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وقتی انقاب ایران، چون شیری دمان، قفس فوالدین رژیم خودکامۀ 

پهلوی را در هم شکســــت و رو به دشت های سرسبز آزادی و استقال 

و جمهوری اســــامی به حرکت درآمد، امپریالیسم از سه شمشیر برای 

کردن این شیر سود ُجست و هر شمشیر را پس از شمشیر دیگر  پاره پاره 

به سوی پیکر این شیر فرود آورد.

ملی گرایی ایرانی اولین شمشیری بود که امپریالیسم در دست گرفت تا 

پیکر این شــــیر را هدف قرار دهد. این شمشیر را آمریکا به دست شاپور 

غ طوفان« می خواند. وقتی بختیار با مقاومت  بختیار داد، که خود را »مر

که می خروشید و می غّرید: »نه شاه می خوایم نه  این شیر روبه رو شــــد 

کرد-هرچند در  شاپور، مرگ بر این دو مزدور،« مثل روباه از معرکه فرار 

جنگِل پاریس به چنگ تقدیر گرفتار شد و جان باخت.

شمشــــیر دوم ملی گرایی عربی بود. این بار، امپریالیســــم شمشیر را به 

دســــت صدام داد تا با آن با شیر انقاب اسامی بجنگد و او را دوباره به 

قفس استبداد و استعمار بازآورد؛ ولی صدام نیز با مقاومت سلحشورانه 

رزمندگان اسام روبه رو شد، از سال دوم تا هشتم جنگ مرتبًا از دست 

کشید، و دست آخر مثل یک  توانای رزمندگان اسام زخم خورد و زوزه 

گرگ زخمی در حال مرگ با تیر خاص اربابانش جان سپرد. 
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که   شمشــــیر ســــوم شمشــــیر ملی گرایــــی ترکیه و پان ترکیســــم اســــت، 

امپریالیسم آن را در ترکیه به دست اردوغان داده است. اردوغان از یک 

سو از اســــام َدم می زند و از دیگر سو شمشیر پان ترکیســــم را آرام آرام بر 

نخجوان، جمهوری آذربایجان، و ترکمنستان فرود می آورد. او امیدوار 

که در نهایت نوک شمشــــیرش را به سین کیانِگ چین برساند تا  است 

نهایتًا زخمی کاری بر شیر انقاب اسامی در آسیای غربی فرود آورد ولی 

اشتباه می کند. شمشیر پان ترکیسم ابتدا در دست آتاتورِک اساو بود. 

او هم می خواست هویت اسامی منطقۀ آناتولی را با ان شمشیر پاره پاره 

که دستش به خون مردم سوریه و  کند ولی نتوانست؛ حاال از اردوغان، 

کاری برمی آید؟ عراق رنگین است، چه 

غرب باید از این ســــه شمشیر شکســــته بگذرد و واقعیت صابت شیر 

گفت وگو بنشیند؛  انقاب اسامی را بپذیرد و با آن با روشی صادقانه به 

گر تصمیم بگیرد، شــــیرازۀ ســــلطۀ غرب بر آسیا را از  وگرنه، این شــــیر، ا

که امپریالیســــم ساخته خواهد  هم خواهد درید و همۀ قفس هایی را 

شکست!

سردبیر



ترکیه، پان ُترکیسم، سیاست غرب، و امنیت چین

یوران،  با حضوِر حسن بهشتی پور، برهان حشمتی، حسین رو
محمدحسن زورق، احمد کاظم زاده، احمد کاظمی

میــــزگــــرد مــــاه
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که فرصتی شد  بهشتی پور: بسم اهلل الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم   

بعد از مدت ها در جمع دوســــتان باشــــیم. این روزهــــا در یک وضعیت 

کرونا قرار داریم. متأســــفانه هر روز ده ها نفر بر اثر  ک از نظر  خیلی خطرنا

این بیماری فوت می کنند، که ان شاء اهلل خدا روحشان را شاد کند.

تحوالتی که در کشور های شمالی در جریان است، شامل جنگ قره باغ 

که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو امضا شد،  و توافقی 

بی تردید در منطقۀ ما تأثیرات ژئوپلتیک دارد. دراین باره، مجلۀ فرهنگ 

کرد. دیگران نیز مقاله نوشته اند و بخش های  اسامی با من مصاحبه 

خبری این موضوع را پوشش داده اند. 

خبر جدیدی که در محافل سیاسی مطرح بود این است که آذربایجان 

و ترکیــــه تحرکاتی داشــــته اند تا با اقــــدام نظامی در منطقــــۀ زنگزور، نه 

که در مسکو با ارمنستان شــــد بلکه با توسل به زور،  بر اســــاس توافقی 

کریــــدوری را که نخجوان را به جمهــــوری آذربایجان وصل  کند از داخل 

کنند. می خواهند این طرح را در منطقه ای اجرا  ک ارمنســــتان باز  خا

گر  کنند که در جنوبی ترین قسمت ارمنستان و در مرز با ایران قرار دارد. ا

چنین شود، ارتباط بین ایران و ارمنستان قطع خواهد شد. این مسئله 

موضوع مهمی است، که خوشبختانه هنوز تحقق پیدا نکرده است. 
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که جمهوری  البتــــه، ترکیه-به عنوان عضــــو پیمان ناتو-باید بدانــــد 

اســــامی ایران برای حفــــظ ثبات در شــــرایط ژئوپلتیــــک این منطقه 

گر احتمال بعضی حوادث  حساســــیت، قدرت، و آمادگی الزم را دارد. ا

کم ولی تبعات آن خیلی مهم باشد، نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. 

کرونا، می گویند با مشاهدۀ اولین عائم  امروز، به دلیل تبعات سنگین 

کنید. ما هم جمع شده ایم تا در مورد این  بیماری به پزشــــک مراجعه 

احتماِل کم با عواقب ژئوپلتیک زیاد صحبت کنیم.

در ابتدا، باید دربــــارۀ منطقۀ زنگزور توضیح داد و جایگاه و اهمیتش را 

که چرا قطع مرز ایران و ارمنستان  کنیم  شناخت؛ در ضمن، باید توجه 

به شدت به زیان منافع ملی ایران و ارمنستان است، و چرا نباید نسبت 

به این طرح بی تفاوت باشیم. اصواًل، جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک 

کیلومتر مرز مشترک دارد و  این منطقه چیســــت؟ ترکیه با نخجوان 10 

می خواهد نخجوان را به هر شــــکل از راه زمینــــی به آذربایجان متصل 

کند. پان ترکیســــم میراث آتاتورک است، و تســــلط آن بر این منطقه در 

گر ترکیه بتواند از طریق نخجوان  حکم مقابله با بیداری اسامی است. ا

به راحتی به ســــرزمین اصلی جمهوری آذربایجان دسترســــی داشــــته 

باشــــد، در آن منطقه در چارچوب پان ترکیســــم و مذهــــب آتاتورک به 

گون دست می زند؛ بنابراین، این کریدور باید باز باشد.  تحرکات گونا

کمــــک به مردم مظلــــوم این منطقه چه  که برای  طبیعتــــًا، بایــــد دید 

کــــرد. در ادامۀ بحث، راجع به آن توافق و تأثیر آن بر  اقداماتی می توان 

کرد. به نظرم، این به روزتر و مهم تر است. قره باغ صحبت خواهیم 

که شــــما به حق فرمودیــــد، باید محیــــط منطقه را  ق: همان طــــور  زور  

بشناسیم. روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، ترکیه، 
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و ایران طرف های متأثر از تحوالت قفقاز هســــتند. خوب است نگاهی 

که  کنیم  به ســــابقۀ این شش کشور داشته باشــــیم. ضمنًا، باید توجه 

کسانی  کند، و  روســــیه چگونه توانست آسیای مرکزی و قفقاز را تصرف 

که اآلن بر روســــیه حکومت می کنند از چه زاویه ای به این منطقه نگاه 

می کنند: از نگاه یک همســــایۀ برابر یا از نگاه مالکی که موقتًا قسمتی از 

ِملکش را اجاره داده اســــت. این دو نگاه با هم تفاوت دارد،  همان طور 

کشور  مکزیک و بحرین متفاوت است: ما بحرین  که نگاه ما مثًا به دو 

که با زور انگلیس از ما جدا شــــده و  را پــــاره ای از هویــــت خود می دانیم 

کشوری در قارۀ  که مکزیک  به چنگ آِل خلیفه افتاده اســــت، در حالی 

که سرگذشت و سرنوشت خود را داشته و دارد.  آمریکاست 

کند  اینکه جمهوری اســــامی چه طور بایــــد به قفقاز و مــــردم آن نگاه 

نیز یک پرســــش اصلی و مهم اســــت. باالخره، قفقاز و آسیای مرکزی و 

آســــیای غربی طّی قرون متمادی هویت سیاســــی مشترک داشتند و 

پیوند تاریخی مشــــترک دارند. در آن پیوند تاریخی مشــــترک، ارامنه و 

کنار هم زیسته و در غم و شادِی هم شریک بوده اند. آذری زبان ها در 

همچنین،  باید از زاویۀ نگاه زمامداران جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

کنونــــی ارمنســــتان و جمهوری  کنیــــم. البته، دولت هــــای  هم نــــگاه 

آذربایجان در فرآیند سیاســــی داخلی و بر اســــاس ارادۀ عمومی )بدون 

کمونیستی  کار نیامده اند-چه در زمان حکومت  مداخلۀ خارجی( سر 

که  کمونیست بودند(، چه اآلن  )که در واقع استانداراِن منصوِب حزب 

نام خود را رئیس جمهور گذاشته اند و دوست دارند بیشتر به کاخ سفید 

متکی باشند )که از نظر آنان،  مطمئن ترین حامی خارجی است(. 

گر زمامداران جمهوری آذربایجان بخواهند بین ایران و آمریکا انتخاب  ا

کنند، آمریکا را انتخاب می کنند؛ می گویند: »آمریکا ابرقدرت است، اما 
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ایران یک قدرت منطقه ای است و معلوم نیست همیشه در این وضع 

باشــــد.« این نگاه زمامداران جمهوری آذربایجان است-هرچند نگاه 

کنار ما بوده و خواهد  غلطی اســــت، و جمهوری آذربایجان همیشه در 

بود چون مردم آن بنا به حکم تاریخ با ما هم ذات پنداری می کنند. 

هدف غرب قطع رابطۀ ارمنستان و ایران و ایجاد پیوستگی جغرافیایی 

بر اساس آرمان پان تورانیسم است. به نظر می رسد این طرح بیشتر در 

چارچوب منافع آمریکا و انگلیس می گنجد تا ترکیه. یک سِر این طرح 

پیوند جغرافیایی ترکیه و ناتو اســــت، و یک ســــِر دیگر آن سین کیانگ و 

کاشــــغر در چین است. آمریکا می خواهد از این داالن به مناطق شمال 

غرب چین دســــت بیندازد و مسلمانان چین را علیه منافع کشورشان 

تحریک کند. البته، این یک طرح احتمالی و یک فرض است و قطعیت 

که به نظر می رســــد جمهوری آذربایجان نیز از آن  ندارد؛ طرحی اســــت 

که  بــــدش نمی آید چون او را در یک زنجیرۀ قدرت جهانی قرار می دهد 

کمی چین را آزار  که  در دست آمریکاست. شــــاید غرب هم بدش نیاید 

کند.  کنترل  دهد و او را در حال بیم و امید نگه دارد تا بتواند رفتارش را 

این یک اهرم فشــــار بر چین و ایران و روسیه است. در نگاه غرب، این 

طرح برای ما هم آسیب هایی خواهد داشت. 

گر راه ارمنســــتان به ایران بسته شود، ارمنستان بیش  از جانب دیگر، ا

کارش  گذشــــته بین ترکیه و جمهوری آذربایجان محصور می شود، و  از 

ســــخت تر خواهد بــــود. البته، اینکــــه ترکیه و جمهــــوری آذربایجان به 

کنند یک احتمال نزدیک نیســــت؛ ولی فکر می کنم  ارمنســــتان حمله 

در افق راهبردی، ایجاد دالن سین کیانگ-ترکیه می تواند مطلوب ناتو 

باشــــد. بازی بزرگ تاریخی انگلیس در اروپای شــــرقی و قفقاز و روسیه 
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بازی مارکسیسم بود. آیا بازی بزرگ دیگری از شبه جزیرۀ آناتولی و قفقاز 

و سین کیانگ آغاز خواهد شد؟

ترکیه، به عنوان عضو ناتو، باید بداند که جمهوری اسالمی ایران برای 

پلتیک منطقۀ قفقاز حساســیت، قدرت، و  حفــظ ثبات در شــرایط ژئو

آمادگی الزم را دارد.

که قفقاز از لحاظ سرزمینی چه اهمیتی  بهشــــتی پور: بحث این اســــت   

کــــه آیا جمهــــوری آذربایجان،  کنیم  دارد. مــــا بحــــث را از اینجا شــــروع 

ارمنستان، یا ترکیه می خواهند جنگ کنند یا نه. منطقۀ زنگزور/ِمغری 

کشــــورها و بــــرای ایران چه اهمیت ژئوپلتیکــــی دارد؟ البته،  برای این 

روسیه و گرجستان هم از بازیگران این منطقه هستند، و گروه مینسک 

)که آمریکا و فرانسه و روسیه در رأس آن هستند( هم اینجا نقش آفرینی 

می کنند. در الیۀ دوم، حتمًا سیاســــت آمریکا و رژیم صهیونیســــتی در 

معادالتی که دارد شکل می گیرد اثرگذار است. 

که اآلن جنگ می شود  کرد  ما بحث را با این پرسش شــــروع نخواهیم 

یــــا نه. بحث ما اهمیت ژئوپلتیک منطقه اســــت و اینکه از نظر تاریخی 

که اصًا ماجرا چه بوده است-چون ممکن است ذهن  توضیح دهیم 

برخی راجع به قره باغ و اختافات ارمنستان و جمهوری آذربایجان خالی 

گر اجازه دهید، ما بخش تاریخی ماجرا را باز می کنیم-که این  باشــــد. ا

اختافات چه بوده و چه طور شــــروع شده و بازیگران اصلی چه کسانی 

کسانی اثرگذار بودند و منافع آن ها در این روند تاریخی چه  بودند و چه 

بوده است-تا به سایر مسائل این منطقه برسیم. اینجاست که منافع 

حیاتی ایران، به عنوان نقش آفرین اصلی و تأثیرگذاِر این منطقه، باید 
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توضیح داده شود. به نظر من، این بخش از نظر ژئوپلتیکی خیلی مهم 

اســــت. ممکن است بعضی بپرســــند: »اینکه ارمنســــتان با آذربایجان 

می جنگد به ما چه ربطی دارد؟ چرا باید در این مسئله مداخله کنیم؟«

که بایــــد به ســــوابق تاریخی نگاهی  کردند  کاظمی: به درســــتی اشــــاره   

که این منطقه بخشی از آن  بیندازیم. از نظر تاریخی، ایران در مقاطعی 

بود و بر این منطقه اشــــراف داشت بیشترین نقش و تأثیر را بر تحوالت 

که قفقاز جزء قلمــــرو ما بود، هیچ درگیری یا  قفقاز داشــــت. در تاریخی 

مناقشــــه ای در آنجا نبوده اســــت. حتی در دورۀ تراز ها ی روس هم این 

گرچه، از همان زمان،  اختافات به این شــــدت وجود نداشته است-ا

تحرکاتی بوده که مشکات قومی و ارضی ایجاد کنند. 

بعــــد از فروپاشــــی حکومــــت تراز ها، ایدۀ تأســــیس جمهــــوری قفقاز و 

جمهوری آذربایجان در ســــال 1918 م. مطرح  شد. در آن زمان، ارتش 

عثمانــــی به تهاجم و اشــــغالگری در قفقاز پرداخــــت و درگیری هایی با 

انگلیسی ها پیدا کرد. نهایتًا، روس ها دو سال بعد از طرف شمال حمله 

که دو منطقۀ نخجوان و  کردند، و مجموعۀ تحوالِت قفقاز ســــبب شد 

قره باغ رژیم حقوقی خاّصی پیدا کنند. 

که جمهوری آذربایجــــان اآلن آن را مطرح می کند،  امــــا منطقۀ زنگزور، 

با آن دو منطقه قابل مقایســــه نیســــت. زنگزور در اســــتاِن ســــیونیک 

کیلومتر نوار مرزی ارمنستان با  ارمنستان واقع است، و این استان 42 

که در آن زمان بین ترکیه و روسیه  ایران را در بر می گیرد.  عهدنامه هایی 

بسته شد )عهدنامه های قاْرص، مسکو، و لوزان( بیشتر منافع اروپا را در 

که موقعیت آذربایجان را در  گرفت  نظر داشــــت. بعد، تغییراتی صورت 

گرچه در  که قره باغ، ا کرد-به این شکل  تقسیمات این مناطق تقویت 
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 ارمنی داشت، به خاطر اینکه ارتش عثمانی در 
ً
کثرا آن زمان جمعیت ا

منطقه حاضر بود و طبیعتًا در توافقات و بحث ها دست باالتر داشت، 

در قلمرو جمهوری آذربایجان تعریف شد. در آن زمان، منطقۀ  زنگزور، 

کوهستانی و حضور مبارزان ارمنی، به قلمرو آذربایجان  به دلیل بافت 

نپیوســــت و بخشــــی از ارمنســــتان  شــــد. از منظر تاریخــــی، از نزدیک 

ُکر )کورا( تا حوالی شــــهر وان در ترکیۀ امروز، از دورۀ اشــــکانیان  رودخانۀ 

یک استان ارمنی نشین ولی جزء امپراتوری ایران بوده است. به همین 

کنون هم  خاطر، ارمنســــتان معاهدۀ 1921 م. قــــارص را نمی پذیرد و تا

نپذیرفته اســــت. به رغم اینکه این معاهده مرز های شــــوروی با ترکیه 

کنونی ارمنســــتان با ترکیه( را مشخص می کند، چون ارمنستان  )و مرز 

معتقد به امتداد ارمنســــتان غربی تا شــــهر وان اســــت، این معاهده را 

نپذیرفته است.

