایانبایدبهایننکتههماشارهکردکهگرجستانبیتردیدبرایروسیهبیشاز
غرباهمیتدارد.براساس«سندمفهومسیاستخارجیروسیه»کهدرسال2000

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

منتشر شد بر دورنمای روابط روسیه با دنیای خارج ،همکاریهای چندجانبه با
رویکردهایمشارکتیومقابلهباتهدیداتیکهعلیهروسیهدراولویتقرارمیگیرند

همچونمنازعهدرنزدیکیمرزهایروسیهتأکیدشدهاست.اینسندصراحتااعالم
میکند که هرگونه جهتگیری روسیه میبایست در محدوده تعلقات ژئوپلیتیکی

اوراسیایی این کشور اتخاذ گردد؛ گرجستان در این محدوده قراردارد

.

) (Kassianov,2001:825در نسخه جدید این سند در ژانویه  ،2002بر نقشآفرینی
المللیتکقطبیوبرجایگاه


مبین
بیشترمسکودراقتصادوسیاستجهانی،ردنظ
المللیجدیداشارهمیشود .در همین سندبراینکه

روسیهدربنیانگذاری نظمبین

ترینقدرتاوراسیاییاستتأکیدشدهوجایگاهآنبهعنوانیکیاز


روسیهبزرگ
قدرتهای رهبری کننده جهان نیز تقویتشده است (


Foreign Policy

 .(Concept,2008:13تنها یک ماه پس از تصویب این سند ،دیمیتری مدودف،
جانبهگرایی
جمهورروسیهاعالمکرد؛جهانبایدچندقطبیباشدودورانیک 


رئیس
بهسرآمدهاستوجهانتکقطبغیرقابلقبولاست).(Baev,2012:2باتوجهبه


ایناسنادمیتوانگفتکهگرجستانبرایروسیهبخشیازمنافعحیاتیاینکشور

بهشمارمیرودکهدرمحدودهخارجنزدیکمسکوقرارگرفتهاست.لذامناقشات

این کشور بخصوص مناقشههای قومی در اوستیای جنوبی و آبخازیا همواره به
سیاستهایروسیهمرتبطبودهاست.مسکویکگرجستانمستقلراتحملنخواهد
خواهدبهمانندگذشتهخود،تسلطکاملرابرمنطقهقفقازداشتهباشدتا


کردومی
مانع از نفوذ غرب شود .لذا جنگ گرجستان برای براندازی دموکراسی و بهمنظور
حفظگرجستانوخارجکردنآنازاردوگاهغرببودتاجلوینفوذغربگرفته
شود( )Andersen,2013:49-56
ایاالتمتحدهوناتوکهازهرگونه

بسیاریمعتقدندکهپیروزیروسیهپیامیبودبرای
دخالتدرحوزهمناطقمتعلقبهاتحادجماهیرشورویسابقخودداریکنندزیرا
این مناطق جز منافع حیاتی مسکو قلمداد میگردد ( .)Malek,2009:227این جنگ
اییخودراازگرجستاناعالمکردهبودندبهآرزویدیرینهخوددست

استقاللوجد
پیداکنندوازطرفروسیهنهایتادر 28اوت 2010بهرسمیتشناختهشوند.البته
درطرفدیگراینمعادله،آمریکاقرارداردکهقفقازرادرراستایمنافعاستراتژیک
منطقهای بالقوه و مهم برای تأمین انرژی
و راهبردی خود میداند و این منطقه را  
غربواقتصادجهانمحسوبمیکند.

این ویژگیها سبب شده که ایاالتمتحده از تمامی ابزارهای سیاسی ،اقتصادی و
امنیتیخودبراینفوذدراینمنطقهاستفادهکند.مسئلهگسترشناتوبهسمتشرق
جازخاکروسیه،مداخلهدربحرانهای

ایجادخطوطلولهترانزیتنفتوگازخار
چچنوقرهباغازجملهموضوعاتیبودهکهواشنگتنبرایمحدودکردنروسیه ،در

هایگستردهازانقالبهایرنگینیزکه


هایخودقراردادهاست.حمایت
سیاست
باعثافزایشبردغرببهساختارسیاسیاینکشورشدهاستاینرقابتهاراوارد

مرحله جدیدی کرده است (واعظی .)3031322،انرژی ،امنیت و دموکراسی سه
اولویتاصلیآمریکادرارتباطباگرجستانراتشکیلمیدهد.البتهواشنگتننیازی
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سبب شد که اوستیای جنوبی و آبخازیایی که بارها از زمان فروپاشی شوروی،

122

بهانرژیاینمنطقهندارداماشکستنانحصارانتقالخطوطانرژیازدستروسیه
هدفبزرگآناستوتاحدودیهمباایجادخطوط لولهباکو-تفلیس-جیحانو
باکو -تفلیس-ارزرومبهایناهدافنزدیکشد.ازطرفیدیگرگرجستانبههمراه
آذربایجان مسلما میتوانند پایگاههای هوایی مناسبی برای نیروهای ناتو باشند و
تفلیس هم به این گزینه با حضور گسترده در جنگ عراق چراغ سبز نشان داد
(&. Sadri,2010: 128

126

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .)Burnsدرواقع باید گفت که ایاالتمتحده برای تضعیف

روسیهباکنترلدرآوردنترانزیتانرژی،توسعهناتوبهشرقبرایاهدافدیگرخود
ازجملهمهاروکنترلاسالمگرایی،محدودکردنقدرتایران،جلوگیریازتشکیل

قطب مخالف ،تأمین منافع و امنیت اسرائیل ،کنترل نفت خلیج فارس و خزر به
حضورونفوذدرتفلیسنیازمنداست(ملکوتیانوحسینی.)18131391،
درنهایتبایدخاطرنشانکردکهبهدنبالفروپاشینظامبینالمللیدوقطبی،آمریکا


نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

مانده،سعیدرگسترشهژمونیخوددرسطحبینالمللی

بهعنوانتنهاابرقدرتباقی

).طرحدکترینهایمختلفازجملهنظمنوینجهانی،

مینماید(رضایی19931329،

هادرهمینارتباطتحلیلمیشود؛اماباقدرتگرفتن


پایانتاریخوبرخوردتمدن
المللی،زمینههایالزمبرایبهچالشکشیدهشدن


ایوبین

دیگررقبادرسطحمنطقه
میالدیبهواسطه

نظمتکقطبینیزفراهمآمد.روسیهباپیشرفتنسبیدردهه2000

افزایش قیمت جهانی انرژی توانسته به یک رقیب در برخی سطوح برای آمریکا
تبدیلشود.انتقادشدیدازنظمتکقطبیدراجالسامنیتیمونیخدرسال 2009از

جایتکقطبیآمریکایی


طرفپوتینسرآغازمبارزهبرایجایگزینینظمچندقطبیبه
شد .در این سیستم قدرتهای منطقهای در مناطق استراتژیک خود دیگر منفعل و
پیرونخواهندبودوسیاستهایتهاجمیومستقلرادنبالخواهندکرد.نمونهاین
اقدام در جنگ گرجستان نمایان شد .روسها با اقدام قاطعانه خود روند انتقاد بر
ستهایمختلفدرمحافظت
قطبیبودننظامبینالمللراعملیکردندوباسیا 


تک
ازمناطقموردعالقهخودبرآمدند.نظیرهمینحرکتدربحران2011اوکراینهماز

ناحیهغربوشرقرخدادهاست.لذانظمتک -چندقطبیکههانتینگتونمعتقدبه
حاکم بودنش بر نظام بینالملل فعلی است در بحرانهای منطقهای بهخوبی آشکار
شده است .آمر یکا سعی در مهار روسیه با ابزارهای مختلف ازجمله نزدیکی به
دومنطقهایراداردکهگرجستانیکنمونهواوکرایننمونهدیگر


هایدرجه

قدرت
ازاینسیاستاستکهبخشدوممقالهبهاینموضوعاختصاصدارد .
 .3اوکراین و شروع بحران
اوکرایندرلغتبهمعنایپایانقلمرو،حاشیهومرزاستکهبهنظرمیرسدبهدلیل
حائلبودناینسرزمیندرمقابلحمالتقبایلشرقیبهاروپابهآناطالقشده
باشد .این کشور  12میلیون نفری بهعنوان دومین جمهوری بزرگ در میان جامعه
کشورهایمستقلمشترکالمنافعپسازروسیهاست(زمانی.)29131392،قرارگرفتن

اروپا،موقعیتژئوپلیتیکاینکشوربهسببمشرفبودنبهدریایسیاهوهمچنین
در اختیار داشتن سواحل با ارزش شبه جزیره کریمه و ویژگیهایاقتصادیچون
معادنغنی،جمعیتزیاد،اراضیوسیعوپتانسیلباالیصنعتیازجملهفاکتورهایی
است که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور را برای قدرتهای بزرگ
باالبردهاست(اوکراین .)10831390،
این ویژگیها باعث شده که اوکراین در مسیر حرکت قدرتهای بزرگ نقش
دکهدرتاریخنقطه ضعف

بسزاییداشتهباشد.اوکرایندرمرزیازروسیهقراردار
روسهادربرابرتهاجماتناپلئونوهیتلربودهاست.اینشرایطباعثشدهتادر

مسیر حرکت برتری خواهی آمریکا در رابطه با کنترل قدرتهای نوظهوری مثل
روسیهازاهمیتدوچندانیبرخوردارشود.اینشرایطاوکراینزمینهسازقرارگرفتن

درراهبردهای سیاستخارجیآمریکاوروسیهرافراهمآوردهکهجدیدتریناین
موضوعدربحرانفعلیرقمخوردهاست.
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او کرایندرمسیراتصالاروپاوروسیهوقرارگرفتندرمسیرانتقالانرژیروسیهبه
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بحران زمانی شروع شد که در اواخر سال  2013اتحادیه اروپا سعی کرد
توافقنامههایتجارتآزادخودرابهامضایاوکراین،گرجستان،مولداویوارمنستان

برساند.ایناقدامسبب محرومشدنروسیهازبازار 82میلیوننفریاینکشورها
می شد؛امااوکرایناعالمکردکهدرقبالدریافتتخفیفدرخریدگازروسیهاز

امضایاینقراردادصرفنظرخواهدکرد(آدمیوشهیدانی .)1931393،

نامه همکاریوتجاریآزاداتحادیهاروپاامتناع
ویکتوریاناکوویچازامضایتوافق 
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سرعتازجنبهداخلیخارجوجنبه


کردوسرآغازبحرانسرنوشتسازیشدکهبه
المللیبهخودگرفت.یاناکوویچروسگرابهشمارمیرودکهدربرقراریروابط


بین
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خودباجهان،هموارهروسیهرامدنظرقراردادهوباامضانکردنتوافقنامهسعیدر
جلوگیری از برانگیخته شدن حساسیت مسکو را داشت؛ اما مردم اوکراین به این

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

تصمیماعتراضکردندکهدر نهایتایناعتراضهابهخشونتانجامید(ولیزاده،
شیرازیوعزیزی.)11931391،
هاودرگیریهاداخلیوبارأیمجلس،یاناکوویچ


باتشدیدتنش
در22فوریه2011
عنوانرئیسجمهور

ازقدرتبرکنارشدوبهروسیهگریختوالکساندرتورچینف 
به
موقت برگزیده شد .در ادامه شبهجزیره کریمه تحت عنوان محافظت از روس
تبارهایاینایاالتخودمختار توسطروسیهاشغالشدودر همهپرسیسراسری،
مردمکریمهموافقت98درصدیخودرامبنیبرالحاقشدنبهروسیهاعالمکردند
و این شبه جزیره بهطور رسمی جزئی از خاک روسیه شد)(Alpher,2014:4

 .این

اقدامروسیهرابرپایهایناستداللمیدانندکهاگرکییفبهاتحادیهاروپابپیوندد

سایر کشورهای حوزه شوروی سابق نیز ادامه این دومینو میشوند که این اتفاق
مرزمیکندبلکهطرحپوتینبرایتشکیلبلوکیبهرهبری


تنهاناتوراباروسیههم

نه
مسکودرحوزه خارجنزدیکخودرابهخطرمیاندازد؛ چراکهاگراوکراینازاین

بلوک ژئوپلیتیک خارج شود فقط کشورهای استقاللیافته شوروی سابق که اکثرا

بینالمللی
ندکهاینبرایوجهه  

دارایحکومتیغیردموکراتیکهستندباقیمیمان

روسیهوپوتینخوشایندنخواهدبود(بهمن.)1131391،
اززماناستقاللتاانقالبرنگی،2001تامناقشاتداخلیوبحران 2011ونهایتا
نمشخصهاوکراینبودهاست.البتهویژگیهایخاصاوکراینهمدر

تاامروز،بحرا
بحرانخیز بودنش بیتأثیر نبوده است .وجود شکاف قومیتی -هویتی در ساختار

چندپارگیداخلیاوکرایندرطولزمانبهعنوانیکآتشزیرخاکسترعملکرده

است.موقعیتویژهژئواستراتژیکاوکراینباعثشدهتااینکشوردرطولتاریخ،
مکرراتحتسلطهفرمانروایی هایمختلفمانندروسیهتزاری،عثمانی،لهستانو...
قرار بگیرد .همین مسئله منجر به شکلگیری هویتها و قومیتهای گوناگون در
مناطقمختلفاینکشورشدهاستکهاینتنوعقومیتیوهویتیسببایجادشکاف
طوری کهبسیاریازمردمشرقوجنوباوکراینمتمایلبهناسیونالیسمقومیو


به
پشتیبانروابطنزدیکبهروسیههستندومهمترینبخشصنعتاینکشورازجمله

صنایع سنگینی مثل ساختوساز تجهیزات دفاعی در شرق کشور قرار دارد و
ترمیباشندوخواستارارتباط


غربیکهازنظراقتصادینیزضعیف
برخالفمناطق
نزدیک با مجموعه غرب هستند ،در یک تضاد بزرگ هویتی قرار دارند

.