بعــــد از پیدایش شــــوروی، بــــه دلیل تحــــوالت دورۀ اســــتالین و نفوذ 

کمونیســــت های آذری، قره باغ و نخجــــوان در اختیار جمهوری  برخی 

گرفت، و  ارمنســــتان به همان شــــکل  سوسیالیســــتی آذربایجــــان قرار 

یکپارچه تعریف شد. در آن زمان، مبادالت و راه های مواصاتی خیلی 

حساسیت ایجاد نمی کرد. 

مناقشــــۀ قره باغ-که از ســــال 1988 م. )ســــه ســــال قبل از فروپاشــــی 

شوروی( شروع شده بود-بعد از فروپاشی شوروی خود را بیشتر نشان 

کنان آن ارامنه هستند-و  کثریت ســــا داد. ارامنه منطقۀ قره باغ-که ا

هفت شهرســــتان مجاور آن را اشغال می کنند. این وضعیت حدود 30 

سال طول کشید. نهایتًا، شاهد بودیم که جنگ 44روزه در نوامبر سال 

گذشته شروع شد. 
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کنیم.  اآلن قصد داریم این موضوع را با تمرکز بر منطقۀ زنگزور مطرح 

کنیم، شاید به جرئت  گر بخواهیم این مناقشه را تحلیل  به نظر من، ا

که مناقشــــۀ قره باغ را در اصل جمهوری آذربایجان و  بتوانیم بگوییم 

کردند، و  ترکیه و اســــرائیل به هدف ایجاد داالِن موهوم زنگزور شروع 

خوِد قره بــــاغ در این تحوالت موضوعی فرعی بــــود. من معتقدم این 

کار  کار برد. مــــا داریم اصطاحی را به  عبــــارِت داالن زنگزور را نباید به 

کرده و فاقد ریشــــۀ تاریخی  کــــه جمهوری آذربایجــــان جعل  می بریم 

است. 

ق: نام اصلی این منطقه چیست؟ زور  

کاظمی: ارمنی ها به آنجا ســــیونیک و ِمغری و آذری ها زنگزور می گویند.   

غ از اینکه نامش چه بوده است، عنواِن داالن یک بار حقوقی دارد.  فار

کنند و بگویند  این ها می خواهند یک به اصطاح حّق تاریخی را مطرح 

اآلن بر اســــاس آن حّق تاریخی چنین درخواســــتی دارند. این موضوع 

ف مطرح می شــــود. او وقتی با خبرنگاران  در صحبت هــــای الهام علی اُ

کار می برد؛ ولی وقتی با طرف  مصاحبه می کند این اصطاح را مکّررًا به 

ایرانی روبه رو می شــــود، از اصطــــاِح »کریدور نخجوان بــــه آذربایجان« 

استفاده می کند چون حساسیت های ایران را می داند. 

گفــــت که هدف اصلــــی ترکیه و جمهــــوری آذربایجان از  اآلن می تــــوان 

که این داالن را به بهانۀ آزادی اراضی  پــــروژۀ جنگ دوم قره باغ این بود 

ِاشغالی جمهوری آذربایجان ایجاد کنند، وگرنه، طبیعتًا آزادی آن هفت 

شهرســــتان از ُبعد حقوقی و طبق منشور سازمان ملل حّق آذربایجان 

بود، و کسی هم با آن مخالفت ندارد. 
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در جنــــگ اخیر قره باغ، ارتش آذربایجان و همراه تکفیری ها تا آســــتانۀ 

ورود به دروازه های خان کندی و استپانکرت رسیدند، ولی این عملیات 

متوقف شــــد. سؤاالت متعددی دربارۀ پروژه جنگ دوم قره باغ مطرح 

است:

)1( چــــرا عملیــــات در آغــــاز از منطقــــۀ آغ دام صــــورت نگرفــــت؟ )آغ دام 

گر از  نزدیک تریــــن منطقه به قره بــــاغ و دقیقًا در میانۀ قره باغ اســــت.( ا

آغ دام وارد می شــــدند، قره باغ را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم 

می کردند. چرا بر جنوب و حوالی مرز های ایران تمرکز داشتند؟

که رئیس ستاد مشــــترک ارتش جمهوری  )2( چرا هم زمان فاش شــــد 

که همان شــــِب عملیات بازداشــــت شــــد، به روسیه خبر  آذربایجان، 

داده است که جمهوری آذربایجان و ترکیه می خواهند مرز 42 کیلومتری 

ارمنستان با ایران را ِاشغال کنند؟ 

یه ای به  این مهم است که بدانیم که نخبگان سیاسی روسیه از چه زاو

مسائل قفقاز نگاه می کنند.

صحبت های بعضی از نزدیــــکان اردوغان و برخی از مقامات جمهوری 

که به این دو دولت نزدیک هستند نشان می داد  آذربایجان و محافلی 

کریدوری با نام مجعــــوِل داالن زنگزور مطرح  کــــه طرحی برای احیــــای 

که آزادی قره باغ بهانه بوده است. است. این نشان می دهد 

اما اهمیت این داالن در چیســــت؟ اهمیتش بــــرای تک تِک بازیگران 

قابل تبیین است؛ می توانیم بگوییم برای جمهوری آذربایجان، ترکیه، 

اســــرائیل، اروپا، و آمریکا چه مزایایی دارد. وقتــــی اهمیت این داالن را 

گــــر آذربایجان و ترکیه از  که ا کنیم  بدانیم، می توانیــــم راحت تر تحلیل 
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کنند، آیا از نظر نظامی این  کرات نتوانستند این داالن را برپا  طریق مذا

کار را می کنند، و آیا برای آن ها ارزش دارد یا نه. 

کنیم،  بــــرای اینکــــه بتوانیم این شــــرایط را منســــجم تر دســــته بندی 

می توانیم اهمیت این داالن را از سه ُبعد ملی، منطقه ای، و بین المللی 

برای بازیگران بررسی کنیم.

ک جمهوری  )1( به ُبعد ملی آن اشــــاره شــــد: اتصال بخش اصلــــی خا

آذربایجان به بخش دورافتادۀ نخجوان. این برای جمهوری آذربایجان 

اهمیت خاّصی دارد. 

)2( ُبعــــد منطقــــه ای این موضــــوع دو وجــــه دارد: اتصــــال جغرافیایِی 

کــــه ترکیه آن را به نــــام راه الجوردی مطرح  پان ُترکیســــم و ایجاد راهی 

که اتحادیۀ اروپا حدود 30 سال پیش  می کند-و شبیه به طرحی است 

مطرح می کرد.

کنیم،  گــــر بخواهیم مســــئله را در قفقاز از وجه پان ُترکیســــم بررســــی  ا

کلی ترکیه تناسب دارد. آقای اردوغان  اساســــًا این طرح با رویکرد های 

که ترکیۀ  کرده اســــت  کید  حرف هایش را خیلی صریح می زند و بارها تأ

واقعی در مرز های کنونی نمی گنجد و بسیار فراتر از مرز های فعلی است. 

تحرکات ترکیه در بالکان، سیاســــت ترکیۀ آبی )کــــه از دورۀ آتاتورک ابتر 

مانده بود اما اآلن در شرق دریای مدیترانه پیگیری می شود(، تحرکات 

ارضی ترکیه در عراق و سوریه، تحرکات در آفریقا و بالکان و جا های دیگر، 

که آقای اردوغان در دریای سیاه مطرح می کند، همه نشان  و تحرکاتی 

می دهد که ترکیه سیاست تهاجمی نئوعثمانی را در پیش گرفته است. 

کامًا به دنبال این است که جای پای ترکیه را بر زمین و دامنۀ حضور  او 

عملیاتی این کشور را  بیشتر کند. 
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کنونــــی ترکیه در  که به سیاســــت  در قفقاز، پان ُترکیســــم ابزاری اســــت 

چارچوب منافع غرب و جاه طلبی های اردوغان کمک می کند-به این 

معنا که ارتباط ترکیه را تا سین کیانگ چین فراهم می کند. جغرافی دانان 

از این منطقه با عنــــوان هارت لند )heartland( نــــام می برند. ایده ای را 

که بتوانند در آنجا مستقر شوند و بعد راه الجوردی را به  مطرح می کنند 

آن وصل کنند. 

مانع اصلی در مقابل این طرح همان 42 کیلومتر مرز است. تا سه سال، 

پیش رژیم حقوقی دریای خزر هم مانعی برای این کار بود، ولی با تصویب 

کنوانسیون خزر این مانع تا حدودی از بین رفته است.  بند های 12 و 14 

اآلن تنها مانع بر سر اینکه بتوانید از دریای مدیترانه به سین کیانگ بروید 

کیلومتر مرز اســــت که به اسم زنگزور یا استان سیونیک شناخته  آن 42 

می شود.

)3( از لحــــاظ بین المللــــی، اهمیت موضــــوع فراتر از ُبعــــد منطقه ای و 

کامًا مرتبط اســــت. از  ملی اســــت. در اینجا، مســــئله با موضوع انرژی 

ُبعد بین المللی، این مســــئله ســــه وجه دارد: )الــــف( معادالت خطوط 

که  کردن جادۀ جدید ابریشــــم )طرحی  کارآمد  انرژی در منطقه، )ب( نا

چینی ها ده ها میلیارد دالر در آن سرمایه گذاری کرده اند(، )پ( محاصرۀ 

ژئوپلتیکی ایران.

کارکرد ها برای  کارکرد دارد؛ و این  پس این داالن از ُبعد بین المللی ســــه 

اســــرائیل، انگلســــتان، آمریکا، و اروپا جذاب است. دلیِل اینکه رویکرد 

کرد  این بازیگران در مورد مناقشــــۀ قره باغ بعد از 30 ســــال یکباره تغییر 

که تحت تأثیر منافع منطقه ای و بین المللی به همگرایی و  این اســــت 

ک منافع رسیدند؛ وگرنه، جمهوری آذربایجان قدرت اینکه یک  اشترا

کیلومتــــر از اراضی خودش را بی هزینه و به صورت مســــتقل پس بگیرد 
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گذشته، هر وقت از  نداشــــت. این حرف بی استناد نیست. در 30 سال 

این تحرکات کرد جلویش گرفته شد.

به نظر من، معادالت انرژی بحث اصلی است. تا ما معادالت انرژی در 

اروپا و روســــیه را بررسی نکنیم، نمی توانیم به اهمیت این موضوع پی 

ببریم. اروپا به دنبال تنوع منابع تأمین انرژی و تنوع و تضمین استمرار 

کجا باید تأمین شود؟ اآلن از  انرژی مورد نیاز خود اســــت. این انرژی از 

طریق روسیه و از مسیر اوکراین تأمین می شود. خّط لولۀ نورد استریم 

)Nord Stream( از روسیه تا دریای بالتیک و آلمان می رود، ولی آمریکا 

کشــــور های اروپایی بــــه این تحریم  کرده اســــت. خیلی از  آن را تحریــــم 

که این خط را همراهی می کند. مسیر  پیوسته اند، و فقط آلمان است 

مورد نظر کشور های اروپایی برای انرژی مسیر ترکیه است. 

گزینه های زیادی ندارد. یک راه این اســــت  گاز اروپا  ترکیه برای تأمین 

گاز از قفقاز و آســــیای مرکزی تأمین شود. قفقاز و آسیای مرکزی، به  که 

دلیل نبود رژیم حقوقی در دریای خزر و اینکه این خط باید ارمنستان 

کیلومتر به خاطر مناقشــــۀ قره باغ بســــته بود(، برای  را دور بزند )آن 42 

گاز از  کارآیی نداشت؛ به همین دلیل، طرح انتقال  شرکت های اروپایی 

خزر سه بار شکست خورد. طرِح ترانس خزر در سال 1999 م. امضا شد، 

کند  که ترکیه خواست آن را احیا  اما در سال های 2001 و 2008 و 2012 م. 

موفق نشــــد. در آخر، آقای اردوغان نقشــــه را پیش رو قرار داد و فهمید 

کامًا به هم  کار انجام شود. این مسائل  برای اجرای این طرح باید این 

ارتباط دارد. 

که طرح نابوکو با مشارکت ایران شکل  در اوایل دورۀ اوباما، مطرح بود 

گاز اروپا توســــط ایران تأمین شــــود. طبیعی است  بگیرد، و بخشــــی از 

کثری بر ایران، این طرح را تأیید  که آمریکا، تحت سیاست فشــــار حدا
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گازی برای  نمی کرد؛ اما بدون مشارکت ایران، جمهوری آذربایجان هم 

ارســــال به اروپا ندارد. جمهوری آذربایجان بیــــن 36 تا 40 میلیارد دالر 

گرجستان عبور  که از آذربایجان شــــروع می شود و از  برای خّط لوله ای 

گاز ندارد. در  کرده اســــت، اما این خط  می کند و به ترکیه می رود هزینه 

که از این خط می توان به اروپا  گازی  خوش بینانه ترین حالت، مجموع 

که اصًا برای اروپا ارزش  کرد 16 درصِد ظرفیت خّط لوله است،  منتقل 

ندارد! 

گاز باید از قزاقستان، ترکمنستان، و ازبکستان منتقل شود-هم  پس 

به خاطر اینکه نقش روسیه را در موضوع انرژی آسیای مرکزی تضعیف 

کنند، هم بــــرای اینکه از منابــــع متعدد انرژی این منطقه اســــتفاده 

کنند.  کنند، و هم اینکه موضوع انتقال انرژی از طریق ایران را منتفی 

گاز جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی اقتصادی  برای اینکه انتقال 

کند؛ بنابراین،  باشد، خط باید حتمًا از به اصطاح داالن زنگزور عبور 

کشور های اروپایی و اسرائیل  گشایش این داالن از لحاظ انرژی برای 

بسیار اهمیت دارد و به رقابت های انرژی در سطح بین المللی مرتبط 

است. 

گاز آن ها را  بحث دیگر نیازهای هند و چین به انرژی اســــت. قرار است 

گر ظرفیت آسیای مرکزی به  کند. طبیعتًا، ا هم آســــیای مرکزی تأمین 

سمت اروپا تخلیه شود، برای آن ها مشکل پیش خواهد آمد. 

در مجموع، این کریدور، هم از لحاظ ملی و هم منطقه ای، برای بازیگران 

مختلف اهمیت دارد. در اینجا، جمهوری آذربایجان، ترکیه، اسرائیل، 

آمریکا، و اروپا منفعت دارند. شّکی در این نیست. در ارمنستان هم به 

گاز ارزان می شود و او  که  آقای پاشینیان بسته های تشویقی می دهند 



20
حۀ

صف
 /

71
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

از انزوا درمی آید. همۀ این مسائل را مطرح می کنند تا ارمنستان با این 

طرح همراهی کند. 

امــــا موضع روســــیه و ایران در قبــــال این طرح: جمهــــوری آذربایجان 

کریدور ظرفیت های ژئوپلتیکی منطقه را چه قدر علیه  که این  می داند 

که یک چارچوب  کو به دنبال این است  منافع ایران بســــیج می کند. با

کند. به خاطر  کریدور ایجاد  حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به این 

ف در یکی-دو ســــال اخیر 
ُ
که می بینیم آقای الهام علی ا همین اســــت 

گر نشد، از  کریدور باید باز شود؛ ا می گوید: »زنگزور متعلق به ما بود. این 

طریق نظامی اقدام می کنیم.« 

می خواهنــــد بگوینــــد قره باغ و نخجوان بخشــــی از یــــک رژیم حقوقی 

که زنگزور متعلق به آذربایجان  بوده اســــت. آن رژیم حقوقی این است 

کریدور  اســــت یا باید به آذربایجان برگردد یا حداقل ارمنســــتان با این 

کند-یعنی به مرگ بگیرند تا ارمنســــتان به تب راضی شود و  موافقت 

کند. سیاست جمهوری آذربایجان از  کریدور موافقت  در نهایت با خوِد 

که  طرح این موضوع یا طرح غرامت مناقشــــۀ قره باغ به این معناست 

کند به شرط  این جمهوری حاضر اســــت از برخی منافع چشم پوشــــی 

کار انجام شود. اینکه این 

به نظر من، موضع روسیه برای ما خیلی مهم است. در قفقاز و آسیای 

مرکزی، سیاســــت ما سال های ســــال همراهی و همســــویی با روسیه 

بوده اســــت، بخشــــی به دلیل منافع و پیوند های مشترک و بخشی به 

خاطر ماحظات ناشی از مسائل بین المللی. 