)(Woehrel,2015:7وضعتمعیشتیاوکراینهمتعریفچندانیندارد.یکیازدالیل
مهمیکهبحراناوکراینراتشدیدوتاحدودیطوالنیکردهاستمشکالتبسیار
زیاداقتصادیاست.باالبودننرخبیکاری،باالبودنشاخصفساداقتصادیوفقر
هایاقتصادی آناست.


گستردهبههمراهبیکاریدرمیانجمعیتفعالازمشخصه
این شرایط در حالی است که بسیاری بر این باورند که این کشور از پتانسیلهای
اقتصادی بسیاری از جمله؛ حملونقل ارزان ،نزدیک بودن به بازارهای آسیایی و
اروپایی،زمینهایکشاورزیحاصلخیز،بازارداخلی10میلیوننفری،منابعومعادن
فراوان طبیعی مانند فلزات و زغالسنگ و مزیت ترانزیت انرژی را دارا است.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

درجامعهاوکراینیشدهاست(ترابیوکیانی .)831393،

122

ددربدنه

بسیاریبهوجودآمدناینوضعیتبداقتصادیرادروجوداقلیتثروتمن
اینکشورمیدانند.رهبرانصنایعسنگیناینکشورکهعمدتامتمایلبهروسیهو
حامییاناکوویچاندباعثرشدوگسترشبخشهایانحصاریدراقتصادودرنتیجه

کاهششدیدفضایبازاربرایفعالیتاقتصادیدر راستایتشدیدفقر،بیکاریو
گروهازاصلیترینمخالفان امضایتوافقنامهآزاد

فساد رامنجرشده همچنیناین 
تجاریبااتحادیهاروپابودندکهجرقهشروعبحراننیزهمینمسئلهبودهاست
122
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.

)(Smith and Harari,2014,15-17

فارغ از عوامل داخلی بحران ،یکی از مهمترین علل بحران اوکراین در عوامل
خارجی و به طور مشخص رقابت ایاالتمتحده در جایگاه قدرت برتر جهانی و
روسیه بهعنوان قدرت برتر منطقهای است .پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا در
وضعیت جدیدی قرار گرفت .نخبگان سیاست خارجی این کشور معتقدند که در

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

هافراهمشدهاستتاازطریقکنترلنقاط


نبودرقیبدیرینهفرصتمناسبیبرایآن
رنوشتساز ،یک نظم جدیدی را با محوریت برتری ایاالتمتحده

ژئوپلیتیک و س
شکل دهند .با توجه به نیاز مبرم روسیه به جمهوریهای سابق در قفقاز و شرق
اروپا بخصوص اوکراین برای ابرقدرت شدن ،واشنگتن به حضور در حیاطخلوت
این کشور در جمهوریهای بازمانده بهعنوان یکی از مهمترین اهداف سیاست
).ایاالتمتحدهبا

خارجیخودپسازجنگ سردنگاهمیکند(حیدری22131390،
توجه به شرایط به وجود آمده پس از جنگ سرد در این منطقه مایل است که با
تکیهبر قدرت نظامی – اقتصادی خود در جهت تقویت هژمونی خویش نهایت

استفاده را ببرد و با توجه به اینکه اوراسیا منطقه کشمکش و رقابت اصلی است،
ازاینرو نتیجه عقبنشینی ایاالتمتحده از این منطقه میتواند سبب شکلگیری

ناگهانییکرقیبپیروزمند(روسیه)باشدکهموجببهچالشکشیدننظمموردنظر
آمریکاخواهدشد.در میانجمهوریهایبازماندهدراوراسیا ،اوکرایندریکیاز
یترین نقاط جهان واقعشده است .اهمیت این کشور به حدی است که
استراتژیک 

برژینسکیاعتقاددارداوکراینفضایجدیدومهمرویصفحهشطرنجاوراسیاو
روسیهبدوناوکراینامپراتورینمیشود

یکمحورژئوپلیتیکبودهومعتقداست«
اما با همراه کردن اوکراین میتواند به یک امپراتوری تبدیل شود» (کرم زادی و
خوانساریفرد .)13831393،
برایناساسواشنگتندرراستایرقابتژئوپلیتیکخودبامسکواوکراینراصحنه
مناسبی برای اجرای این سیاست میداند و این موضوع ،موجب آشکارتر شدن
رقابتهای ژئوپلیتیکبین دوکشوردرمناطقمختلفجهان شدهاست.درطرف
رروسیهقراردارد.سنگبنایسیاستخارجیروسهاازگذشتهتاامروزدر

دیگ
کنار عوامل دیگر ،بهطور چشمگیری متأثر از مؤلفه ژئوپلیتیک بوده است .درک
ژئوپلیتیک از واقعیات بینالمللی برای روسیه بهعنوان اصلی زیربنایی در سیاست
این کشور شاهد بودهایم .در زمان حاضر نیز استراتژی پوتین ممانعت از رسیدن
مرزهایاتحادیهاروپابهمناطقغربیروسیهاست(دهشیار.)19331393،
هایاقتصادی،متزلزلساختندولتهایطرفدار


ویدرخارجنزدیکروسیه،بااهرم
گروههای حامی ذینفع خود و استفاده از ظرفیتهای نظامی به
غرب ،حمایت از  
ماجراجوییمی پردازدواینعجیبنیستزیرادرچارچوبدرکتاریخیحیات

ریزیشده است
یافته در طی قرون و آمال ژئوپلیتیک از پترکبیر برنامه 
(دهشیار .)19331393،روسها از یک سو بر پایهیک جبر جغرافیایی و ژئوپلیتیک،
هایدریایسیاهبهعنواندروازهورودبهمدیترانهبرای


ایجزدسترسیبهآب

چاره
ایخودنداشتهوایندسترسیبهعنوانیکیاز


ایوفرامنطقه

پیگیریاهدافمنطقه
هایاینکشوربودهاست.درطولتاریخنیزدسترسیبهآبهای


تریندغدغه

بزرگ
آزادازمهمتریناهدافاینکشوربودهودراینمنطقهایندسترسیازطریقکنترل

شبهجزیره کریمه محقق میشود و از سوی دیگر نیز بنا بر وسعت سرزمینی خود


سیاست جهانی
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خارجیآناستوهموارهروابطدیالکتیکیبین ژئوپلیتیکواقداماترادرگذشته
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هموارهدرصددحفظعمقاستراتژیکخودبودهکهاز200سالپیشتاکنونبراین
محوراستواراستکهبایدعمقاستراتژیکزمینیاشقویباشد.بنابرایناوکراین

عمق استراتژیک روسیه و همان محلی است که آلمان نازی و ناپلئون به روسیه
یورش بردند؛ بدین ترتیب روسها همواره تمایل بهپیش روی به سمت غرب را
اندتاخطرتجاوزبهخاکخودراکاهشدهندبنابراینمهمتریندالیلاهمیت


داشته
اوکراینبرایروسیهازحیثژئوپلیتیکاست(ترابیوکیانی)1131393،ودرکهر
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گامبهسمتیکپارچگیاقتصادییانظامیکشورهایخارجنزدیکخودباغربرا
یکتهدیدژئوپلیتیکمیداند). (Popescu,2014:1
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پسروسیهبی تردیدمخالفسیاستآمریکادرجهتگسترشنظمدلخواهکهمغایر

باارزشهاوساختارهایداخلیروسیهاست،بودهودرخصوصاوکراینواکنشی

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

انفعالی از خود نشان نخواهد داد .چراکه این کشور از جهات گوناگون هم برای
مسکو و هم برای غرب به رهبری آمریکا بسیار حائز اهمیت است که در زیر به
دالیلایناهمیتپرداختهمیشود.