بهشتی پور: ما در بخش اول از ریشه ها گفتیم. اآلن موضع روسیه و ایران   

گر نکاتی در بخش اول )تاریخچۀ  خیلی مهم است. آقای حشــــمتی، ا
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که به جنگ و توافق مسکو منتهی شد( بفرمایید، بعد  ماجرا و روندی 

دربارۀ مواضع روسیه و ایران بحث می کنیم.

کردند. من یکی-دو جمله  کاظمی به طور جامع اشاره  حشمتی: آقای   

در این مورد صحبت می کنم. نباید در مورد تعلق تاریخی قفقاز به ایران 

شبهه داشته باشیم. متأسفانه در این سال ها دائمًا دارند شبهه درست 

گاه آن قدرت  گاه این و  کــــه  می کننــــد. بعضًا به خوِد ما هم باورانده اند 

گرفته اند، و این منطقه همیشــــه بخشی از جغرافیای ما  این منطقه را 

کنیم.  نبوده است. ما باید اول این شبهه را برطرف 

وقتی تاریخ قفقاز را نگاه می کنیم، می بینیم آنجا در طول قرون به طور 

گاهــــی امپراتوری روم تعرض  مطلق متعلق به ایران بوده اســــت. هر از 

می کرده اما عقب زده می شده است. 

که امپراتوری های روس و عثمانی تشــــکیل شــــد، این دو هم  از زمانی 

کردند، ولی خوشــــبختانه ایران توانســــت تا زمان  تعرضــــات را شــــروع 

کند. در بحث قفقاز، همیشــــه باید  عهد نامه های ننگین آنجا را حفظ 

در افق استراتژیک، ایجاد داالن موهوِم پان ترکیسم می تواند مطلوب ناتو باشد.
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که از لحاظ تاریخی این سرزمین جزء ایران  این را در نظر داشته باشیم 

که به دالیل نظامی و سیاسی از ایران جدا  بوده ولی 200 ســــال اســــت 

شده اســــت. این جدایی نبایــــد به حوزۀ تمدنی ایران اســــامی لطمه 

بزند. خوِد ارامنه و آذری های قفقاز هم این را قبول دارند. حتی دیدگاه 

گرجستان رفته ام. در آنجا،  گرجی ها هم به همین شکل است. من به 

کسانی که ُمنصف هستند تعلق تاریخی به حوزۀ تمدن اسامی ایران را 

قبول دارند. نگاه ما به قفقاز این است. 

گزارش ها را پیگیری می کنم، روس ها آنجا را متعلق  که من  اما تا جایی 

به خودشان می دانند چون به هر حال 200 سال در آنجا مستقر بودند. 

بعد از اینکه شــــوروی فروپاشید، اینجا را از دست رفته نمی دانند بلکه 

که  ِج نزدیک معرفــــی می کنند. پوتین در پاســــخ قزاق هایی  آن را خــــار

کــــه در اراضی ما  گفت: »توجه داشــــته باشــــید  حرف هایی زده بودند 

کنیم، می توانیم آنجا را  گر مــــا اراده  دولت تشــــکیل داده اید«-یعنی »ا

پس بگیریم!« 

ما به سابقۀ تاریخی منطقه توجه نکردیم. قبل از آن، در زمان شوروی، 

بهانه هایی بوده اســــت. حتی در زمان تشــــکیل جمهوری آذربایجان، 

کردند و توجهی به تعلق تاریخی این  پهلوی ها سهل انگاری و خیانت 

که در  منطقه نداشتند. اآلن در قره باغ چه اتفاقی افتاده است؟ ترکیه، 

که بخشی از عظمت امپراتوری  سال های اخیر به این سو هدایت شد 

کند، عامل اصلی بــــروز جنگ در قره بــــاغ بود. دولت  عثمانــــی را احیــــا 

کند  کمک ترکیه حساب  که می تواند روی  کردند  آذربایجان را متقاعد 

و عملیاتی را شروع کند که منجر به پیروزی شود. نظامیان ترکیه تا حّد 

کردند و وزیر  زیادی جلو آمدند و فرماندهانشــــان را در منطقه مســــتقر 

که  دفاع و رئیس ســــتاد مشترک آذربایجان-یعنی نجم الدین صادق، 
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کنار  هنوز معلوم نیست زندانی شد یا در حبس خانگی است-را عمًا 

گذاشتند. این شخص از همان موقع ناپدید شده است. با کنار گذاشتن 

گرفتند.  وی، فرماندهی جنگ اطراف قره باغ را در دست 

که هم مرز با  کرد، از منطقۀ جنوب  کاظمی اشــــاره  که آقای  همان طور 

کردند. هدف اصلی همین بود. دربارۀ  ایران است شــــروع به پیشروی 

که »ما دیدیم  اینکــــه چرا از آغ دام اقــــدام نکردند، اآلن بهانــــه می آورند 

گر حمله  بیشــــترین استحکامات دفاعی ارمنســــتان در آغ دام است و ا

کنیم مثل دفعــــات قبل شکســــت می خوریم و نمی توانیم پیشــــروی 

ف، رئیس ســــتاد 
ُ
کنیــــم.« بعضًا این ســــابقه را بــــه نجم الدین صادق ا

که می گفت: »ما  مشترک ارتش جمهوری آذربایجان، نسبت می دهند 

از منطقۀ آغ دام حمله کنیم.« منتها صحبت های مقامات دو کشور در 

کًا همین بوده،  که طرح  رسانه های ترکیه و آذربایجان نشان می دهد 

و پس گرفتن قره باغ کوهستانی-که منطقۀ ارمنی نشین اصلی است-

کردن این راه تحت عنوان  هدف اساســــی نبوده است. هدف اصلی باز 

یک داالن بوده تا اتصال جغرافیایی به نخجوان و از آنجا به ترکیه برقرار 

شود. 

کو جمع شده بودند تا تشریح  الهام علی ُاف با پژوهشگران خارجی در با

که »طرح  که ارائه شد این بود  کنند چه اتفاقی افتاده است. توضیحی 

این جاده تا دو سال و نیم دیگر آماده است. ما این جاده را می کشیم. 

که در توضیحات  گرفته شده اســــت.« جالب اســــت  بودجۀ آن در نظر 

که راه آهن را به طرف شــــمال  گفــــت: »ایران هم طرحی داشــــت  خود 

کوهستانی  بکشــــد، ولی اجرای آن خیلی دشــــوار اســــت چون منطقه 

کوهستانی است و احداث راه  است.« می گوید مسیر شمال به جنوب 

در آن ممکن نیست، ولی جادۀ شرق به غرب راحت است. 
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این طرح چه خطراتی برای موقعیت ما خواهد داشــــت؟ بعضًا مطرح 

که این مخاطرات قطعیت ندارد، اما در مورد مســــائل انرژی  می شــــود 

که به  کشــــورهای ُترک زبان،  ایــــن مخاطرات قطعیت دارد. در اجاس 

کید می کرد که منطقۀ زنگزور  ف تأ
ُ
صورت برخط برگزار شــــد، الهام علی ا

نقطۀ اتصال جهان ُترک بوده است، و این پیوستگی دوباره احیا خواهد 

شد. این خطری است که طرح آذربایجان برای ژئوپلتیک آسیا دارد.

که در قرن نوزدهم نظریۀ  کســــان دیگری  گاسپرینســــکی و  اســــماعیل 

گرفتند. آن ها  کردند بیشــــتر از یهودی ها الهام  پان ُترکیســــم را تدوین 

که روزی  بیشــــتر مطرح کنندۀ این ایده بودند و شاید تصور نمی کردند 

کشــــور های ُترک زبان تشکیل شود. این اتحادیه اآلن  باالخره اتحادیۀ 

گردشگری، و شبکۀ  تشکیل شده است؛ و ســــازمان فرهنگی، سازمان 

کرده اند. البته به  کشــــورها درست  تلویزیونی تقریبًا واحدی برای این 

کتفا نمی کنند. همین حد ا

ق: این ها چه کشور هایی هستند؟ زور  

حشمتی: ترکیه )که در واقع پدربزرگ آن هاست(، آذربایجان، قزاقستان،   

ازبکستان، و قرقیزستان! دوست دارند ترکمنستان را هم بیاورند و عضو 

کنند. ترکمنستان همکاری های دیگری هم با این ها دارد. به هر  ناظر 

حال، قضیۀ پان ُترکیسم را از یک ایده به اینجا رسانده اند. 

الهام علی ُاف، برای اینکه به ایران اطمینان خاطر دهد، می گوید داالن 

کســــی ندارد. در  زنگزور فقط خّط مواصاتی اســــت و هیچ ضرری برای 

کامًا بی اســــاس  گفت: »نگرانی ها  همان اجــــاس با پژوهشــــگران، او 

است. فقط خطوط مواصاتی است. ما می خواهیم جاده و خّط آهن 
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بکشیم. نگران نباشــــید. طبق توافق دوجانبۀ دهم نوامبر، امنیت آن 

داالن را سرویس امنیت روسیه بر عهده خواهد داشت.« 

به نظــــر من، حتی اینکه امنیــــت آن داالن را روس ها بر عهده خواهند 

گرفت نباید برای ما قانع کننده باشــــد. روســــیه خودش اولین کشوری 

که نمی خواهد ایران در قفقاز باشــــد. بیش از همه، روس ها در  اســــت 

گر روس ها مانع نبودند، ما توانسته  مقابل ما مطرح هستند. چه بسا ا

بودیم در مقابل نفوذ ترکیه و اسرائیل موانعی ایجاد کنیم.

که مطرح شــــد عرض  بهشــــتی پور: من چنــــد نکته را در مــــورد مباحثی   

می کنم؛ بعد به موضوع روسیه و سیاست ایران دراین باره بازمی گردیم. 

واقعیت این است که انگیزۀ اصلی جنگ قره باغ آزاد سازی سرزمین های 

ِاشغالی بوده است. ممکن است پشت پرده طراحی هایی صورت گرفته 

کید دارید که اصل بحث ممکن  باشد )آن طور که آقای کاظمی و شما تأ

که می توانست  اســــت همین ناحیۀ ِمغری یا زنگزور باشد(، ولی چیزی 

کند و خیلی اهمیت داشت  پوشش مناسبی برای انگیزۀ جنگ فراهم 

یکا و اسرائیل بر آنچه در قفقاز رخ می دهد اثرگذار است. سیاست های آمر
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کرده بــــود. برای  که ارمنســــتان هفت شهرســــتان را ِاشــــغال  ایــــن بود 

اینکه ارتباط بین قره باغ و ارمنســــتان را فقط از طریق شوشــــا-الچین 

کنند تا ارامنۀ قره باغ پشــــتیبانی خوبی داشته باشند، توجیهی  برقرار 

نداشتند. می خواســــتند با ایران هم مرز باشند چون ایران را پشتیبان 

خودشان می دانستند. تحلیل می کردند که »ما می توانیم به ایران اتکا 

کنیم.« منطقۀ جبرائیلیه هم منطقۀ وسیعی است که رسمًا قره باغ را به 

ارمنستان وصل می کرد. 

می خواهم بگویم در اینکه مسئوالن جمهوری آذربایجان می خواستند 

کنند شــــک نکنیم. حداقل در افکار  هفت شهرســــتان ِاشــــغالی را آزاد 

که باالخره باید  عمومی آذری و تبلیغات رسانه ها، این انگیزه قوی بود 

مناطق ِاشغالی و قره باغ را آزاد کنیم. دیدیم که در عمل آن ها توانستند 

که  کردند  که توافق  کنند. نکتۀ مهم این بــــود  فقط پنج اســــتان را آزاد 

کنند. اســــم آن هرچه  کریدوری باز  بتواننــــد بین نخجوان و آذربایجان 

کیلومتر عرض برای آن تعیین  که پنج  می خواهد باشد؛ مهم این است 

ک اصلی آذربایجان  کردند و طولش هم معلوم اســــت: از نخجوان تا خا

است. 

کیلومتر عرض از  که این پنــــج  ســــؤال اصلی در همــــان روز اول این بود 

که از مرز ایران شروع می شود  کجا شــــروع می شود. خیلی مهم اســــت 

کنند.  کریدور را باز  کیلومتر باالتر هم این  یا باالتر-چــــون می توانند 20 

کیلومتر را در منتهی الیه جنوب ارمنستان قرار دهند، عمًا  گر این پنج  ا

مرز ما با ارمنستان و دسترسی ســــرزمینی بین ایران و ارمنستان قطع 

می شود که ضربۀ بزرگی به منافع ما می زند. 

کاری به پان ُترکیسم نداشته باشیم. اینکه پروژۀ پان ُترکیسم وجود دارد 

کار ضربــــۀ بزرگی به منافع  را رد نمی کنــــم-آن به جــــای خود؛ ولی این 
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جمهوری اســــامی می زند. می خواهند دسترســــی ایران را به شمال و 

خّط راهبردی ای که می تواند ایران را به قفقاز شمالی متصل کند قطع 

کاری را انجام دهند، طرح ارتباطی شــــمال به جنوب  گر چنین  کنند. ا

کنار گذاشته می شود چون قابلیت اجرا ندارد. عمًا 

کاظمی ُبعد هــــای ملی و  ایــــن از نظر ما موضــــوع مهمی اســــت. آقای 

منطقه ای و بین المللی مسئله را توضیح دادند، و به نظرم حرف های 

کنار آن ها، رابطۀ دوجانبه با ارمنستان و قطع  اساســــی مطرح شد. در 

این مرز هم مطرح است. ما از نظر ژئوپلتیک نمی توانیم از این مسئله 

گر دید استراتژیک  کسی نمی تواند بی تفاوت باشد. ا کنیم.  صرف نظر 

داشته باشیم، نمی توانیم مرز با ارمنستان را از دست بدهیم. باید تمام 

کوشــــش ها برای حفظ مرز صورت بگیرد چون منافــــع متقابل ایران و 

ارمنستان تعارضی با منافع جمهوری آذربایجان ندارد. 

کــــه انگیزه های آزاد ســــازی ســــرزمینی، حداقل  نکتۀ دوم این اســــت 

بــــه عنوان محــــرک اجتماعی، در جهت آماده ســــازی افــــکار عمومی و 

زمینه سازی برای جنگ وجود داشت. ترکیه می خواست برای پیشبرد 

کند. ترکیه در سال  برنامه های خود از این محرک اجتماعی اســــتفاده 

1974 م.، به بهانۀ دفاع از حقوق ُترک های قبرس )که یک سوِم سرزمین 

را در اختیار داشــــتند(، به قبرس شــــمالی رفت و بــــا مداخلۀ نظامی در 

که  کرد. قبرســــی  آنجــــا مانــــد و قبرس شــــمالی را از قبرس جنوبی جدا 

جزء اتحادیۀ اروپاســــت عمًا بخش جنوب است؛ بخش شمالی تحت 

سیطرۀ قدرت نظامی ترکیه است. 

که در آنجا داشتند را در قره باغ  ُترک ها بدشان نمی آید همان طرحی 

کنند: قره باغ را بگیرند و بگویند: »ما توانســــتیم این سرزمین را  پیاده 

کنیم.«  با زنگزور به نخجوان پیوند دهیم و این مشکل تاریخی را حل 
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که عاوه  بدون پرده پوشی، من فکر می کنم اردوغان به دنبال این بود 

که ِمغری را  کند  بر اینکه آن شهرستان ها جدا شوند، این فضا را فراهم 

بگیرد و نخجوان را به آذربایجان پیوند دهد و عمًا قره باغ و جمهوری 

آذربایجــــان را تحت ســــلطه بگیرد. بــــه نظرم، روس ها دســــت ترکیه را 

کرد عمًا همه چیز را از آِن  گذاشــــت  که روســــیه پایه  خواندند. توافقی 

این کشور کرد.

که ما از رویکــــرد ترکیه در خاورمیانه داشــــتیم،  کاظــــم زاده: با تجربــــه ای   

می دانیم آب برای ترکیه چه اهمیتی دارد، و ترکیه چه سرمایه گذاری ای 

روی آن کرده است. ترکیه برای حفظ مناطق آبی خود هیچ خّط قرمزی 

که در عراق و ســــوریه چه قدر بی رحمانه در این  نمی شناســــد. دیدیم 

زمینه وارد عمل شد. 

در فضایی که در دورۀ جنگ تحمیلی هشت ساله بین ایران و رژیم بعث 

گونه ای ذی نفع بودند. با  عراق به وجود آمد، احتمااًل ُترک هــــا هم به 

که بین ترکیه و عراق و سوریه وجود داشت، به نظر  پیشینۀ اختافاتی 

که  کشــــور شد. برنامه ای  من، ترکیه از منظر هیدروپلتیک وارد این دو 

که تمام  کرده بودند تــــا 2020 م. بود  آن ها بــــرای دجله و فرات طراحی 

شد. اآلن، 22 سد و 19 نیروگاه که روی دجله و فرات در نظر گرفته بودند 

تقریبًا همه یا تکمیل شده یا در آستانۀ تکمیل است. به نظر می رسد با 

اتمام پروژۀ گاپ در مسیر دجله و فرات، تمرکز ترکیه بر اجرای پروژۀ گاپ 

ُکر و ارس بیشتر می شود. تا جایی که من اطاع دارم، ترکیه 15 سد  روی 

کرده است.  برای این دو رودخانه طراحی 

کــــه بین ترکیــــه و جمهوری  اهمیــــت این بحــــث از این جهت اســــت 

آذربایجــــان همبســــتگی و پیوســــتگی ایجــــاد می کنــــد. وقتــــی پــــای 
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کشوری  هیدروپلتیک در میان باشد، جمهوری آذربایجان، به عنوان 

ج از مرزهایش  که بیش از 70 درصِد آب آن وارداتی خواهد بود، به خار

)یعنی ترکیه( وابسته است. هر دو سرشاخۀ ارس و ُکر از ترکیه سرچشمه 

که در  گرفته  می گیرد. من فکــــر می کنم ترکیه همان طرحی را در پیش 

کشــــور را تا مرز  گاپ در عراق و ســــوریه انجام داد و این دو  اجرای پروژۀ 

ویرانی کشاند تا بتواند پروژۀ خود را پیش ببرد. احتمااًل، همین انگیزه 

که همۀ  ُکر و ارس دارند. مفهوم آن این اســــت  را بــــرای رودخانه های 

که در مســــیر این رودخانه های عظیم قــــرار دارند، دیر یا  کشــــور هایی 

گر این پروژه  زود، از این پروژه آثار منفــــی خواهند دید-به خصوص، ا

که طراحی شده بسیار عظیم است. ما هم  به انتها برسد. پروژه هایی 

که بیش از یک میلیارد متر  ســــد داریم، ولی سد داریم تا سد! ســــّدی 

مکعب آب دارد با سدی که 150میلیون متر مکعب آب دارد خیلی فرق 

می کند.

اآلن، برای نجات دریاچۀ ارومیه، آخرین طرح های ما به اینجا رسیده 

که برای آب شرب تبریز مسیری از ارس به تبریز می کشند تا مازاد آن را به 

صورت بازچرخانی برای نجات دریاچه به سمت ارومیه ببرند. اآلن آب 

گاپ  گر فردا پروژۀ  هست و ممکن اســــت این طرح نتیجه بدهد؛ ولی ا

به انجام برســــد، چه اطمینانی برای موفقیت این طرح وجود خواهد 

کنوانسیون  داشت؟ ترکیه هیچ کدام از توافق نامه های بین المللی آبی 

1997 م. ســــازمان ملل را امضا نکرده است-آن زمان، ترکیه بیشترین 

کنوانســــیون نشان داد و به عنوان عنصر  مقاومت را در برابر تدوین آن 

مخالف عمل کرد. 

در نبود توافق نامه های بین المللی، توافق نامه های دوجانبه اهمیت 

کرد  دارد؛ اما مگر ترکیه در عراق و سوریه به تعهدات دوجانبه اش عمل 
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که از زمان شوروی بین  که ما انتظار داشــــته باشیم به چند توافق نامه 

ما و ترکیه و شــــوروی بوده و اآلن به جانشینان شــــوروی )ارمنستان و 

کند؟ اصًا آیا نسبت به رفتار ترکیه  گذار شده اســــت عمل  آذربایجان( وا

در آینده تضمینی وجود دارد؟ 

فکــــر می کنــــم ورود ترکیه به قفقاز بــــا این حجم از تــــوان نظامی، غیر از 

که شــــد، باید از منظر هیدروپلتیک هم بررسی شود. باید  بحث هایی 

کنیم.  گاه  کشور های پایین دســــت را از عواقب این طرح آ تا دیر نشده 

خوِد جمهوری آذربایجان بیش از ما به آب های وارداتی وابسته است. 

کشورها دچار آسیب  کاهش یابد، بقیۀ  گاپ عملی شود و آب  گر پروژۀ  ا

زیست محیطی و تنش آبی می شوند. 

که در ایاالت متحدۀ  گر هزار ســــال دیگر مورخی بگوید مردمــــی  ق: ا زور  

آمریکا هستند فرزندان سرخ پوستان هستند نباید از سخنش تعجب 

کرد؛ چرا؟ چون آنــــان در محّل زندگی سرخ پوســــتان زندگی می کنند. 

قبــــل از پیدایــــش ایاالت متحده هــــم سرخ پوســــت ها در این منطقه 

یاچۀ وان گسترش می یابد. ارمنستان معتقد به ارمنستان غربی است که تا در
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گفته  که احتمااًل هزار سال بعد  کن بودند. اآلن ما می فهمیم حرفی  سا

می شود غیِر واقعی است. 

1400 سال پیش، یک انقاب جهانی صورت گرفت، که ثمرۀ آن پیدایش 

که اسام با شمشیر  ظرف جغرافیایی تمدن اسامی اســــت. این ادعا 

کرد دروغ مطلق است. چرا دروغ است؟ در جنگ  گسترش پیدا  عرب 

که به جنگ نیامدند )زنان،  گر آن ها  بدر، مســــلمانان 313 نفر بودند. ا

کودکان، بیماران، و سالخوردگان( پنج برابر سپاهیان بوده باشند، یعنی 

حد 700 نفر 
ُ
کمتر از دو هزار نفر جمعیت داشته است. در جنگ ا مدینه 

کردند. عربستان همیشه  و در جنگ خندق 3000 نفر مسلمان شرکت 

مشکل فقر جمعیت داشته است. 

در عین حال، در عصر فتوحات، دو امپراتوری روم و ساســــانی از اعراب 

مســــلمان شکســــت خوردند. این جمعیت قلیل نمی توانســــت بر آن 

که در آن نیروی انســــانی  کثیر پیروز شــــود، آن هم در جنگی  جمعیت 

حرف اول را می زند چون جنگ افزارش شمشــــیر اســــت. بمب و تانک 

کار نیست؛ شمشیر و تیر و نیزه است! در حقیقت، اسام  و موشــــک در 

یک انقاب جهانی ایجاد کرد. ملت ها نمی خواستند با اسام بجنگند. 

اعراب و بیشتر دشمناِن پیامبر؟ص؟ بر امواج اسام خواهی ملت ها سوار 

شــــدند، و عصر فتوحات به وجود آمد. ســــرداران ســــپاه اسام در عصر 

فتوحات همان سرداران سپاه شرک در عصر پیامبر؟ص؟ بودند، که همه 

از دشمنان سرسخت پیامبر؟ص؟ شمرده می شدند و نزدیک 20 سال با 

ایشان ستیزه جویی کرده بودند: عمرو بن عاص، خالد بن ولید، عکرمة 

بن ابی جهل، معاویة بن ابی سفیان، و.... 

که یک سِر آن هیمالیا و سر  گرفت، ظرفی  این ظرف جغرافیایی شکل 

دیگرش پیرنه )از طریق شــــمال آفریقا( است. اآلن، مثًا به عنوان یک 
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ایرانی، دیگر نمی توانید بگویید: »ما فرزندان مردمان این منطقه در عصر 

کسی  کوروش  کوروش و داریوش هستیم.« البته،  قباد و انوشــــیروان و 

است که یک خط شعر در مورد او در شاهنامۀ فردوسی وجود ندارد. نام 

این مرد حتی در افسانه های مردم این منطقه هم نبوده است، وگرنه 

که شناسنامۀ هویت  نامی از او در شــــاهنامه می آمد. همین سعدی، 

که حلیمۀ سعدیه )مادر  ادبیات فارسی ماســــت، از قبیلۀ سعد است، 

رضاعی پیامبر؟ص؟( از آن اســــت. او به هر دو زبان فارســــی و عربی شعر 

دارد. خیلــــی از نام های خانوادگی در این منطقه به اســــامی مهاجران 

قبایل عرب در دوران گذشته برمی گردد-مثِل عامری ها که از بنی عامر 

که  که ریشۀ آن ها در یمن است. نسب سادات هم  بودند یا اشــــعری ها 

عمومًا از طریق حضرت فاطمه؟اهع؟ به پیامبر؟ص؟ می رسد. 

طّی بیش از 1400 سال، در این ظرف جغرافیایی، یک ملت درست شد 

که من نام آن را ملت محمد می گذارم. همۀ این اعضای ملت مسلمان 

نیســــتند، ولی همه عضو ملــــت محمدند. اعضای ایــــن ملت تاریخ و 

فرهنگ و سرگذشت مشترک دارند. ارامنه و زرتشتی ها ملت محمدند 

گر در تهــــران یک ارمنی را ببینید،  هرچند پیرو دین او نیســــتند. اآلن ا

کنید؛ دینش با شما فرق می کند، ولی  خیلی راحت می توانید او را درک 

na�( ملت- تفرهنگ او فرق اساســــی نمی کند. خیمه شــــب بازِی دول

کمان ملحد اروپــــا به راه انداختند، برای پاره پاره و  که حا  ،)tion�state

کــــردن این ملت بزرگ بود. آذری ها و ارامنه فرزندان ملت  قطعه قطعه 

کشــــور در  گانه نیســــتند. غربی ها این همه  محمدند و از دو ملت جدا

این ظرف ساخته اند تا واحد بزرگ جغرافیایی تمدن اسامی را تجزیه 

گر ما از این زاویه نگاه کنیم،  کنند و فرزندان آن را به جان هم بیندازند. ا

ارمنی زبان ها عضو یک ملت هســــتند چون 1400 سال با سایر اعضای 
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کرده اند و با آذری زبان ها زمینه و زمانۀ مشــــترک  ملت محمد زندگــــی 

داشته اند. آن ها با ما فرهنگ مشترک، سرگذشت مشترک، و در نتیجه 

سرنوشت مشترک دارند. 

کنیم و دســــت و  مــــا نبایــــد در چارچوب اســــتعماری دولت-ملت فکر 

پای حقیقت تاریخی خود را با زنجیر اساطیر و افسانه های نظریه های 

کنیم و آن طور  القایی غرب ببندیم و به افسانه های پوشالی دل خوش 

کنیم و  کــــه اســــتعمارگران می خواهند در چارچوب اســــتعماری فکــــر 

بگوییم: »ایران و رستم و ســــهراب یک طرف، توران و افراسیاب طرف 

که ما فریب آن  دیگر.« این افسانه گرایی ها بازی های استعماری است، 

را خورده ایم. از این دست بازی ها در سیاست زیاد است. 

به عنوان مثال، به ما می گویند: »شما از نژاد هند و اروپایی هستید و از 

کامًا بی اساس  نژاد عرب ها نیستید. از نژاد آریایی هستید.« این حرف 

کربا و نجف برویم مردم را شبیه خودمان می بینیم یا  گر ما به  اســــت. ا

گر به هلند و لوکزامبورگ برویم؟ رنگ پوســــت و طول قد و رنگ چشم  ا

و رنگ موی اروپایی ها با ما متفاوت اســــت، اما رنگ پوست و طول قد 

که در ظــــرف جغرافیایی تمدن  و رنگ چشــــم و رنــــگ موی ما مردمی 

اسامی زندگی می کنیم یکی است. 

که »شــــما از نــــژاد اروپایی هســــتید و از نژاد عرب ها  کرده اند  در مغز ما 

کشتار در  کشتار در ظفار از ایران ســــرباز ببرند و برای  نیســــتید« تا برای 

ایران از عراق ســــرباز بیاورند. آن ها می خواهند از مفهوم پان عربیســــم 

کنند. اآلن پان ُترکیسم را  اســــتفاده و در استان خوزســــتان اغتشــــاش 

کنند. یک روز  درست می کنند تا از آن علیه جمهوری اسامی استفاده 

هم از اهرم پان ایرانیسم استفاده می کنند تا از آن علیه انقاب اسامی 

استفاده کنند. 
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که چه ملتی و متعلق به چه انقابی هستیم. ما  ما باید متوجه شویم 

باید بدانیم که ریشۀ ما در تاریخ کجاست. ریشۀ ما به تیسفون و طائف 

برنمی گردد؛ ریشــــۀ ما به مدینةالّنبی برمی گردد. این حرف یک شــــعار 

سیاســــی از روی احساسات دینی نیســــت؛ بیان یک واقعیت تاریخی 

است. کما اینکه ریشۀ آمریکا هم به اروپا برمی گردد، و تمدن امروز آمریکا 

به اینکاها و آزتک ها و سرخ پوســــت ها ربطی ندارد. درســــت اســــت که 

که سرخ پوست ها در آن بوده اند،  ایاالت متحدۀ آمریکا در جایی است 

ولی آمریکا ادامۀ تمدن اینکا ها نیست؛ آمریکا ادامۀ تمدن اروپاست. 

کــــه در ظرف جغرافیایــــی تمدن اســــامی زندگی می کنیم  مــــا مردمی 

متشکل از پارس ها، ُترک ها، ارامنه، و اقوام دیگر هستیم. همین بافت 

که در ایران و قفقاز هســــت را در سوریه هم می بینید: در سوریه  قومی 

ُکــــرد، ُترک، و ترکمــــن داریم. این اقــــوام همه به یک ملت  هــــم ارمنی، 

گر هوشیاری تاریخی داشــــته باشیم و این ملت را-که به  متعلق اند. ا

شــــکل عینی در تاریخ وجود داشته اســــت-امروز به شــــکل ذهنی در 

کرد:  آسیای غربی و شمال آفریقا به وجود بیاوریم، تاریخ تغییر خواهد 

دیگر هرگز آذری و ارمنی با هم نخواهند جنگید، و اروپا به هویت واقعی 

پاره هــــای پیکر ما در اروپای جنوب غربی و اینکه شــــبه جزیرۀ ایبری را 

کرده و مسیحیت صهیونیســــتی را بر دو جهاِن  با تفنگ اســــام زدایی 

مسلمان و مسیحی تحمیل کرده اند اعتراف خواهد کرد.

گسترۀ خانۀ اسام به عنوان  که اقوام مســــلمان در  این واقعیت است 

کنار هم زیســــته اند.  اعضای ملــــت محمد برای قرن های متمادی در 

که استعمار این اقوام را به ویژه به خاطر نفت و  واقعیت دیگر این است 

که  گاز در برابر یکدیگر قرار داده است، نه به خاطر آن افسانه ها و اساطیر 

گفتند: »شما  کرده ایم. به ما  به گوش ما خوانده اند و ما هم آن ها را باور 
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کردیم؛ به ما  از نژاد ما اروپایی ها هستید و با اعراب بیگانه اید« و ما باور 

کردیم؛ به ُترک ها در  گفتند: »شــــما از نسل رستم و ســــهرابید« و ما باور 

گفتند: »شــــما نسل اسفندیارید، نه از نسل بیزانس« و آن ها باور  ترکیه 

گفتند: »شــــما بقایای  کردند؛ به هم وطنان ما در جمهوری آذربایجان 

تورانید و در جنگ با ایرانید« و زمامدارانشــــان به خاطر منافعشان باور 

کردند. 

واقعیت این اســــت که حتی در سطح نخبگان نیز خانواده هایی داریم 

که به عنوان  که متعلق به ملت محمدند و در هیچ قفسۀ استعماری، 

دولت-ملت ســــاخته شــــده، نمی گنجند-از آن جمله، خانوادۀ صدر 

در ایــــران و عــــراق و لبنان، خانــــوادۀ خویی در ایران و عــــراق، خانوادۀ 

شهرســــتانی در ایران و عراق و شیخ نشــــین های خلیج فارس. ما ملت 

که  کز افسونگری  محمد واقعیت تاریخی هستیم، نه افســــانه های مرا

کردند.  گوش ما تکرار  شب و روز در 

بحــــران قره باغ و تنش های سیاســــی بین بــــرادران آذری و ارمنی ما در 

جمهوری آذربایجان و ارمنســــتان را بایــــد با توجه به این واقعیت های 

تاریخی مطالعه کرد. استعمار برای هر قطعه از ملت قطعه قطعه شدۀ ما 

یک پرچم، یک ارتش، یک نظام سیاسی وابسته، و یک هویت جعلی 

ساخته است. اردوغان ها، رضاخان ها، صدام ها، و ملک سلمان ها به 

خاطر منافع آنی خود به این هویت جدید دل بستند. دولت ها در این 

کشــــورها به نیروهای امنیتی و مسلح وابســــته اند، و نیروهای امنیتی 

کنترل  کشورها را ســــرویس های اطاعاتی غرب مدیریت و  مسلح این 

می کنند. اوضاع در جمهوری آذربایجان، ترکیه، و بســــیاری کشورهای 

گر دموکراســــی هم باشــــد نمایشی است، و  دیگر بر این منوال اســــت. ا

گر محمد مرسی با  نمایشــــنامه نویِس آن سرویس های غربی هستند: ا
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کشته  رأی مردم در مصر به قدرت برسد، با رأی ارتش دستگیر و اسیر و 

گر اردوغان در ترکیه برای کنترل افکار عمومی مردم مسلمان  می شود؛ ا

گولن، تمام  کودتای  ترکیه دم از اســــام بزند، به عنوان مبارزه با عوامل 

ک سازی  نهادهای مهّم کشور ترکیه را از عناصر مسلمان و غیِر سکوالر پا

می کند.

راه حل بحران قفقاز آشــــنایی هم وطنان ما با واقعیت اصیل تاریخی و 

که به آن تعلق داریم. هویت راستین و تردیدناپذیری است 

کریدور مرز را تغییر می دهــــد. در قانون بین الملل، تغییر  رویوران: ایــــن   

کم بر دنیای دولت-ملت ها، مرز  کفر مطلق اســــت! در فرهنگ حا مرْز 

امر مقدســــی است. تا اآلن، تاش هایی برای تغییر مرز در دور و نزدیک 

انجام شده است: 

)1( در کردستان عراق، برای تجزیه رفراندوم کردند و از مردم رأی گرفتند 

و آمریکا و اسرائیل هم پشت آن بودند، اما اتفاق نیفتاد. 