 .3-1اوکراین در حلقه رقابت ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا
اکنون به دلیل بحران داخلی اوکراین که پیامد رقابت و تنش دیرینه احزاب و
جناحهایسیاسیطرفدارغربوروسیهبرایقبضهکردنقدرتاستروابطمسکو

گونهای که هردو قدرت هم دیگر را به
به 
و واشنگتن دچار تنش و آشفتگی شده  ،
مداخلهدرامورداخلیاوکراین،نقضحاکمیتوتمامیتارضیآنوپشتیبانیاز
گروههای طرفدار خود در این کشور متهم میکنند (زمانی .)29231392،اوکراین

ورودی زمینی برای جنوب باختری روسیه است و شبهجزیره کریمه مشرف بر
ساحلروسیهدردریایسیاهوشهرسواستوپلواقعدرکریمهپایگاهناوگاندریایی
روسیه  دردریایسیاهاستکهایناهمیتژئوپلیتیکیکریمهرابرایروسیهآشکار
).اینویژگیهاموجبشدکهسیاستمداران

میسازد (آجیلیوآهار8331393-82

روسی یک اوکراین مستقل را قبول نکنند و درصدد نفوذ در این کشور برآیند .از

طرف دیگر ،اوکراین نیز خواستار حاکمیت و استقالل سیاسی در برابر همسایه
قدرتمند شرقی خود است و لذا به سمت غرب و نهادهای یورو آتالنتیکی گام
برداشته است و این مهم باعث شده که روسیه به مخالفت با تالشهای یکجانبه
گرایانهکییفبراینزدیکیباغرببپردازد) .(Kapeller,2014:108
تدراوکراینبهنفعروسیهاندواینکشوررا

مقاماتکرملینموافقهرگونهدخال
مستقل از خود نمیدانند .آنها از سقوط دولت یاناکوویچ بهعنوان یک کودتا علیه
ایکهوزارتامورخارجهروسیهاین
گونه 
کنندبه  

رهبرمشروعیکدولتیادمی
انقالبقهوهای»توصیفکرد ). (Smith and Harari,2014:30شخصپوتین

اقدامرا«
نیز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را یک فاجعه بزرگ ژئوپلیتیک میداند .وی
معتقد است که این مناطق پس از فروپاشی در حوزه منافع بهحق روسیه است

.

)(Woehrel,2015:6-9

برابر روسیه هستند .آمریکا به دنبال محاصره ژئوپلیتیکی روسیه از طریق محدود
کردن قلمروهای ژئوپلیتیکی این کشور است .برای پیشبرد این هدف یکی از
).بیتردید
ترینگزینههااوکرایناست(کرمزادیوخوانساریفرد 11931393،


مهم
مهم ترینهدفکاخسفیددراینمنطقهممانعتازسلطهیااقتدارکاملروسیهبر

هایخودرابرایاینجمهوریها

کشورهایخارجنزدیکاست.واشنگتنسیاست
در چند مرحله ترسیم کرده است؛ نخست با به رسمیت شناختن استقالل این
کشورها باهدف توسعه نفوذ خود؛ دوم ،اعطای کمکهای مالی به دولتهای تازه
استقاللیافته و سوم توسعه نفوذ سیاسی برای همراه کردن سیاستمداران آنها با

الملل.حمایتهایآمریکاچهدرانقالب


سیاستخارجیآمریکادرمیداننظامبین
گرارامیتوان


وچهدرسرنگونییاناکوویچوجایگزینیدولتغرب
نارنجی 2001
نمونهایازایناقداماتدانست(زیباکالمودیگران .)2131391،

اوکراین برای آمریکا درصحنه رقابت جهانی با روسیه بهمنظور اعمال اقتدار و
دیگرازیکسوروسیهبرایقدرتمندشدن


عبارت

هژمونیاشبسیارمهماست.به
ویژهشبهجزیرهکریمهاستوازسویدیگرآمریکا


نیازمندتسلطبهاوکراینوبه

سیاست جهانی
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درسویدیگرغربوبخصوصایاالتمتحدهوجوددارندکهبازیگراناصلیدر



122

برایممانعتازقدرتمندشدنروسیهوادامهبرتریخوددرمنطقهوجهاننیازمند
تسلطونفوذدربرابرمسکودراوکرایناست.اینکشوربهاعتقادبرژینسکییکی
ترینمحورهایژئوپلیتیکدرمنطقهاستکهحیاتآنبه عنوانیکدولت


ازمهم
مستقل،سببتغییرماهیتروسیهمیشود(ولیزادهودیگران)11931391،؛

بنابراین آمریکاییها به دنبال محاصره ژئوپلیتیکی روسیه هستند .برای این منظور،
سیاستآمریکاپسازفروپاشیشورویدرگسترشاتحادیهاروپاوناتوبهسمت
122

س ی ا س ت ج ها ن ی

کشورهایبلوکشرقهمچونمجارستان،لهستان،چکوکشورهایبالتیکتدوین
شد.ناتوبرایمحاصرهکردنروسیهتنهابهعضویتگرجستان،بالروسو اوکراین
نیاز دارد تا بتواند دسترسی کامل به مرزهای روسیه را داشته باشد .این حساسیت
باعث شده که مسکو روابط تجاری خود با اوکراین را طوری برنامهریزی کند که
عالوهبرکسبسوداقتصادی،بهبهرهبرداریسیاسینیزدسترسیپیداکند.


نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

یکی از نمونههای این راهبرد فروش انرژی ارزانقیمت برای به دست آوردن
اطاعت پذیریسیاسیکییفاست.الوروفبارهااعالمکردهکهروسیهتمامتالش

خودرابرایجلوگیریازپیوستناوکراینبهناتوبهکارخواهدبستواینفرایند
داند.روسیهدربحراناوکراینبرسرموضوعتوافقنامهآزاد


راخطقرمزخودمی
تجاریاوکراینبااتحادیهاروپا،هشدارشدیدخودرابهعواقبوحشتناکوفاجعه
آورایناقداماعالمکردوازهمانابتدابهکاهشوارداتازاوکراینوتهدیدبه
قطعصادراتگازرویآوردکهباالحاقکردنکریمهبهخوداینخطقرمزرانشان
داد).(Oguz,2015:3چراکهرهبرانکرملینواقفبهاینامرهستندکهاوکراینبدون
جزیرهایکهممکن


کریمهدیگرازاهمیتگذشتهبرایغرببرخوردارنیستوشبه
بود در صورت الحاق نشدن به روسیه بهعنوان یکی از پایگاههای ناتو دربیاید از
دستان غرب خارج شد .البته میتوان گفت که نگرانی روسیه در پیشروی ناتو به
شرقبیشترمتأثراز سیاستتوسعهمنهایروسیهتجلیپیداکردهاست.دورکردن
هویتتاریخی-ژئوپلیتیکیروسیازحوزهخارجنزدیکومحاصرهژئوپلیتیکیاین
کشوردردرونمرزهایجغرافیاییخودسببتنزلقدرتاوراسیاییاشبهآسیایی