داالن موهومــی کــه بین نخجوان و جمهــوری آذربایجان تعریف می کنند منافع 

کشورهای متعددی را تهدید می کند.
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کرد  کرد، آمریکا هم تأیید  )2( اســــرائیل قدس را به قلمرو خود ضمیمه 

و ترامپ چراغ ســــبز داد؛ اما همین اآلن بحث انتخابات فلســــطینی ها 

که  در قدس مطرح اســــت، و اروپایی ها به اســــرائیل التیماتوم داده اند 

فلســــطینی های قدس باید رأی دهند و اســــرائیل نمی تواند ممانعت 

کند. 

کرد، اما کشورهای  ک خود ضمیمه  کریمه را گرفت و به خا )3( روســــیه 

که رئیس جمهور اوکراین به   
ً
دنیا آن را به رســــمیت نشــــناختند. اخیرا

ترکیه رفته بود، اردوغان گفت: »ما تمامیت ارضی اوکراین را به رسمیت 

می شناسیم«-یعنی این کار ها را قبول نداریم. 

کسی  که در مورد آن بحث شد،  )4( همین ِاشغال شمال قبرس را هم، 

به رسمیت نشناخت. یکی از شرط های اتحادیۀ اروپا برای ورود ترکیه 

کند.  که مشکل قبرس را حل  به اتحادیه این بود 

کشور به  کار ساده ای نیست. تغییر مرز با توافق دو  لذا، تغییر مرز به زور 

سپردن وثیقه به سازمان ملل صورت می گیرد-مثل توافق الجزایر، که 

کشور به سازمان  بین ایران و عراق در مورد اروندرود انجام شــــد: هر دو 

که خــــط تالِوگ مبنای حّل  ملل رفتند و وثیقــــه ای در آنجا قرار دادند 

اختاف است. 

گر  من تصور می کنم ایجــــاد داالن زنگرور به زور ممکن نیســــت. حتی ا

طرح به واقعیت تبدیل شود، کسی آن را به رسمیت نمی شناسد.

که یکی از  کــــوزوو را،  بهشــــتی پور: جهت یادآوری عــــرض می کنم: آمریکا   

کشور دنیا آن  کرد، و 84  اســــتان های صربســــتان بود، به زور از آن جدا 

را به رســــمیت شــــناخته اند. وتوی روســــیه در شــــورای امنیت جلوی 
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کوزوو  گرفته است؛ وگرنه، متأسفانه عمًا  عضویتش در ســــازمان ملل را 

کردند. را از صربستان به زوِر جنگ جدا 

رویوران: کّل یوگساوی فروپاشید. این مورد وضعیت ویژه ای داشت که   

چنین سرنوشتی پیدا کرد. 

که در مسکو بود.در آنجا از واژۀ کریدور استفاده  نکتۀ دوم بحثی اســــت 

که به معنای یک پیوستگی است، ولی لزومًا معنی آن این  شده است، 

که  که زمین بدهند. بحث زیِر زمین مطرح بوده است. زمانی  نیســــت 

که روی زمین با  کار می رود، لزومًا مقصود این نیســــت  واژۀ کریدور بــــه 

عرض مشخصی باشد.

کیلومتر، که روی زمین  گفته است پنج  بهشتی پور: توافق مسکو صراحتًا   

هم هست.

حشمتی: در توافق نیست. فقط گفته اند ارتباط برقرار باشد. این ارتباط   

می تواند یک جادۀ کم عرض باشد.

بهشتی پور: پس آن پنج کیلومتر به شوشا-الچین مربوط است؟  

حشمتی: بله.  

رویوران: اینکه آن ها بین قره باغ و ارمنســــتان و این ها هم بین نخجوان   

کریدور بدهند تقریبًا توافق شده اســــت. می خواهم بگویم  و آذربایجان 

کریدور هم می تواند محمل های متفاوتی پیدا کند. 



39
حۀ

صف
 /

71
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که آقای ترامپ تحت عنوان معاملۀ قرن داده  که طرحی  جالب اســــت 

کرانۀ باختــــری بردارد و  که اســــرائیل هرقــــدر می خواهد از  بود این بود 

کند. چون شــــهرک های  بقیــــۀ مناطق عربــــی را با تونل بــــه هم وصل 

کرده اند، در این  صهیونیست نشــــین شــــهر های مختلف را از هم جدا 

صورت، منطقۀ عربی شــــامل حدود 30 جزیره می شــــود. مگر می شود 

کشــــوِر به هم پیوسته شامل 30 جزیره باشد؟ می  خواهم بگویم از  یک 

کریدور و پیوستگی هم مسائلی هم وجود دارد  لحاظ حقوقی در بحث 

که قابل توجه است.

کاظمی: از صحبت های دوستان استفاده کردم. برای ارزیابی نگاه روسیه   

به کریدور ارتباطی، به نظرم باید نگاهی به مدل رفتاری روسیه در قفقاز 

و آســــیای مرکزی در یکی-دو دهۀ اخیر داشته باشیم. به نظر می رسد 

که آن را حیاط  ِج نزدیــــک،  مــــدل رفتاری روســــیه در تمام مناطِق خار

که توانسته  کشــــور هایی  خلوت خود می داند، چنین بوده اســــت: در 

کمونیستی و  کوشــــیده با همان مهره های  کند،  کامل ایجاد  ســــیطرۀ 

که شرایط اجازه  فرزندان آن ها سلطۀ خود را ادامه دهد؛ و در جا هایی 

کشور حضور مطلق  کرده حداقل در نقاطی از آن  نداده اســــت، ســــعی 

گرجستان را تحت  کند. مثًا، روســــیه نتوانست سراســــر  خود را حفظ 

ســــیطرۀ خود درآورد، اما وضعیت جدید آبخازیا و اوِســــتیای جنوبی را 

کرد و حضور خود را با پایگاه هایی که در آنجا ساخت تحکیم  شناسایی 

کرد از انقاب های مخملی جلوگیری  کرد. در آســــیای مرکزی هم سعی 

کند. آذربایجان و ارمنستان هم از این مدل خارج نیست. 

که روســــیه دیگر قدرت مطلق یا حتی  خاصه، عرض بنده این اســــت 

برترین قدرت قفقاز نیست. رفتارها و قرائنی که این ادعا را تأیید می کند 
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ف، وجود دارد-
ُ
در جمهوری آذربایجان، خصوصًا در دورۀ الهام علی ا

مثــــل اینکه روس ها مجبور شــــدند پس از 40-50 ســــال، پایگاه قبله را 

تخلیه کنند.

در مورد مناقشــــۀ قره باغ هم همین وضع برقرار بوده است. همان طور 

گر  که ا کنونی روسیه این است  کردند، ماحظۀ  که آقای رویوران اشاره 

کریدور ها در حقوق بین الملل  کریدور ایجاد شود وضعیت تغییر نکند. 

مشروعیت ندارند؛ در واقع، وضعیت های جدیدی هستند که بر اساس 

توافق های چندجانبه یا دوجانبه می تواند شــــکل بگیرد، و هرکدام بر 

که دارد قابل تعریف است- گذشــــته و ویژگی هایی  اســــاس ماهیت و 

مثل رژیم دریا چه ها، که در حقوق بین الملل یک رژیم یکسان نداریم. 

در این بحث، یکی از ماحظات روسیه ارتباطش با ایران است: داالن 

گمرکی، پیوستن ایران به اتحاد اوراسیا،  شمال-جنوب، توسعۀ اتحاد 

و دسترســــی روســــیه به چابهار و خلیج فارس در ایــــن زمینه قابل ذکر 

است. اما از دیدگاه روس ها، مسیر های جایگزینی برای ارتباط با ایران 

وجود دارد-از جمله، دریای خزر، بازوی شرقی داالن شمال-جنوب، 

و خّط ریلی تا ســــرخس از ســــمت آســــیای مرکزی. وجود این مسیرها 

دغدغه های روسیه را کم می کند. 

نکتۀ تأثیرگذار در نگاه روســــیه، به نظر من، ابزار ها و اهرم های فشاری 

که  کند  که ترکیه در مقابل روســــیه دارد. این باید ما را هشــــیار  اســــت 

غ هایمان را در سبد روسیه نچینیم. تحوالت منطقه ای  همۀ تخم مر

که تقریبًا در 20 ســــال اخیر ایجاد شــــده ابزار هــــای جدیدی برای ترکیه 

کرده است. یکی از این ابزار ها انقاب های مخملی  علیه روســــیه ایجاد 

که در اوکراین انجام شد. قبل از اینکه انقاب رنگین  و حوادثی اســــت 

کار بیاینــــد، اوکراین  در اوکراین به پا شــــود و نیرو های ضّد روســــی ســــر 
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یــــک حیاط خلوت روســــی بود. اوکرایــــن یک جمهوری از نژاد اســــاو 

و از مؤسســــان شوروی و پایه گذاران بلوک شــــرق بود، و روسیه در آنجا 

هیچ مشــــکلی نداشت. روســــیه در دریای ســــیاه نیز از طریق اوکراین 

کامًا حاضر بود و پایگاه های نظامی بیشــــتری در آنجا داشت. چون در 

کار بود و اغلب سواحل استراتژیک در دست  اوکراین دولت روســــی سر 

نیرو های روس گرا بود، رژیم حقوقی دریای ســــیاه خیلی ابزار فشاری در 

دست ترکیه نبود. 

کار  اآلن شــــرایط متفاوت اســــت. یک دولت ضّد روسی در اوکراین سر 

کریمه، شرایط  کرده اســــت. با توجه به اتفاقات  آمده و اســــتمرار پیدا 

پیچیده تر شده اســــت. پیمان مونترو در ســــال 1936 م. امضا شــــده 

و ناظــــر بــــه رژیــــم حقوقی دریای ســــیاه اســــت. مهم تریــــن نکتۀ این 

گذاشتن نصاب  کشــــتی های جنگی و  پیمان محدودیت عبور و مرور 

که بــــه بهانه های  محدودیت ُتناژ اســــت. ترکیه به دنبال این اســــت 

پان ترکیسم ابزاری در خدمت منافع غرب و در چارچوب جاه طلبی های اردوغان 

است.
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که طبیعتًا  کند،  کانال استانبول ایجاد  کانال جدیدی به نام  مختلف 

گر چنین شــــرایطی  از محدودیت هــــای آن پیمــــان پیروی نمی کند. ا

ایجاد شود، غیر از تهدیدی بعد از گسترش ناتو و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ 

کانون جدید ایجاد می شــــود  بالتیک علیه روســــیه ایجاد شــــده، یک 

که ناتو و آمریکا می توانند به راحتی به آن دســــت یابند. آسیب پذیری 

کیست؟ در  کانون جدید دست  کم نیست. این  روسیه در آن مناطق 

دســــت ترکیه است. ترکیه این موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک را دارد 

کم بر دریای سیاه را از بین ببرد. این مسئله ممکن  که رژیم حقوقی حا

گرفته شــــود و عامل  کار  اســــت در پشــــت پرده به منزلۀ ابزار فشــــار به 

معامله بین روســــیه و ترکیه بر ســــر همین داالن باشد. این یک نکته 

کرد. که باید به آن توجه  است 

نکتۀ دوم بحث های انرژی و ُترک استریم و انتقال انرژی روسیه از طریق 

که با همۀ طرف ها  گر ترکیه، در چارچوب همین سیاست  ترکیه است. ا

کند، به همکاری با روسیه ادامه دهد،  به عنوان مسیر انرژی همکاری 

کردن روســــیه در معادالت انرژی با  تحرکات اروپا و آمریکا برای محدود 

شکست مواجه می شود. اینجا هم روســــیه نقش دارد، و ترکیه ابزاری 

کند بر معادالت انرژی در خزر تأثیر  گر از آن استفاده  که ا در اختیار دارد 

می گذارد. 

یک نقطۀ ضعف دیگر روسیه در برابر ترکیه بحث ُترک های تاتار است. 

کریمه و مناطق ُترک نشــــین روسیه از نظر مسکو مهم  حرکات ترکیه در 

است. 

نقش باالی معادالت تجاری هم در این میان شایســــتۀ بررسی است. 

مبــــادالت تجــــاری ایران-روســــیه قابل مقایســــه با مبــــادالت ترکیه-

گردشگر از روسیه به ترکیه می روند.  روسیه نیست. ساالنه 20 میلیون 
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کاهش داده است، ولی حجم  کنونی تا حدی این را آمار  البته شــــرایط 

مبادالت تجاری بسیار باالست.

در مجمــــوع، امکاِن اینکه ترکیه از این ابزار ها برای امتیازگیری در قفقاز 

کند زیاد است. نحوۀ امتیازگیری روسیه هم خیلی مشخص  اســــتفاده 

گر نتواند در منطقه ای حضور سراســــری  کردم: ا اســــت. مدل را عرض 

داشــــته باشد، حضور نقطه ای خواهد داشــــت. در مورد قره باغ، اعام 

زبان روســــی به عنوان زبان دوم، اعطای تابعیت روسیه به شهروندان 

که در توافق نامۀ نوامبر  قره باغ، و حضور نظامی روســــیه بیش از حّدی 

مشخص شده از اهرم های قدرت روسیه است. 

که روسیه به دنبال آن  نوع رفتار جمهوری آذربایجان نشــــان می دهد 

کند و از آنجا به  که قره باغ را به عنوان منطقۀ نفــــوذ خود تعریف  اســــت 

عنوان پایگاهی برای اعمال نفوذ در منطقۀ قفقاز بهره ببرد. 

بنابراین، احتماِل اینکه بین روســــیه و ترکیه توافقی ایجاد شود وجود 

دارد، که آقای زورق هم به آن به خوبی اشاره کردند. تمام معادالتی که 

که  کردیم، به ویژه در ابعاد منطقه ای و بین المللی، چنان است  مطرح 

کارکرد این داالن به نفع قدرت های بزرگ-به ویژه، انگلستان-است. 

کنیم، چه از ُبعــــد معادالت انرژی  چه از ُبعد مســــئلۀ مهار چیــــن نگاه 

که خیلی به نفع  کنیم، ابزاری است  کنیم، چه از ُبعد روسیه نگاه  نگاه 

انگلستان است. هنر سیاسی آن ها جالب است: به رغم اینکه انگلستان 

کمترین جایگاه  در این مناقشه بیشترین نقش را داشته، در رسانه ها 

به این موضوع اختصاص داده شده است. این هم نکتۀ مهمی است. 

به نظر من، در عین حال که ایران نقاطی برای همکاری با روسیه دارد، 

که به خاطر پیوند منافع دوطرفه، احتمال  باید مترصد این قضیه بود 

بده بستان بین روسیه و ترکیه وجود دارد.
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که مــــرز ایران و  حشــــمتی: به نظر من، روســــیه هیچ ابایــــی از این ندارد   

گاهی  که بحث هایی مطرح می شود،  ارمنســــتان از بین برود. اآلن هم 

که طرح  خوِد روس ها در توجیه این قضیه وارد می شوند و اصرار دارند 

کیدشان این است  برقراری اتصال راه آهن اجرایی شود؛ به خصوص، تأ

کــــه این طــــرح در پایین ترین بخش از منطقۀ جنوبی ارمنســــتان اجرا 

که  که روس ها چه بســــا خودشان مایل اند  شــــود. این نشان می دهد 

اتصال ایران به ارمنستان قطع شود. این مرز نقطۀ اتصال ارمنستان به 

که این مرز  خارج از طریق ایران اســــت. فکر می کنم روسیه تمایل دارد 

کًا بسته شود؛ بنابراین، در توجیهات آن هم شریک می شود. 

گر داالن را چســــبیده به مرز ما  کنیم ا که فکر  من این را هم قبول ندارم 

درست کنند خطرش بیش از آن است که چند کیلومتر آن طرف تر ببرند 

چون همان اتفاق چند کیلومتر باالتر برای ما می افتد: بعد از اینکه چند 

کیلومتر باالتر رفتیم، دوباره باید از منطقه ای عبور کنیم که تحت کنترل 

روسیه است، نه ارمنستان.

کفر مطلق اســــت و به زور  کــــه تغییر مرز ها  کردند  آقای رویوران اشــــاره 

امکان پذیر نیست. شاید این واقعیت داشته باشد، ولی ما از این موارد 

که من  در ایران خیلی زیان دیده ایم. شــــما فرمودید با توافق می شود، 

اســــم آن را کاه شــــرعی می گذارم. ما در بحرین این مسئله را داشتیم. 

در افغانستان و ترکیه، با همین اسِم توافق جا هایی را از دست دادیم. 

ممکن است در توافق با ارمنستان هم این اتفاق بیفتد. ما نمی توانیم 

به خودمان اطمینان خاطر دهیم که تغییرات با توافق خواهد بود پس 

مضر نیست؛ با توافق هم باشد مضر است. چندین نمونه از این موارد 

که حداقل در این مورد و در مورد خزر، منافع ایران  داریم. ان شــــاء اهلل 

تأمین شود.
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بهشتی پور: روسیه به منطقۀ قفقاز به چشم حیاط خلوت نگاه می کند.   

که اآلن 10  گفتند، اینجا خیلی مهم اســــت. یادمان نرود  که  همان طور 

جمهوری در جغرافیای فعلی جزء قفقاز شمالی است؛ بنابراین، روسیه 

امتــــداد قلمرو خــــود در قفقاز را در جمهوری آذربایجان و ارمنســــتان و 

گرجستان می بیند. 