میشودکهخالفهویتنئواوراسیاگراییحاکمبرسیاستهایروسیهاست.اینامر

برکسیپوشیدهنیستکهمهمترینبازیگردربحراناوکراین،روسیهاستزیرااین

العادهای
کشوربهلحاظژئواستراتژیک،ژئوپلیتیکوژئواکونومیکدارایاهمیتفوق 

برایمسکواستوبههمیندلیلمسکودربخشهایمختلفهموارهبرای خود

اهرمهایی برای نفوذ در این کشور فراهم کرده است که بهطورکلی در موارد زیر

خالصهمیشود 3

پیوند سیاسی -تاریخی اوکراین با روسیه؛ کییفخاستگاهتاریخیاولیندولت

122

روساستکهبرایدورانیمتمادیجزئیازخاکروسیهبودهاست.لذاازاستقالل
تا امروز با نفوذ در تعیین نخبگان سیاسی مدنظر خویش ،تأثیرگذاری بر روند
تصمیم گیریدرموضوعاتتأمینمنابعمالیمبارزاتانتخاباتییاتبلیغبرایاحزاب


سیاست جهانی

ونامزدهایخاصبهدنبالتأثیرگذاریبرنظامسیاسیاوکراینبودهوهست.روی
پیوند اقتصادی اوکراین با روسیه ،نفوذ روسیه در صنعت انرژی ،ماشینسازی،
حملونقل ،مجموعههای نظامی صنعتی موجب قرار گرفتن روسیه بهعنوان

بزرگترین شریک تجاری اوکراین شده است (ولی زاده و دیگران)11931391،

قرشدهاند .انرژی بهعنوان

بسیاری از صنایع سنگین اتحاد شوروی در اوکراین مست
مهم ترین عامل کلیدی در روابط دو کشور در حوزه اقتصادی محسوب میگردد.

درصدازگازطبیعیخودوحدودسهچهارماز

اوکرایندرسال،2012بیشاز 83
وارداتنفتراازروسیهتأمینکردهاست.لذااینوابستگیسبباستفادهاهرمی
برایروسها شدهاستوباافزایشقیمتوتحریمانرژیبرایکییفهمانند

یکبحرانرارقمزدهاست) . (Woehrel,2015:9

قطعگازدرسالهای2008و2009
پیوند نظامی و راهبردی اوکراین با روسیه؛ عالوهبردارابودننقشحائلاروپاو
بهجزیرهکریمهکه
روسیهکهنوعیسنگرگاهروسهادربرابراروپااست،وجودش 
حسابمیآیدوبندرسواستوپل


تریننقطهاوکراینبهمرزهایغربیروسیهبه

نزدیک

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

ویاناکوویچنمونههاییازایناقداماتاست .

کارآمدنلئونیدکوچما

که میزبان ناوگان دریایی روسها است از چنان اهمیت ویژهای برای روسیه
ترینتردیدیبهالحاقاینمنطقه استراتژیکروی


برخورداراستکهبدونکوچک
وسیهبااشارهبهاقدامگذشته غربدربهرسمیتشناختن

آورد.الحاقکریمهبهر
استقاللکوزووتوجیهشدودرواقعباتصرفشبهجزیرهکریمهبهتغییردولتدر

کییفپاسخدادهشدوباتصرففرودگاههاوسایرتأسیساتکلیدی ،بابرگزاری

یکهمهپرسیبهانضمامآنبهخود،پرداخت

126

). (Weber and Bassuener,2014,4-7

ایناقداماولینموردپسازجنگجهانیدوماستکهیکقدرتاروپاییتوانسته
باوجودمخالفتشدید،بخشیازکشوریدرقارهاروپارابهخاکخوداضافهکند

س ی ا س ت ج ها ن ی

وباواکنششدیدوملموسجهانیروبهرونشود .

پس از الحاق کریمه به روسیه ،آمریکا دیگر نتوانست ساکت باشد و به اقدامات

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

بیاندیگرباورودمستقیمروسیهوبنابریکاصلسنتی
منفعالنهخودپایانداد.به  

در روابط بینالملل مبنی بر کنترل قدرت با قدرت در روابط قدرتهای بزرگ،
آمریکا در مقابل روسیه قرار گرفت (شاپوری .)9931393،اوباما بالفاصله خواستار
برگزاری نشست اضطراری گروه هشت شد که پس از آن و در عرض چند هفته
غرببهرهبریآمریکاواکنشهایشدیدیبهایناقدامروسیهنشاندادکهروندی

سالگذشتهروابطدوکشوربودهاست.معرفیکردنمسکوبهعنوان

معکوسدر21
یکمتجاوزموجباخراجآنازگروهجی 2شد.اتحادیهاروپاروابطخودرابه
سطح پایینتری کاهش داد ،تحریمهای مختلف بر شرکتهای کلیدی روس در
بخشهایانرژی،نظامی،فلزات،معادن،مهندسی،آموزشیوتحریمکردنشماری

ازمقاماتارشدروس،اعزامکشتیجنگیبهدریایسیاه،اعزامجنگدهبهلهستانو
لیتوانی ،قطع روابط نظامی با روسیه در قالب ناتو و با حمایتهای گسترده از
هایمجمععمومیعلیهروسیهبهعرضاندامدرمقابلاینکشورپرداخت


قطعنامه
هابرروسیهدرزمانیتحمیلمیشودکهواشنگتندر


.اینهزینه
)(Trenin,2014:8
المللیبهحمایتهایمالی وفنی


کناراوکراینایستادهوباکمکنهادهایمالیبین

رویآوردهکهایناقداماتموجتیرهترشدنروابطمسکو-واشنگتنوشروعتنش

جدیدربعدازجنگسردشدهاست.واشنگتنمداخلهروسیهدرشرقواقدامآن
درالحاقکریمهراعاملاصلیآغازوتشدیدبحراناوکراینمیداند.اینکهاینادعا

عنوانیکمتفکربزرگآمریکاییاینگونه


شایمربه
تاچهاندازهدرستاسترامیر
استداللکردهاست.ویمعتقداستکهباتوجهبهتفکرغالبدرغرب،بسیاری
هایپوتینمیدانندکهدرقالبتمایلبلندمدت


مقصربحرانکنونیرادربلندپروازی
ویبرایاحیایامپراتوریقدرتمندخودظهورکردهاست؛امامیرشایمراینادعارا
داندچراکهبراینباوراستکهایاالتمتحدهومتحداناروپاییآننیزدر


اشتباهمی
به وجود آمدن این بحران نقش داشتهاند .استراتژی غرب در رسیدن به مرزهای
روسیه و پیوند دادن کشورهای شوروی سابق به ناتو ،باعث حضور و نفوذ در
استراتژیکبهمقاومتوعرضاندامبپردازد) . (Mearsheimer,2014:1

روسهامعتقدندکهآمریکاپسازفروپاشیشورویونظامدوقطبی،دنیاراتابعیک

نظم سلسله مراتبی میداند که خود تنها ابرقدرت آن و بقیه به قدرتهای بزرگ،
منطقهای ،متوسط ،کوچک و ذرهای تقسیم میشوند .با این سیاست ،آمریکا چون