روسیه در صحنۀ بین المللی به شدت نسبت به یک جانبه گرایی آمریکا 

معترض اســــت و آمریکا را در این زمینه متهم می کند. روسیه خود در 

کید می کنــــد. رویکرد او در  صحنــــۀ بین المللی بــــر چندجانبه گرایی تأ

که باید دنبال نوعی از چندجانبه گرایی  صحنۀ بین المللی این اســــت 

کید می کند؛  که محور آن ســــازمان ملل باشد، و بر سازمان ملل تأ بود 

اما وقتی راجع به جمهوری های شــــوروی ســــابق صحبت می شــــود، 

موضــــع روســــیه یک جانبه گرایانه می شــــود. اینجا روســــیه به شــــدت 

مخالف چندجانبه گرایی می شــــود: وقتی بحث قفقاز مطرح اســــت، 

خودش و ارمنســــتان و آذربایجان باید مســــئلۀ قفقــــاز جنوبی را حل 

کنند؛ در آســــیای مرکزی، در تاجیکســــتان پایگاه می زند و مســــائل را 

کدخدامنشانه حل می کند؛  بین قرقیزستان و تاجیکستان به صورت 

مناقشۀ مرزی بین افغانســــتان و تاجیکستان را هم خوِد روسیه حل 

می کند. 

که اسمش را  روســــیه در قلمرو حیاط خلوت خود، همان محدوده ای 

ِج نزدیک گذاشته اســــت، اصًا اجازۀ همکاری یا مداخله به ســــایر  خار

گر  کشــــور ها نمی دهد و در مقابل آن ها به شــــدت موضــــع دارد؛ مثًا، ا

گر اوکراین بخواهد عضو اتحادیۀ  گرجســــتان بخواهد عضو ناتو شود یا ا

اروپا یا ناتو شــــود، روســــیه به شــــدت موضــــع دارد و می گویــــد: »اینجا 

کنم.«  سال های سال خّط حائل بوده و من باید با آن مقابله 
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بــــا این نگــــرش، در مســــئلۀ قفقاز، اصًا تصــــور اینکه روســــیه بخواهد 

کند دور از تصور است. ما این را می خواهیم  معامله ای با ترکیه یا ایران 

کند-ایران و ترکیه و  کمک  که همکاری 3+3 می تواند  و تکرار می کنیم 

گرجستان و ارمنستان و آذربایجان از طرف دیگر.  روسیه از یک طرف، 

این مدل امنیت می تواند به ثبات در قفقاز خیلی کمک کند؛ اما روسیه 

به هیچ وجه به این مدل راضی نیست، و ترکیه هم بازی می کند. گاهی 

وقت ها اردوغان در صحبت هایش به این اشــــاره می کند، ولی واقعیت 

که ترکیه هم از این سیاست 3+3 حمایت نمی کند.  این است 

که  کنیم  کــــه از نظر ســــناریو پردازی به این توجــــه  البته خوب اســــت 

معامله ای بین روســــیه و ترکیه انجام شــــود و این منطقه را با همدیگر 

که  کسی  کنند، اما چنین اتفاقی بسیار بعید است. به عنوان  مصالحه 

کرده است، چنین  رفتار روســــیه را در این چند ســــال ارزیابی و مطالعه 

گر بشــــود، یعنی روســــیه امتیاز بزرگی از  توافقی را خیلی دور می بینم. ا

کاری را انجام دهد. گرفته است که حاضر شده چنین  ترکیه 

یکا، و اسرائیل جذابیت دارد. داالن موهوم زنگزور برای انگلستان، آمر
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کریدور شمال-جنوب راهبردی  که نگاه روسیه به  نکتۀ بعد این است 

که به صورت موردی بخواهد به  کتیکی! این طور نیســــت  است، نه تا

کسب  کند و امتیازی  کند یا با آن بازی  عنوان اهرم فشار از آن استفاده 

کنــــد. روس ها واقعًا به دنبال همکاری های شــــمال-جنوب هســــتند 

کستان و  چون هم به خلیج فارس و هم به ارتباط با شــــبه قارۀ هند )پا

هند( نظر دارند. 

اینکه به راحتی از مرز ِمغری بگذرند برای من دور از ذهن است-البته، 

نمی خواهم بگویم امکان ندارد چون در سیاست هر چیزی امکان دارد. 

چنین اتفاقی به ارتباطات ایران ضربه می زند. ایران باید از نخجوان یا 

که روسیه  کند، و در هر دو مورد با سیاست هایی  آذربایجان اســــتفاده 

دارد و توضیح داده شد مواجه است.

کریدور در  کریدور با روســــیه باشــــد، در حقیقت آن  گر امنیت آن  ق: ا زور  

اختیار روسیه قرار دارد.

گر کریدور در اختیار روسیه باشد، پان ُترکیسم دیگر تحقق  بهشتی پور: اما ا  

کنترل دســــت روس ها باشــــد، ســــرنخ هم در دست  گر  پیدا نمی کند. ا

آن هاست. 

ق: پان ُترکیسم ضرری برای روسیه ندارد. زور  

بهشــــتی پور: ضرر ندارد؛ ولی روســــیه، در رقابت منطقه ای، حساسیت   

که حضور ترکیه در قفقاز  جدی به پان ُترکیســــم دارد؛ این جور نیســــت 

و در آســــیای مرکزی تحت پوشــــش پان ُترکیســــم اصًا برایش مســــئله 



48
حۀ

صف
 /

71
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

نباشــــد. اتفاقًا، از نظــــر رقابت و نه درگیری نظامــــی، خیلی هم به این 

مســــئله حســــاس اســــت و اصًا مایل به نفوذ ترکیه در قفقاز و آسیای 

مرکزی نیست. نگاه روســــیه در 70 سال اخیر روسی سازی این مناطق 

بوده است. اینکه این ها بخواهند به پروژۀ پان ُترکیسم برگردند خواست 

روسیه نیست. 

ف از دایرۀ پان ُترکیســــم خارج شــــد و 
ُ
کریم ا ضمنًا، ازبکســــتان در دورۀ 

در خوِد ترکیه جلوی نخســــت وزیر سابق، سلیمان دمیرل، به صراحت 

کــــه مرتب به ما  گفت: »مــــا یک برادر بزرگ تر به نام روســــیه داشــــتیم 

نظرات خود را تحمیل می کرد. دیگر تمام شــــد. ما به دنبال خلق برادر 

که با هم پیوند های زبانی داریم،  بزرگ تر جدید نیستیم. در عین حال 

منافعمان مختلف است.« 

می خواهم بگویم ترکیه حتی در ایجاد نفوذ در ترکمنستان ذیل عنوان 

پان ُترکیســــم هنوز لنگ می زند، و ازبکســــتان به صراحــــت در مقابل او 

این طور عمــــل می کند. روس ها به شــــدت مخالفت با پان ُترکیســــم را 

تشویق می کنند.

ق: پان ُترکیسم برای ازبکستان خطرساز است چون بخشی از مردم  زور  

این کشور تاجیک هستند.

کار  کردن تاجیک ها خیلی  بهشتی پور: ولی روی علیشــــیر نوایی و ازبک   

کردند تــــا تاجیکی! اآلن آقای  کردند؛ ســــمرقند و بخارا را بیشــــتر ازبکی 

ف شدیداً  کریم اُ کرده است، اما  کم رنگ  ف این سیاست را خیلی  ضیاءاُ

به این موضوع حساس بود. 
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کنم. به  از موضوع خارج نشــــوم. می خواستم سیاست روسیه را عرض 

طور خاصه،

)1( راجــــع به پذیرش چندجانبه گرایی از روســــیه در منطقه، باید گفت 

کشور های  کامًا یک جانبه گراســــت و اجازه نمی دهد  روســــیه خودش 

دیگر-از جمله، ایران-به این منطقه وارد شوند.

کریدور شــــمال-جنوب را به صورت راهبردی  )2( روسیه سعی می کند 

کتیکی. دنبال کند، نه تا

)3( فرض توافق روسیه با ترکیه از نظر من خیلی بعید است. آقای زورق 

گر ســــرنخ قضیه در دســــت  کنترل باشــــد. بله! ا گفتند می تواند تحت 

روسیه باشد، ولو اینکه منافع ایران را کنار بگذارند، برایش خوب است. 

این یک فرِض شدنی است.

نکتۀ آخر اینکه روســــیه در این منطقه به شــــدت نگران نفوذ چین هم 

کمتر از آن در  هست. چینی ها در همه جا، از جمله در آسیای مرکزی و 

کرده اند. طرح  کرده اند. در آسیای مرکزی فوق العاده نفوذ  قفقاز، نفوذ 

کریدور شــــمال-جنوب نتایج دیگری هــــم دارد، و در واقع اثر جالب آن 

مقابله با نفوذ چین است. روس ها با چینی ها تعارضی ندارند و با آن ها 

کار می کنند، اما در عین حال رقابتی فوق العاده جدی در مناطِق خارِج 

که روسیه را به هند  کریدور شمال-جنوب،  نزدیک دارند. برای آن ها، 

کریدور می تواند تأثیر راه ابریشــــم را  کند، خیلی مهم اســــت. این  وصل 

کنترل و جایگاه روسیه را حفظ کند. 

با این مؤلفه ها، ایران به هر شــــکل باید حتمــــًا روی موضوع حفظ مرز 

کریدور شــــمال-جنوب با تمام قدرت  خود با ارمنســــتان و ادامۀ طرح 

کرد صحبت  کار هایی می تــــوان  کنــــد. عزیزان، در مــــورد اینکه چه  کار 
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گر بتوانیم در حّد امکان یک جمع بندی داشــــته باشــــیم،  بفرمایید. ا

ممنون خواهم شد. آقای کاظم زاده، شما نکته ای دارید؟

کاظم زاده: دســــت آخر، اینکه طرح روسیه چه ارتباطی با اَبرطرح ها دارد   

بحث مهمی اســــت. با تفاهم نامۀ 25ســــاله که بین ایران و چین امضا 

که  شد، چشم انداز تقریبًا مشخص شده است. برداشت من این است 

که بین روسیه و ترکیه ایجاد  با ارتباط بین قفقاز و خاورمیانه و تعاملی 

شــــده، روسیه می خواهد از ترکیه به عنوان یک اســــب تروا برای ایجاد 

که غیر از اینکه در  کند؛ به همین خاطر است  شکاف در ناتو اســــتفاده 

قالب فناوری هایی مثل ِاس-400 در عرصۀ نظامی یا نیروگاه هسته ای 

امتیازاتی به ترکیه می دهد، بعضی مواقع هم به ماحظاتی نرمش هایی 

نشــــان می دهد. فکر می کنم این رفتارها بیشتر در این چارچوب معنا 

که روســــیه با برگۀ ترکیه با غرب و ناتــــو بازی می کند، و به  پیــــدا می کند 

همین خاطر، مجبور است به او امتیاز دهد تا بتواند این بازی را ادامه 

دهد. 

اما در این میان، موقعیت ترکیه  با ما فرق می کند. چه به ما امتیاز دهند 

کنار روســــیه هستیم.  که ما در  گونه ای اســــت  یا ندهند، معادالت به 

کــــه در اوایــــل انقاب از ســــمت ایران  مخاطــــرات و تهدید هایــــی هم 

داشتند )که ممکن اســــت ایران تقویت شیعه را در این مناطق دنبال 

کند( اآلن نیست. در ضمن، بعد از اینکه تهدید هایی از دل ُسنی ها به 

شــــکل القاعده و داعش بیرون آمد، روس ها تقریبًا به این جمع بندی 

گر تهدیدی از جانب اسام باشد، بیشتر ممکن است از دل  رسیدند که ا

اهل سنت باشد تا ایراِن شیعه! بنابراین، از این بابت هم خاطرشان از 

ایران جمع است. 
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بــــه نظر من، اینکــــه روس ها خیلی بــــه ما لطفی نمی کننــــد به معنای 

که هم مخاطرات  گونه ای است  گرفتن ما نیست؛ معادالت به  نادیده 

گونه ای  کم شده است، و هم فضای بین المللی به  ایران برای روســــیه 

که روسیه احســــاس می کند ایران و روســــیه خواهی نخواهی در  است 

کنار  کنار یکدیگر قرار دارند. این دو در خیلی از موارد )مثل ســــوریه( در 

هم قرار می گیرنــــد. در مقابله با یک جانبه گرایی آمریــــکا، بازی بزرگ بر 

ُخرده سیاستی که از جانب روسیه در قفقاز جریان دارد سایه می اندازد.

رویوران: پان ُترکیسم برای روسیه خطرساز است به دلیل اینکه برخی از   

مناطق در جمهوری های خودمختار )مثِل غازان( ُترک هستند. روسیه 

که ترکیه به قفقاز و آسیای مرکزی بیاید و امنیت  نمی تواند اجازه دهد 

کند.  ملی روسیه را به طور جدی تهدید 

که چین در میانمار انجام  کاری  چین با پول به منطقۀ ما آمده است. 

که انجــــام داد، تولید  داد یــــک نمونه اســــت: با ســــرمایه گذاری هایی 

کشــــور را نزدیک به هشــــت برابر بــــاال برد. چین در  ناخالص ملی این 

کرده و موقعیــــت و جهت گیری های  کســــتان هم شــــروع به فعالیت  پا

کشــــور را تا حّد زیادی تغییر داده اســــت. روســــیه قطعًا  سیاســــی این 

کند.  نمی تواند با چین و ســــرمایه گذاری های وسیعش چندان رقابت 

به قول آقای بهشتی پور، روســــیه در قفقاز با یک جانبه گرایی و تحّکم 

که چین با امکانات اقتصادی و توســــعه پیش  کار می کنــــد، در حالــــی 

که در تاریْخ یک جادۀ ابریشم وجود داشت، اما  می رود. جالب اســــت 

کشور ها را در  که همۀ  کرده است  اآلن چین هفت جادۀ ابریشم تعریف 

کشور های  که بســــیاری از  بر بگیرد و چین را به یک ابرقدرت آســــیایی 

کند. عمًا چنین چیزی در ذهنشــــان  دیگر اقماِر آن هســــتند تبدیل 
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وجود دارد. من تصور می کنم حساسیت روسیه به این موضوع خیلی 

باالست.

گرفت.  ق: تأثیــــر پان ُترکیســــم بر تشــــّیع در قفقاز را هم بایــــد در نظر  زور  

شیعیان در جمهوری آذربایجان تحت فشار هستند. این مسئله باید در 

کثریت  که ا تحلیل های سیاسی مورد توجه باشد. بی تردید، شیعیان، 

قریب به اتفــــاِق جمعیت جمهوری آذربایجان هســــتند، تمایل ندارند 

هویت اســــامی آن ها قربانی جاه طلبی های ترکیه و نقشۀ استعماری 

غرب شود.

کاظمی: با اجازۀ شــــما، من تیتروار می گویــــم. به بحث تبعات به خوبی   

اشــــاره شــــد. خطر از بین رفتن مرز ایران و ارمنســــتان مطرح اســــت. 

گفت: »در حال  کــــه  ف نکته ای داشــــت  صحبت های اخیر الهام علی اُ

حاضر، وقتی ایرانی ها وارد ارمنستان می شوند، اولین کسانی که با آن ها 

گر داالن هم ایجاد شود،  مواجه می شــــوند مرزبانان روسی هســــتند؛ ا

تغییر زیادی ایجاد نمی شود چون باز با روس ها طرف هستند.« همین 

ف موقعیــــت جغرافیایی داالن را از منظر آن ها مشــــخص  حــــرف علی اُ

می کند. 

کریدور، اسامی خیلی مهم نیست. واژۀ  ضمنًا، در بحث تفاوت داالن و 

داالن هم بار حقوقی دارد. اختاف بر ســــر داالن دانزیک-که آلمان به 

که  دنبــــال آن بود-یکی از دالیل جنگ جهانی دوم شــــد، و حمله ای 

ارتش آلمان به بهانۀ این داالن به بندر دانزیک انجام داد به نوعی زنگ 

که  گفته ام: عایقی  جنــــگ جهانی دوم را به صــــدا درآورد. من قبًا هم 

اردوغان بــــه نیابت از قدرت های جهانی بــــه داالِن موهوم زنگزور دارد 
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کامًا شــــبیه است. حتی  که هیتلر به داالن دانزیک داشــــت  با عایقی 

کارکرد  کریدور را در ضعیف ترین وضعیت در نظر بگیریم، نوع  گر ما این  ا

این کریدور مهم است. وقتی این کریدور دو نقطۀ جغرافیایی را از لحاظ 

کند، به هر حال پیوســــتگی جدیدی  ترانزیــــت و انرژی بــــه هم متصل 

ایجاد می کند که با خودش تبعاتی می آورد. 