هژمون است برای خود حق مداخله در سایر کشورها و مناطق جهان را برای
شکلدهیبهساختارموردنظرخویشقائلاست(سیمبروگلافروز .)2931322،

درستیدرسنداستراتژینظامیایاالتمتحدهدر 2011همبیانشده

اینهدفبه 

است.برطبقاینسندکاخسفیدمعتقداستکهاگرچهدرچندسالاخیربسیاریاز
متحدهایستادهوازنهادهایبینالمللیومبانی


عنوانمتحددرکنارایاالت

کشورهابه
دموکراسی و برنامه پیشبرد حقوق بشر حمایت میکنند ،اما همچنان دولتهایی
وجود دارند که عالوه بر به خطر انداختن محیط امنیتی و منافع ایاالتمتحده ،به
دنبال تجدیدنظر در مبانی کلیدی نظام بینالملل هستند؛ ازجمله این کشورهای
تجدیدنظرطلب روسیه است که بارها و بارها نشان داده که به حق حاکمیت

سیاست جهانی
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حیاطخلوتسنتیروسیهشده ولذااینطبیعیاستکهپوتیندرمقابلاینتهدید


122

همسایگانخوداحترامنمیگذاردوبرایرسیدنبهاهدافخودمایلبهاستفادهاز

زوراست.بهزعمکاخسفیداقداماتمسکومنجربهضعفامنیتیشرقاروپاشده

است و باید با آن به منظور کنترل بحران و نمایش قدرت خود مقابله کرد

)The

.(National Military Strategy of the United States of America, 2015
واشنگتن برای این هدف در اوکراین از همان ابتدای استقالل این کشور به
برنامهریزی برای سوق دادن کی یف به واشنگتن عمل کرده است .بنا بر سخنان

122

ویکتوریا نولند ،ایاالتمتحده از  1991تا به امروز بیش از  1میلیارد دالر برای
گسترش ارزشهای غربی و ترویج دموکراسی در اوکراین و دیگر کشورهای

س ی ا س ت ج ها ن ی

شوروی سابق اختصاص داده است .افشای تماس تلفنی نولند مبنی بر حمایت از
تغییر رژیم در اوکراین ،حضور مککین در تظاهرات ضد دولتی در کی یف و

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

تاریخی خواندن سقوط یاناکوویچ از طرف سفیر آمریکا همگی سندی در تأیید
ادعایفوقاست( .)Mearsheimer,2014:4-5
لذارقابتآمریکاباروسیهرابایددرقالبژئوپلیتیکتحلیلکردوبحرانکنونینیز
یکی از جنبههای این رقابت محسوب میشود؛ زیرا اوکراین از یک جایگاه مهم
تأثیرگذاردرژئوپلیتیکهویتیاروپایشرقیبرخورداراست.برخالفآمریکاکهبه
هایلیبرالدرحوزهبینالمللیهستندروسهااکثرمواقعازلنز


دنبالاشاعهارزش
ناسیونالیسم قومی و ژئوپلیتیک به سیاستها ،برنامهها و اقدامات خود هویت
می بخشند؛بنابراینایندورازواقعیتنیستکهاوکراین،جداودرانزواازروسیه

گونهکهروسیهبدونمدنظرقراردادناوکراینقابلفهمنیست.

قابلدرکنباشد؛ 
همان

بنابراین در رقابت میان این دو قدرت حوزههای ژئوپلیتیک روسیه از اهمیت
ایبرایایاالتمتحدهبرخورداراست.نزدیکیغرببهدوکشورگرجستان


برجسته
امارهبرانکاخسفیددربرهههاییاز

هابهشمارمیآید؛ 


واوکراینخطقرمزروس
تاریخ این خط قرمز را نادیده گرفتهاند .سفر جان کری در مقام وزیرخارجه به
گرجستان و اوکراین در ژوئیه  2018و امضای تفاهمهای همکاری نظامی با آنها

ازپیشروشنمیسازد.طبقنظرهانتینگتونمهار


اهمیتدوکشوربرایغربرابیش
دومنطقهایحاصل


هایدرجه

روسیهدراینمنطقهباتوسلبهایجادائتالفباقدرت
میشود؛ بنابراین میبینیم که واشنگتن راهبردهایش را در منطقه موردعالقه روسیه

طوری برنامهریزی کرده است که کشورهای مخالف روسیه و متمایل به آمریکا
بیشتریننقشراداراهستند .
نتیجهگیری
با فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد و ظهور ایاالتمتحده آمریکا بهعنوان
تنها ابرقدرت جهانی ،به نظر میرسید که به دلیل فاصله بسیار میان قدرت
ایاالتمتحده با دیگر کشورها ،رقابتهای جهانی در حوزههای مختلف بهویژه

هایژئوپلیتیکیبهپایینترینحدخودازدورانجنگسردبرسد؛ولیدراین

رقابت
دریای جنوبی چین گسترش داده بود .در مناطق ژئوپلیتیک قفقاز -بالکان نیز کاخ
وسیلهناتوتااروپایشرقینفوذوبهحیاطخلوتروسیهرسوخ


سفیدتوانستهبودبه
کند؛اماباآغازقرنبیستویکمورویکارآمدنپوتیندرروسیهوباحاکمشدن
فضای ژئوپلیتیک گذشته بر اندیشه مقامات این کشور رقابتهای ژئوپلیتیک و
استراتژیکی در جمهوریهای بازمانده از اتحاد شوروی از سر گرفته شد .روسیه
بهصورتتاریخیمتعلقبهحوزهنفوذمسکو
معتقداستکهمحور«اوراسیا-بالکان» 
بودهوتسلطهرقدرتدیگریبرآنبهمعنایانزوایاینکشوربهمرزهایخود
متحده،بهمنظورحفظهژمونی


است.ایندرحالیاستکهدراستراتژیکالنایاالت
هایمنطقهایدرمناطقاستراتژیکجهانخودداریشود.


آمریکابایدازظهورقدرت
بر این اساس ،در این مقاله تالش شد تا با استفاده از نظریه نظام تک -چندقطبی
هانتینگتون به واکاوی مهمترین انگیزههای روسیه و آمریکا در قبال گرجستان و
اوکراین پرداخته شود .مهمترین یافتههای مقاله بیان میکند که سبب رقابت میان
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دوران،آمریکانفوذخودرادراکثرمناطقمهمجهانازآفریقاگرفتهتاخاورمیانهو
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روسیه و غرب در این دو کشور ،اهمیت سیاسی ،اقتصادی و نظامی گرجستان و
اوکراین در صحنه رقابت جهانی برای تعیین نظم دلخواه بین اللملی است .تسلط
کاملروسیهدرشرایطجدیدبراینمناطق،میتواندگامبسیارمهمیبرایاحیای