در مرحلۀ بعد، ایجاد یک ســــابقۀ حقوقی را هم در نظر دارند. آیا بعد از 

کریدور را بگیرد؟ نه!  که جلوی این  30 سال، قدرتی پیدا خواهد شــــد 

که مجبورند با  گفت  کرده اند، خواهند  چون حّق انتفاع 30ساله ایجاد 

کنند.  کریدور را باز  ِاعمال زور این 

کریــــدور در هر حالت به ضرر ماســــت ]ضمن آنکه بــــه ضرر هویت  این 

اسامی جمهوری آذربایجان نیز هست[. در داخل، مسئله ساده سازی 

کریــــدور اســــتفاده نمی کنند و می گوینــــد راه های  می شــــود: از عنــــواِن 

کشور  که برخی محافل در  مواصاتی. این هم اصطاح عجیبی اســــت 

کــــه راه های مواصاتی  کار می برند و می پرســــند: »مگر بد اســــت  ما به 

یکی از کارکردهای داالن موهوم زنگزور انتقال انرژی است.
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کامیون هایمان  که اآلن  باز شــــوند؟« در پاسخ، باید پرســــید: »مگر ما، 

گرفته ایم؟« راه مواصاتی هست، و هزاران  به روســــیه می روند، داالن 

کامیون در چارچوب قواعــــد بین المللی می روند و می آیند. چرا همین 

گر قرار است  روّیه بین آذربایجان و نخجوان و ارمنستان تعریف نشود؟ ا

کریدور ایجاد شــــود، ایران هم می تواند آن را تحت عنــــوان داالِن ارس 

کند. زیرســــاخت های چنین طرحی قبًا در منطقۀ آزاد ارس تا  تعریف 

ارمنستان و نخجوان و آذربایجان آماده شده است. منطقۀ آزاد هست،  

داالنش را هم می توانند با تعریفی مطرح کنند. 

بنابراین، داالن موهوم زنگزور یک طرح سیاســــی-امنیتی با توجه به 

که تبعاتش شامل بحث انرژی می شود،  منافع اقتصادی انرژی است 

چه در بحث های دوجانبه با کشور های منطقه و چه بحث هایی که ما 

با اروپــــا راجع به انرژی داریم. بحث بافت فرهنگی-تاریخی-مذهبی و 

کریدور جدید این بافت را به ضرر مردم منطقه تغییر می دهد نیز  اینکه 

مطرح است.

به داالن شمال-جنوب تا بندر چابهار اشاره شد. بحث اتحادیۀ گمرکی 

که می تواند در مبادالت ایران با این منطقه داشته  اوراســــیا و نقشــــی 

باشــــد نیز مطرح است به خاطر اینکه ارمنستان تنها کشور قفقاِز عضو 

اتحادیۀ گمرکی اوراسیا و هم مرز با ایران است. بحث تقویت پان ُترکیسم 

نیز، که می تواند موجب تســــلط ناتو بر منطقه ای از ترکیه تا چین غربی 

شود، مطرح است.

کند، با توجه  که ترکیه قصد دارد در منطقــــه ایجاد  در معادلــــۀ بزرگی 

که در مناطق آذری نشــــین ما شده، نشانه هایی از طرح  به تحریکاتی 

آمریکا علیه ملت ما نیز وجود دارد. ما با اروپا باید از طریق ارمنستان-

گرجستان-دریای سیاه یا از طریق ترکیه ارتباط داشته باشیم. ترکیه 
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که این داالن موهوم را برقــــرار و آن را به معبری  بــــه دنبال این اســــت 

کشورهای ُترک زبان تبدیل  برای همکاری های اقتصادی و سیاســــی 

کریدور را در فاز نظامی پیش  کو، ایجاد این  گر نشد، با هزینۀ با کند، و ا

ببرد.

کاظــــم زاده تحت عنــــوان رژیم آبی ارس به آن اشــــاره  که آقای  بحثــــی 

کردند هم اثرگذار اســــت. ترکیه در این قضیه ســــابقه داشته اســــت. در 

حقوق محیط زیست بین الملل، اصلی با عنوان »منع استفادۀ زیان بار 

یا خســــارت بار از محیط زیســــت« مطرح اســــت. ترکیه در اســــتفاده از 

رودخانه های بین المللی بیش از هر کشور جهان این اصل را نقض کرده 

و ذیل پروژۀ گاپ سد هایی ساخته که موجب بیابان زایی در کشورهای 

همسایه شده است. 

کــــی دارد. طبیعتًا،  ترکیــــه دربارۀ رودخانــــۀ ارس هم طرح های خطرنا

گــــر به فرض مرز دچار تغییر شــــود، اآلن یک طــــرِف رودخانۀ ارس مرز  ا

ارمنستان است، و باز موضع برتر ترکیه تقویت می شود. در بحث دریاچۀ 

که ایران بتواند از آب  کرده اند  ارومیه هــــم، ترکیه و آذربایجان مخالفت 

کند. بنابراین، اتصال جغرافیایی پان ُترکیســــم تبعات  ارس اســــتفاده 

بسیاری در زمینۀ ژئوپلتیک، فرهنگ، و انرژی برای ما دارد.

کارهایی می توانیم انجام دهیــــم؟ من معتقدم باید داالن  امــــا ما چه 

کنیم؛ اساســــًا نباید با این  زنگــــزور را به عنوان خّط قرمــــز خود تعریف 

کنــــار بیاییــــم. داالن زنگــــزور را نباید در چارچــــوب خطوط  اصطــــاح 

مواصاتی ببینیم. خطوط مواصاتی تعریف خودش را دارد و با داالنی 

که بحث ارض یا حّق انتفاع ویژه را از لحاظ حقوقی مطرح می کند هیچ 

ارتباطی ندارد. بحث ما حتمًا باید بر تغییرناپذیری مرز های بین المللی 

متمرکز باشد. 
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مقــــام معظم رهبــــری، در یکی از صحبت های اخیر، بــــه عنوان یکی از 

که مرز های بین المللی قابل تغییر نیســــت.  کردند  خطوط قرمز مطرح 

کنیم.  ما باید با ایــــن موضوع در چارچوب حقــــوق بین الملل برخورد 

ک  که ِاشغال قره باغ محکوم است، هرگونه اشغالگری در خا همان طور 

ارمنســــتان هم محکوم است. منشور سازمان ملل و قواعد آمره بر این 

کید می کنند، و ایران باید آن را به عنوان خّط قرمز خود تعریف  مطلب تأ

کند. 

کشور ها انجام می دهند  که این  کنی  ما همچنین باید هرگونه نفرت پرا

کنوانســــیون های  ف 
ُ
کنیم. بعضی از صحبت های الهام علی ا را تقبیح 

کنی در جهان حداقل  بین المللی را نقض می کند. ما برای منع نفرت پرا

کنوانســــیون ویژه داریم که همه الزام آورند. این ها باید برای افکار  ســــه 

عمومی مطرح شود. 

به نظر من، داالن ارس می تواند موضوع بحث و بررســــی باشد. ما باید 

بدانیم که آقای پاشینیان در ارمنستان مرد مقابله با این داالن نیست. 

روسیه پشــــت سر آقای پاشینیان است. اآلن آقای پاشینیان می گوید: 

کامًا با نگرش دو-سه  که این  کند،«  »ارتش ما را باید روسیه بازسازی 

که برای  ســــال پیش خودش فــــرق دارد. این ها همه نشــــان می دهد 

پاشینیان ماندن در قدرت بیش از منافع ملی ارمنستان اهمیت دارد. 

کند،  که باید از منافع ارمنستان دفاع  گر ایشــــان واقعًا اعتقاد داشــــت  ا

کنونی 180 درجه تفاوت نمی کرد.  مواضع سه ســــال پیش او با مواضع 

اینکه ارتش موفق نشــــد هیچ تحرکی علیه آقای پاشینیان انجام دهد 

به خاطر نفوذ روســــیه اســــت. بعضی از محافل روســــی معتقدند تنها 

پاشینیان می تواند این توافق نامه را به سرانجام برساند، و هرگونه تغییر 

حکومت در ارمنستان به ضرر این توافق نامه است. 
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کنیم. مگر قره باغ دلیل  ما همچنین باید به رژیم حقوقی قره باغ توجه 

این جنگ نبود؟ اآلن رژیم حقوقی قره باغ مبهم اســــت، و این پاشــــنۀ 

آشــــیل جمهوری آذربایجان اســــت. مبهم ماندن رژیم حقوقی قره باغ 

کند. می تواند شرایط را برای شروع مجدد درگیری ها در آینده فراهم 

بحث مشارکت در بازسازی و حضور ُپررنگ تر در قفقاز و آسیای مرکزی 

نیز مطرح اســــت. 30 ســــال پس از فروپاشــــی شــــوروی، باید یک طرح 

اساسی برای حمایت فرهنگی از مردم قفقاز داشته باشیم. آن ها به این 

حمایت نیاز دارند. ترکیه شبکۀ آواز را برای حمایت از منافع غرب ایجاد 

کرده است. ما هم باید، مثًا با تأسیس یک شبکۀ بین المللی که هدف 

کنیم  آن تقویت هویت تاریخی این مردم باشد، از ظرفیت ها استفاده 

که علیه اســــام و ایران در منطقه ایجاد می شود  تا بتوانیم از ذهنیتی 

جلوگیری کنیم. 

بــــه عقیدۀ من، بــــا تقویت اســــتحکامات نظامی در مرز، بایــــد ترکیه و 

جمهوری آذربایجان را متوجه کرد که این مرز برای ما به هیچ وجه قابل 

تغییر نیست. 

که به نظر من خیلی قابل توجه اســــت، این است  یک مســــئلۀ دیگر، 

ف می گویــــد: »از لحــــاظ تاریخی، زنگــــزور مال ما  کــــه آقای الهــــام علی اُ

بوده است.« این جای بحث دارد. ما می گوییم: »به فرض که زنگزور مال 

که تا قبل از 1813 م. به ما تعلق داشتید!«  شــــما بوده است، شــــما هم 

دربارۀ مباحث تاریخی بین المللی، سابقه و راهکار حقوقی وجود دارد. 

که بر سر همین گونه ادعاها به اختاف خوردند و به  کشــــور هایی بودند 

دیوان بین المللی دادگستری، عالی ترین مرجع قضایی جهان زیر نظر 

که  کید شده است  گرفتند. در این گونه آرا، تأ سازمان ملل، رفتند و رأی 

ادعا های تاریخی در شرایطی که دستخوش تحوالت بعدی شده باشد 
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گیرد؛ بنابراین، ادعای  نمی تواند از لحاظ حقوقی مبنای مالکیت قرار 

جمهوری آذربایجان دربارۀ زنگزور یا سیونیک فاقد مشروعیت است. 

اآلن می بینید که هر هفته هیئتی از خبرنگاران و سازمان های مردم نهاد 

کشور های مختلف جهان را در آنجا جمع و این نوع ادعاها  و بازرگانان 

گر این جور  کرد. ا را تبلیغ می کنند. باید مشروعیت این ادعاها را بررسی 

باشد، طبیعتًا کّل جمهوری آذربایجان باید به ایران برگردد. این ادعاها 

از لحاظ حقوقی هیچ مشروعیتی ندارد.

نکتۀ پایانی همان حساســــیت احتمال معاملۀ پنهانی روسیه و ترکیه 

که چنین معامله ای اتفاق  است. ممکن است روســــیه تصمیم بگیرد 

بیفتد. مگر رقابت و تقابل روســــیه با ترکیه در سوریه و در حلب به یک 

که ترکیه  تفاهم تبدیل نشد؟ در خوِد قفقاز، مگر روسیه تمایل داشت 

کوچک ترین حضوری در مرکز نظارت بر آتش بس داشــــته باشــــد؟ولی 

کرد. در طول تاریخ هم همین بوده است. نکتۀ مورد نظر  بعداً همراهی 

که اهرم های ترکیه در حال افزایش است-به چند مورد  من این است 

کردم. از این اهرم ها اشاره 

گرفته و بر اســــاس یک توافق نامۀ  روســــیه یک امتیاز بــــزرگ در قره باغ 

کم امتیازی  کرده است. این  سه جانبه در قره باغ اســــتقرار نظامی پیدا 

برای روسیه نیست. قره باغ را به روسیه داده اند. اما با توجه به منافعی 

گر ترکیه از ابزارهای  کــــه قدرت های بزرگ در این داالن موهــــوم دارند، ا

فشار استفاده کند، روسیه ممکن است یک مقدار عقب گرد کند.

حشمتی: آقای کاظمی اشاره کردند که پاشینیان کسی نیست که بتواند   

با طرح داالن مقابله کند. ارامنه به شدت به این طرح بدبین و از آیندۀ 

گر طرح این عملیاتی شود، دو رژیم  خودشــــان واقعًا مأیوس هستند. ا
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جمهــــوری آذربایجان و ترکیه بایی ســــر این ها خواهنــــد آورد و همین 

ارمنستان کوچک را هم باقی نخواهند گذاشت! 

کســــانی  از طــــرف دیگر، در خوِد جمهوری آذربایجان، مردم نگران اند. 

که  کار هست. درست است  که می پرســــند  چه نیازی به این  هســــتند 

کنترل روســــیه  داالن ُترک می خواهد درســــت شــــود و این دالن تحت 

که با حکومت جمهوری آذربایجان دوســــت اســــت، ولی مردم  اســــت 

کنترل روســــیه  جمهوری آذربایجان می گویند: »ما نمی خواهیم تحت 

باشــــیم. به هر حال، ما مجبوریم از ارمنستان رد شویم و به آن ها حّق 

ترانزیت بدهیم. چرا باید به ارامنه حّق ترانزیت و منفعت برسانیم؟«

که مخالفت داشتند و  در جمهوری آذربایجان هم نیرو هایی هســــتند 

می توانند داشــــته باشند. چالش های این داالن فقط برای ما نیست؛ 

چه عملیاتی شــــود یا نــــه، تأثیرات بدی بر سرنوشــــت مردم جمهوری 

آذربایجان خواهد داشــــت چون رژیم اقتدارگرای آن احســــاس قدرت 

ک تر  کرد.  این برای مردم جمهوری آذربایجان خطرنا بیشتری خواهد 

از آن داالن است، و تحریکات قومی در آذربایجان خیلی بیش از گذشته 

هویت اسامی این مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

ف قدری ســــرش باد داشــــت و بعضی  در دورۀ جنگ اخیر، الهام علی اُ

چیز ها را به صراحت می گفت:  »از این به بعد، آذربایجان آن آذربایجان 

سابق نیســــت. با ما باید طور دیگری رفتار شود. با ما باید طور دیگری 

که در رسانه مطرح  حســــاب شود.« این جمات خودش اســــت. بعدًا 

می شــــد، چــــون آذربایجان رصد خیلی خوبــــی بر رســــانه ها دارد، این 

کرد.  حرف ها را مایم 

که افتاده اســــت تکمیل شــــود )به خصوص،  به هر حال، اینکه اتفاقی 

ک  ف( برای ما خیلی خطرنا سیاست سرکوب شیعیان توسط رژیم علی اُ
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ف بد تر 
ُ
اســــت. وضعیت جمهوری آذربایجان با سیاســــت های علــــی ا

شده است، و این سیاست ها ممکن است زمینۀ یک انفجار اجتماعی 

را فراهم آورد. تا این نظام-که ذاتًا ضّد اسام است-تغییر نکند، مردم 

که  جمهوری آذربایجان نمی توانند اطمینان 100 درصد داشته باشند 

هویت اسامی شان در آینده تهدید نمی شود.



گفت وگو با احمد کاظمی 

رویکرد اردوغان از سال 2000 م. تغییر کرده است
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فرهنگ اسالمی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. در مورد نقش پان ُترکیسم در   

تحوالت منطقۀ قفقاز و آسیای مرکزی صحبت می کنیم. پس از جنگ 

که قرار  ســــرد و برچیده شدن اردوگاه مارکسیســــم، پیوند ایدئولوژیکی 

کند فروریخت. آن  بود مردم آســــیای مرکزی و قفقاز را به روسیه وصل 

چارچوب مارکسیسم، و چارچوب ایدئولوژیک جدیدی که می توانست 

پدید آید نوزایی تمدن اسامی بود.

ضعف بنیۀ اســــامی مردم ایــــن منطقه )به خاطر 70 ســــال حکومت 

گروه های  کز پژوهشــــی اســــامی( و مداخلــــۀ  کمونیســــم و دوری از مرا

که بیداری  تکفیری و مشخصًا عربستان سعودی فرصتی پیش نیاورد 

کنار هم جمع  اســــامی با هویت اســــام ناب محمدی بتواند مردم را 

که جابه جایی از ایدئولوژی  کند-شاید مطلوب روسیه هم همین بود 

مارکسیسم به ناسیونالیسم رخ دهد. 

کــــه در ادبیات  کشــــور های مختلفی بر پایــــۀ قوم گرایی به وجود آمدند 

ِج نزدیک شناخته می شــــوند: خارج اند چون از  سیاســــی روســــیه خار

نظر مذهبی و قومی با روسیه یکی نیستند؛ نزدیک اند چون حدود دو 

کشور های مشترک المنافعی  کمیت روســــیه قرار داشــــتند.  قرن زیر حا

مثل قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، و 
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ارمنستان تشکیل شد، و به هر حال معادالت تغییر کرد.  امروز، در سطح 

گرفته اند؛  معادالت جهانی، چین و روســــیه و ایران در یــــک طرف قرار 

که این ها در یک طرف و آمریکا و  کرده است  شرایط بین المللی ایجاب 

که ناتو  کشوری  هم پیمانان غربی او در طرف دیگر قرار بگیرند. آخرین 

در سمت آسیا دارد ترکیه است. امروز، ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی با 

شعار پان ُترکیسم و در جهان عرب با شعار پان اسامیسم عمل می کند 

و با این دو شعار سعی می کند قلمرو حضور ناتو را در کشورهای اسامی 

توسعه دهد. البته، این دو شعار با هم ناهماهنگ اند چون اسام دین 

فراقومی است، اما پان ُترکیسم یک شعار قومی و نژادپرستانه است. 