هایغربینهتنهاسببتأمین

دوبارهقدرتروسیهباشدوتسلطبرآنتوسطدولت
توانددرتصوریکالنترمنجربهرفعویاحداقل


شود،بلکهمی
انرژیبرایآنهامی

کاهشتهدیدروسیهشود.ازنگاهآمریکااگرچهروسیهامروزبهاندازهاتحادجماهیر
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شوروی و روسیه تزاری قدرتمند نیست ،اما از پتانسیلهای الزم برای ممانعت از
تحققمنافعآمریکادراینهارتلندژئوپلیتیکبرخورداراست؛بنابراینتالشبرای

س ی ا س ت ج ها ن ی

انزوای روسیه در مرزهای خود بهترین راه برای ضربه زدن به مسکو است .طبق
نظریه هانتینگتون ،واشنگتن برای مهار روسیه به اتحاد و نزدیکی با کشورهای

نقش آمریکا و روسیه در بحرانهای ژئوپلیتیکی گرجستان و اوکراین

یکمنطقهایتضادمنافعدارند،نیازمند

دومنطقهایکهعموماباقدرتدرجه


درجه
است .در هارتلند قفقاز -بالکان ،دو کشور گرجستان و اوکراین از این شرایط
گیرانهایدرقبالبحرانگرجستانواوکراین
برخوردارهستند.روسیهسیاستسخت 

راحتیحضورونفوذقدرتهای


ایبه

اتخاذکردتانشاندهدکهدرسطحمنطقه
پذیرد.روسهادرجریانجنگاوت 2002سعیدررساندنپیام


ایرانمی
فرا 
منطقه

همنطقهایوجهانیبهدنیایغربراداشتندولیاینپیاماز

برتریخویشدرعرص
سویغربجدیگرفتهنشدبههمینخاطردرجریانبحراناوکرایندر 2011با
الحاق شبهجزیره کریمه به خود به نوعی این سهلانگاری آمریکا را با اقدامی
سنگینتر پاسخ دادند .این شرایط زمینه را بیش از گذشته برای ترویج چندجانبه

جانبهگرایی از جانب روسیه آشکار ساخته است و احتماال
گرایی بهجای یک 
سیاستهایروسیهدربسیاریازمناطقجهانازجملهخاورمیانههمبرپایهمقابلهبا
جانبهگراییآمریکاییاتخاذخواهدشد.
یک 

درپایانایننکتهرابایداشارهکردکهآنچهبرایایراندراینوهلهزمانیمهماست
قطبیبهچندقطبیدرسیستمبینالمللیاست.


استفادهازشرایطگذارازمرحلهتک

مسلما قدرت درجهیک منطقهای در خاورمیانه همانطور که هانتینگتون میگوید
ایراناست؛بنابراینقرارگفتنجمهوریاسالمیدرکانوننگاهقدرتهایجهانی
هایدرجهدومنطقه

جتنابناپذیراست.تالشآمریکادرمسیراتحادباقدرت

امریا
ازجمله عربستان سعودی ،ترکیه و  ...در مقابل ایران متمرکزشده و خواهد شد تا
بتواند به مهار سیاستهای ایران در منطقه بپردازد .لذا درست است که در افکار
بینانهای نسبت به روسیه وجود ندارد اما باید در نظر
عمومی ایران دیدگاه خوش 
دوجهانیهستندکهدرحالحاضرمیتواننددربرابر


هایدرجه

داشتکهاینقدرت
قدرت برتر جهان زورآزمایی کنند؛ بنابراین ایجاد روابط استراتژیک در سطوح
مختلف و موازی با کشورهایی چون روسیه ،چین و حتی قدرتهای درجهیک
منطقهایارو پایینظیرمجموعهآلمانوفرانسهاحتماالبتواندشرایطایرانرادربرابر
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The US and Russia Role in the Georgia and Ukraine Crises
Enayatollah Yazdani
Associated Professor at Political Sciences, Isfahan University
Hassan Ayinevand
M.A in International Relations, Isfahan University
Abolfazl Bagheri
M.A in International Relations, Isfahan University
The collapse of the Soviet Union had many negative
consequences for Russia in various fields of geo-strategic, geopolitical and geo-economic position of the country and to some
degree reduced its regional and international position. This
decline was more evident in the Russia’s interested regions. So
that US as the main challenger in the strategic areas of Russia
tried to apply a long-term strategy to prevent Russia influence in
the near abroad regions. These factors changed the conditions in
which Russia could not be passive in its policy towards the US.
Russia tried to challenge the US unilateral attempt to stabilize a
unipolar system and the Russian government did not recognize
the establishment of this system logical. The competition to
determine the desired international order of the two countries had
more impact on Georgia 2008 and Ukraine 2014 crises. This
paper aims to address this question: US and Russia intervention
in these two crises to what extent is caused by the influence of the
two powers’ geopolitical incentives? To answer this question the
paper uses the idea of "uni - multipolar" Huntington's premise.
Base on such idea US-Russian competition in these crises is in
fact, US effort to establish its desired order and to control Russia
as an international great power. The research findings indicate
that America will remain Russia geopolitical rivals and Russia
desire to become a great power is based on its control on the last
regions of the Soviet Union.
Keywords: Geopolitics, Georgia Crisis, Ukraine Crisis, the
United States, Russia.
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Some people may think that metaphor could only be applied in
literature and poetry, but it might be used in very various fields such as
experimental sciences, psychology, linguistics, politics, and so on as
well. In fact, metaphor is used to explain complicated issues and
intangible phenomenon through a tangible and understandable
language. In politics, particularly in foreign policy, metaphor is applied
for different purposes. This paper was aimed at studying the
metaphorical language in different foreign policy discourses of Iran
through an explanatory-analytical method so that to identify the role
played by metaphorical language in Iran’s foreign policy discourse and
to determine the relationship between metaphorical thought and
language and the world of politics. To this end, the authors have
applied Layoff and Johnson’s (1980) classification of metaphors. The
speech texts of Iranian presidents and a public executive were analyzed
through Layoff and Johnson’s (1980) framework for metaphor.
According to this framework, the metaphors are categorized in three
main groups: structural, orientation, entity and substance. The findings
of this paper indicated that metaphorical phrases and sentences could be
used for decoding the reality of political leaders’ speech. It also showed
that structural metaphors were used more frequently that orientation
and entity metaphors, however the latter were more effective than
structural metaphors, since they are creative rather than conventional
metaphors.
Keywords Metaphor, Foreign Policy, Discourse, Metaphorical
Thought, Metaphorical Discourse.

Transition to Democracy: The Role and Impact of
Army in Egyptian Transformation (2011-2013)
Faramarz Mirzazadeh
Assistant Professor of International Relations at Islamic Azad
University - Ilam Branch
For the far-reaching and globalization of democracy principles in
one hand, and being authoritarian and undemocratic political
regimes in Arabic middle east on the other hand, it is accepted
that people uprising on 2011 in this region was a kind of
democratic transition. People revolutionary uprising in Egypt
shows that youth have been it basic agent. But a point is forgotten
in analyzing the 2011-2013 transformation id role and impact
army
in
transitional
process
and
conclusion.
This research, by descriptive – analytical method, pay attention to
study the role and explain the impact of army on the
transformation. In this manner, and with employ the Paul Brucker
and Alfred Stepan theories, it is concluded that army, although
act as government in 1950 decade, but in the past 60 years with
influence in economical and political areas could become
powerful institute. Act as institute allow army to be mediate in
the transitional process, and for confrontation with Islamists
authoritarianism, by support of liberals on the protection the
national interest an alibi managed the transition, and again gained
the power.
Keywords: Egypt, Transition To Democracy, Army, Agent
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Falkland war happened in 1982 between Argentina and Britain.
In the current article, the authors try to answer the following
questions: 1) what was the real aim of the war? 2) Was it in line
with their interests or not? In order to answer these two questions,
by adopting a descriptive analytical approach and considering
game theory as our framework and dividing the war into three
steps (1. Argentina chooses between the current state and
attacking the Islands, 2. Britain’s reaction and its decision on
whether to show a military response, impose sanctions or
diplomatic responses, 3. In the final phase it is time for
Argentina’s response and its decision between leaving the Islands
and continuing negotiations or war with Britain). The results
show that Falkland war happened because of misperceptions and
misunderstanding of the other player’s priorities and choices from
the very first step of the war till its end.
Keywords: Game Theory, Falkland War, Misperception,
Sovereignty, Britain

Identity and Middle Eastern Foreign Policy of Iran
and Turkey in Syria
Ghodrat Ahmadian
Assistant Professor of Political Science Department at Razi
University, Kermanshah
Farhad Daneshnia
Associated Professor of Political Science Department at Razi
University, Kermanshah
Karam Reza Karamian
M.A in International Relations, Razi University of Kermanshah
This article focuses on the conflict between Iran and Turkey.
Wave of Islamic awakening and stretching its scope to Syria
conflict, has led the two countries in the context of identity. Iran
and Turkey have adopted different stances toward Syria, and on
the other hand, developments in the Syria is affected And on the
other hand, developments in the country is affected relationship
of two countries. This study is scrutinized systematic review of
national identity and an expression of identity in foreign policy
behavior of the two countries in the light of a dual
epistemological framework of constructivist approach. The
findings based on the fact that the Islamic Republic of Iran with a
certain look that have to the identity and foreign policy,
Practically is incompatible with the major current trends of
regional and international anti-Islamic and is against Turkey's
secular nationalism. The findings is that about the AKP and the
presence of fluid and flexible mobility policy of the country, is
for achieve themselves goals and interests in the region, and so
not only fixed in the categories of regional but also it pragmatism
highly flexible, will follow fluid politics, Which demonstrates
pragmatism of the constitutional authorities of the country in the
field of foreign policy. Accordingly enjoying a descriptive explanatory and in response to the key question, The main cause
of conflict in foreign policy in the Middle East, This hypothesis
was processing that different identities causes of conflict in
foreign policy in the Middle East, have been Iran and Turkey in
Syria..
Keywords;National Identity, Foreign Policy, Iran, Turkey, Syria
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Although Salafism as an idea has emerged in the context of
Middle East, it has been globalized in practical terms and over
time in that it has been of a globalized cause. Following the
expansion of information and telecommunication Technologies,
not least since 1990s, jihadist- salafist groups have in turn
managed to utilize such technologies in order to realize their
goals in the global level. In other word, in the turn of twenty-first
century we has witnessed the globalization of salafist activity,
reflected in self-claimed ISIS as most terrible salafist group.
Thus, the article seeks to analyze how the expansion of
information and telecommunication Technologies has contributed
to the globalization of ISIS activity as a salafist group. in this
paper,the argument is that "globality", "irregularity", and
"virtualization" as three significant features for information and
telecommunication Technologies have of effect. The article is
based on descriptive-analytical method, drawing on library data
Keywords: Salafism, Globalization, ISIS, Information and
Telecommunication Technologies

Historical Sociology and Iranian Foreign Policy: A
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Associated Professor of International Relations at Shahid
Beheshti University
Mohammad Mohammadian
PhD Sstudent in International Relations at Shahid Beheshti
University
Iran's foreign policy is one area that has attracted the attention of
numerous analysts resulting in an extensive literature especially
in last two decades. Classifying the literature into three;
historical, application of theory and theorizing, this article argues
that the literature on Iran's foreign policy analysis is
underdeveloped in theory developing and application. In order to
improve the situation, we believe that historical sociology of
international relations has major features including emphasis on
the role of history along with theory, diversity of subjects and
methods, interweaving internal and external forces which shape
foreign policy, comparative method, and state as an institution,
which provide proper capacity and framework to analyze, explain
and theorize Iran's foreign policy. Thus, after we have shown the
appropriateness and usefulness of the approach, we will propound
a theoretical framework for Iran's foreign policy analysis. This
framework not only considers internal and external components
but also can analyze changes in foreign policy over time.
Keywords: Iran, Foreign Policy, Theorizing, Historical
Sociology of International Relations, Theoretical Framework.
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Tension between Iran and Saudi Arabia relations has reached its
pinnacles. Some foreign policy wonks assume ideological factors
as the main cause of the hostilities and some others believe that
the main reason is the geopolitical one. A crucial factor that
usually has been ignored, is perceptions and misperceptions of
the elites regarding each other and the impact of the factor on the
exacerbating of the tensions between two neighboring countries.
The current paper seeks to address the issue and explore the
impacts of the perceptions of Iran’s military and political elites on
Tehran’s relations with Riyadh. To provide a sound answer to the
question, the qualitative content analysis has been employed as a
research methodology. The theoretical framework has been
adopted form theories of some pioneer scholars in this field, such
as Robert Jervis, Jack Levy and Arthur Stein. The findings of the
study demonstrated that the perceptions of Iranian elites have
contributed to the deterioration of tensions between Iran and
Saudi Arabia in 3 main ways: 1) perceptions about Saudi
Arabia’s capabilities: overestimating Iran’s capabilities; 2)
Perceptions about the intentions of the Riyadh: Exaggerating its
animosity, and; 3) Perceptions on the intentions and reactions of
third parties during a potential conflict: indecisiveness on the
reactions of the U.S., Arab world, Israel and NATO. Some
measures have been recommended in order to ease the dialogue
between the parties and evade some destructive consequences of
these (mis)perceptions.
Keywords: Perceptions and Misperceptions, Iran, Saudi Arabia",
Tensions, Capability.

Abstracts
Arab Uprisings: Social Roots in the Historical Context
Mehdi Zibaei
PhD Sstudent in International Relations at Guilan University
Reza Simbar
Professor of International Relations at Guilan University
Commencing and spreading comprehensive revolts in late 2010
in the Arab Middle East which is calling Arab uprisings,
undoubtedly, is one of the important milestones in the region
history. These uprisings emanate from the accumulated political,
social and economic discontents in the Arab countries that
experienced unrests. In other words, theses riots came from
disarray that in last decades had involved the Arab countries.
Meanwhile, the interesting point is the same backlash to the
mentioned disorders in both monarchies and republics or oil and
non-oil Arab countries. In addition, the diverse result of the
uprising in the both regimes is another interesting point for
experts. This study attempts to reply why the reaction of Arab
societies in the face of different regimes was similar and focusing
on the roots of occurrence revolts. In this paper, as for the
multiplicity facets of these uprisings, would be applied Historical
Sociology of International Relations (HSIR) as the theoretical
framework.
Keywords: Arab uprisings, State, Economics, Society and
International
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