به نظر شما، دلیل اینکه ترکیه در جهان عرب یک سیاست دارد و یک 

شــــعار می دهد و در آسیای مرکزی و قفقاز سیاست و شعار دیگری دارد 

چیست؟

کتبر 1923 م. بنیان گذاری شــــد. از همان زمان، در  کاظمــــی: ترکیه در ا  

کشــــور، مسائل قومی و  قانون اساســــی ترکیه و اســــناد باالدستی این 

گرفته اســــت. بــــه رغم اینکه  کید قرار  پان ُترکیســــم به صراحت مورد تأ

کنون چهار بار در قانون اساســــی ترکیه اصاحاتی انجام شده، امروز  تا

که در آن از  که قانون اساســــی ترکیه را مطالعه می کنیم، شاهدیم  هم 

عباراِت هویت ُترکی، ملت واحد ُترک، و ُترک گرایی صحبت شده است. 

بــــه رغم اینکه ترکیه در معاهدۀ لــــوزان )1923 م.( اقلیت های یونانی، 

ارمنی، و مســــیحی را پذیرفته بود، هر نوع اقلیــــت و قومیت در قانون 

کامًا انکار شده اســــت؛ بنابراین، پان ُترکیسم در قانون  اساســــی ترکیه 

که ترکیه  کامًا تبلور یافته اســــت. جالب اســــت بدانید  اساســــی ترکیه 

که در ســــال 1991 م. به اعامیۀ مجمع عمومی  کشور جهان بود  تنها 
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سازمان ملل در مورد حقوق اقلیت های قومی، مذهبی، زبانی، و ملی 

رأی منفی داد-یعنی بر همان ایدۀ تأســــیس جمهوری ترکیه مبنی بر 

کید کرد. پان ُترکیسم تأ

 بعد از فروپاشی شــــوروی، به دلیل اینکه 15 جمهوری جدید با زبان و 

فرهنگ متنوع در این عرصۀ جغرافیایی استقال یافتند، سیاست های 

کشور های  پان ُترکیســــم ترکیه تقویت شد. نموِد آن تشکیل ســــازمان 

کشــــورهای قبــــرس، آذربایجان،  ترک زبان در ســــال 1992 م. بود-که 

قرقیزســــتان، ازبکســــتان، ترکمنســــتان، و قزاقســــتان در آن عضویت 

که ترکیه بــــه دنبال تقویت  داشــــتند. در ماه هــــای اخیر هم شــــاهدیم 

فعالیت های سیاســــی، اقتصادی، امنیتی، و فرهنگی در این سازمان 

است.

که ترکیه عضو ســــازمان ناتو شد، در شرایطی  اساســــًا، از سال 1952 م. 

کم بود،  که دنیای دوقطبی شرق-غرب یا کاپیتالیسم-سوسیالیسم حا

کنار مرز های شوروی  کشــــور به عنوان خّط مقدم دنیای غرب در  این 

نقش آفرینــــی می کرد. در آن مقطع، به رغم اینکــــه نهاد های ُترک گرا در 
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ترکیه فعال بودند، مجموع سیاســــت های ترکیه عمدتــــًا در چارچوب 

سیاست های بلوک غرب تعریف می شد. جز بعضی تحوالت که در دهۀ 

70 م. توســــط جریان هــــای چپ در ترکیه پیگیری شــــد، عمدۀ نگرش 

ترکیه در آن دوران در چارچوب ناتو تعریف می شد. 

اما بعد از فروپاشــــی شــــوروی و از بین رفتن فضــــای دوقطبی، طبیعتًا 

تغییراتی در این وضعیت ایجاد شد. عمومًا دو نگاه مطرح بود: 

کمونیســــم شــــود،  )1( به دلیل نگرانی از اینکه اســــام گرایی جایگزین 

که به عنوان  کشــــورهای غربی این نقش را برای ترکیه تعریف می کردند 

کشور های عربی و اسامی )در چارچوب  مدل دموکراسی اسامی برای 

طرِح به اصطاح خاورمیانۀ بزرگ( معرفی شود.

کلینتون و تا حدودی در دورۀ  )2( خصوصًا در دورۀ ریاست جمهوری 

کشــــور های  اوباما، ترکیه به عنوان نمونۀ دموکراســــی اســــامی برای 

منطقه تعریف می شــــد تا از روند بیداری اسامی یا آنچه افراط گرایی 

کنند. این سیاســــت، بــــه دالیل  اســــامی می خواندنــــد جلوگیــــری 

که  که هدف گذاری شــــده بود )و آن طور  مختلف، نتوانســــت آن طور 

کاندولیــــزا رایس به عنوان »درد زایمــــان در خاورمیانه« مطرح  خانم 

می کرد( متولد شود. 

کار آمدن حزب عدالت و توســــعه، به نظر می رســــد  نهایتًا، بعد از روی 

دو رویکرد هم زمان توســــط ترکیه به پیش برده می شود. این رویکرد ها 

کشورهای غربی آن را دنبال می کنند همسوست؛  که  عمدتًا با اهدافی 

که ترکیه تعریف می کند، ولی  بخشــــی از آن در چارچوب اهدافی است 

نهایتًا، خروجی این طرح ترکیه در چارچوب منافع آمریکا و جبهۀ غرب 

تعریف می شود. 
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دولت و حزب عدالت و توســــعه و شــــخص آقای اردوغان-که از ســــال 

کشور اســــت-در قالب بحث احیای  2002 م. ســــکاندار قدرت در این 

نئوعثمانی گــــری و احیــــای قــــدرت امپراتــــوری عثمانــــی در منطقــــه، 

کار قرار داده اند.  پان ُترکیسم و اسام گرایی از نوع خاِص آن را در دستور 

سیاست خارجی ترکیه در حال حاضر روی دو بال قرار دارد:

)1( پان ُترکیسم. این ابزاری است که ترکیه برای نفوذ و حضور در منطقۀ 

قفقــــاز و آســــیای مرکزی و حتی تا ســــین کیانگ چین دنبــــال می کند. 

پان ُترکیسِم ترکیه یک جریان مستقل نیست؛ در اواخر دورۀ امپراتوری 

کوهن و آرتور لملی  عثمانی، ایده پردازان اصلی آن یهودیانی مثل آقای 

بودند. 

جریان پان ُترکیســــم هیچ وقت یک جریان مســــتقل ُترکی نبوده است؛ 

که بحث پان ُترکیسم و پان عربیسم مطرح می شد،  کما اینکه آن زمان 

هدف اصلی انحال و اضمحال عثمانی بود و انگلســــتان توانست به 

که نمود   که بحث پان ُترکیسم،  این هدف برســــد. امروز هم می بینیم 

آن در قفقــــاز با همکاری جمهوری آذربایجان مطرح می شــــود، باز در 

کشور های غربی است.  خدمت منافع درازمدت آمریکا، انگلستان، و 

ج پان ُترکیسم  که یک بال ترکیه در خار آنچه مشخص است این است 

است. 

که  )2( ِاخوانی گرایــــی. بــــال دیگْر  ِاخوانی گرایی از نوع اردوغانی اســــت، 

تفاوت هایی با ســــایر مکاتب ِاخوانی دارد. ترکیه تاش می کند از زاویۀ 

مباحث ِاخوانی و گاه از زاویۀ اینکه خود را منجی آرمان فلسطین معرفی 

می کند به کشور های اسامی و عربی وارد شود و نهایتًا الگوی دموکراسی 

کند.  که آمریکا در نظر داشت، در این کشور ها مطرح  اسامی را، 
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کرده، از شــــعار های ِاخوانی عدول  البتــــه، هر وقت منافع ترکیه ایجاب 

که به رغم اینکه جریان ِاخوانی در مصر  کرده اســــت. ما اآلن شــــاهدیم 

همچنان تحت فشــــار و ســــرکوب اســــت، تحرکاتی برای عادی ســــازی 

مناسبات ترکیه و مصر صورت می گیرد. 

کــــه در قالب دو رهیافِت پان ُترکیســــم و  ترکیه ســــعی می کند از هر ابزار 

گسترش نفوذ خود در منطقه و  اســــام گرایی اردوغانی می گنجد برای 

کند. البته، نهایتــــًا، خروجی این ها با  برای نئوعثمانی گرایی اســــتفاده 

کرده همسوســــت.  ترکیه اساســــًا از  که غرب در منطقه تعریف  اهدافی 

لحاظ ایدئولوژیک بازیگر مســــتقلی در منطقه نیست، و خود به خوبی 

گر اهدافش در قالب اهداف غرب در منطقه تعریف نشود،  که ا می داند 

احتمال پیشبرد آن ها و تأمین ابزارها و هزینه هایی که دارد بسیار دشوار 

خواهد بود.

که اصواًل نظریه پردازان پان ُترکیسم  کردید  فرهنگ اســــالمی: شما اشاره   

در انتهای دوران عثمانی ُترک و مسلمان نبودند بلکه یهودی بودند. 
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کوهــــن و آرتور لملی نام بردید. خاندان کوِهن در غرب بســــیار  از آقــــای 

شناخته شده هســــتند، و ما این اسم را در صفحات تاریخ غرب مرتب 

می بینیم. نکتۀ جالب اینکه خوِد آتاتورک هم ُترک نبود بلکه از مقدونیه 

بود. مقدونیه در قلمرو جغرافیایی تمدن یونان اســــت. آیا آتاتورک هم 

یهودی بود یا دین دیگری داشت؟

کاظمی: اقوال مختلفی در مورد او مطرح می شــــود. بســــیاری از منابع   

کید می کنند که آتاتورک یک یونانی زادۀ یهودی بوده است. تأ

که نظریه پردازان یهــــودی برای تجزیۀ  کردید  فرهنگ اســــالمی: اشــــاره   

کردند، و  امپراتــــوری عثمانی از پان ُترکیســــم و پان عربیســــم اســــتفاده 

کامًا تأیید می کنــــد؛ مثًا، مغز متفکر  شــــواهد تاریخی هم نظر شــــما را 

پان عربیسم میشل عفلق است، که او هم عرب و مسلمان نیست بلکه 

یونانی است! 

که در ایران رخ داد برگردیم. بعد  حال به بحث انقاب اسامی و اتفاقی 

از انقاب اســــامی-که ذاتًا به تمام اقوام مسلماِن ُترک، فارس، عرب، 

و... تعلق دارد-می بینیم که از اهرم ناسیونالیسم علیه انقاب اسامی 

کشور های  استفاده می شود. بعد از پیروزی انقاب، شورای همکاری 

گرفت و حمایت های مالی و سیاسی فراوانی  عرب خلیج فارس شــــکل 

که او هم شــــعارش پان عربیسم  کرد،  از رژیم صدام برای حمله به ایران 

گرفت و جنگ تحمیلی هشت سال ادامه پیدا  بود. این حمله صورت 

کشته و زخمی و آواره شدند.  کرد. صد ها هزار نفر در این جنگ 

کشــــور های ُترک زبان  که بعد از پیروزی انقاب، ســــازمان  باز می بینیم 

تشــــکیل می شود. شورای همکاری کشور های خلیج فارس در جنوب 
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کشــــور های ُترک زبان می تواند از شمال  ایران تشــــکیل شد، و سازمان 

غربی تا شمال شرقی ایران توسعه پیدا کند. )در مورد ایران باید توضیح 

که هر دو  که اینجا قلمرو اسام و خانۀ اسام است.( این دو پدیده،  داد 

کرده اند، چه پیامی برای مسلمانان ایران  بعد از انقاب اسامی ظهور 

و کشور های عربی و کشور های آسیای مرکزی و قفقاز خواهند داشت؟

کاظمی: بعد از پیروزی انقاب شــــکوهمند اسامی، نگرانی ها در ترکیه   

گســــترش دامنۀ این انقاب و اثراتی که می توانســــت بر جامعۀ ترکیه  از 

داشــــته باشد بســــیار زیاد بود. در آن مقطع، ما شــــاهد این تأثیرات در 

ُکرد ها و علوی ها، به عنوان بزرگ ترین  داخل ترکیه-خصوصًا در میان 

جامعۀ اقلیت-بودیم. تعداد علوی ها در ترکیه بیش از 15 میلیون نفر 

که به ایران هراسی دامن زد.  کشوری بود  برآورد می شــــود. ترکیه اولین 

گروه هایی جعلی با اســــِم »حزب اهلل«  در آن زمــــان، پروژه هایــــی اجرا و 

کند؛ پروژه های ترور با  که بتواند ایران اســــامی را تخریب  تأسیس شد 

عنوان فاعل مجهول به ایران منتسب می شد تا در افکار عمومی ترکیه 

به ایران هراسی دامن زده شود. 

که برای مقابله با  دولت ترکیه، همســــو با نگرش غرب، اعتقاد داشــــت 

موج حرکت اســــامی و انقاب اســــامی باید حتمًا به موازاِت ابزار های 

کرد. این رویکرد،  تفرقــــۀ مذهبی و فرقه ای از ابزار های قومی اســــتفاده 

به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، با جدیت در ترکیه دنبال شد. به خاطر 

اینکه ترکیه در قالب ایدۀ پان ُترکیسم ساختار های دولتی و رسمی قومی 

دارد، بعد از فروپاشــــی شوروی، با ادعای اینکه ترکیه با جمهوری های 

کردند به این  ک زبانی دارد، سعی  آســــیای مرکزی و آذربایجان اشــــترا

گســــترش  موضوع دامن بزنند و از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از 
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کنند  انقاب اسامی در ترکیه و بلکه در قفقاز و آسیای مرکزی استفاده 

که ایدئولوژی انقاب اسامی در قفقاز و آسیای  و در واقع مانع شــــوند 

ک زبانی و  مرکزی جایگزین کمونیســــم شــــود. به این ترتیب، از اشــــترا

نژادی استفاده کردند. 

کات زبانی بین ترکیه و جمهوری  کید می کنم که اشترا من بر این نکته تأ

آذربایجان و جمهوری های آســــیای مرکزی فقط یک ادعاســــت. حتی 

کشور ها با  کشور های ُترک زبان، ســــران این  در نشست های ســــازمان 

ک  که اساسًا اشترا مترجم حضور پیدا می کنند، و این نشــــان می دهد 

زبانی وجود ندارد! در جمهوری آذربایجان، ایدۀ اصلی آذربایجان گرایی 

است، نه ُترک گرایی. در پارلمان جمهوری آذربایجان بر آذربایجان گرایی 

کید شده است؛ این نشان می دهد که حتی خوِد جمهوری آذربایجان  تأ

بحث آذربایجان را متفاوت از ُترک گرایی می داند. 

بعضــــی از محافل، نماینــــدگان مجلس، و شــــخصیت ها در جمهوری 

آذربایجــــان در دهه هــــای اخیر از تســــلط فرهنگ ُترکی اســــتانبولی بر 

کرده اند. برای مقابله با اســــام گرایی در  فرهنــــگ آذری اظهار نگرانــــی 

این کشور ها، در سال های گذشته شبکه هایی مثل شبکۀ آواز تشکیل 

شده-که هدفشان جوامع آسیای مرکزی، آذربایجان، قبرس، و خوِد 

که  ترکیه است. این موضوع نشان می دهد ابزار های قومی و چیز هایی 

به عنوان پان ُترکیسم مطرح می شــــود ابزار هژمون قدرت های جهانی 

است، و آنان می خواهند از طریِق آن ابزار مانع گسترش انقاب اسامی 

در منطقه شوند. 

ترکیه در این راستا ایفای نقش می کند. نقش آفرینی ترکیه، به خصوص 

گذشــــته شــــاهد آن بودیم(،  بعد از جنگ 44روزه در قره باغ )که ســــال 

کرده و وارد فاز عملیاتی شده است. به شدت افزایش پیدا 
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گفتید زبان در ترکیه و جمهــــوری آذربایجان تا  فرهنگ اســــالمی: شــــما   

که باید به آن توجه  حدودی متفاوت اســــت. فکر می کنم نکتۀ دیگری 

که به آن  که اصًا مردم شبه جزیرۀ آناتولی، یعنی جایی  کرد این اســــت 

گفته می شــــود، رومی هستند. اینجا بیزانس است. قسطنطنیه  ترکیه 

گهان  که مردم روم شرقی نا کنستانتین ُپل اســــت. چه طور شد  همان 

کردند، زبان آنجا  اسمشان ُترک شد؟ البته، چون ســــلجوقیان حمله 

کرد و ُترکی شــــد؛ ولــــی از نظر نژاد، این هــــا از نژاد مهاجمان  تغییر پیدا 

ُترک زبان نیستند؛ هستند؟

کاظمی: بعد از فتح اســــتانبول توســــط ســــلطان محمد فاتح، طبیعتًا   

که امروز استانبول نامیده می شود،  تحوالتی در قســــطنطنیۀ شــــرقی، 

کنان بومی این مناطق- انجام شــــد. یکی از این تحوالت اخراج ســــا

یعنی یونانی ها و رومی ها-بوده است. البته، ما امروز هم شاهد حضور 

اقلیت یونانی در استانبول و برخی از شهر های ترکیه هستیم. 

بعد از آن، تمام آثار مربوط به قســــطنطنیۀ شــــرقی در این شهر از بین 

رفت، و بافت فرهنگی و تاریخی این منطقه عوض شــــد. بعد از تهاجم 
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که در قســــطنطنیۀ  ُترک ها به این منطقه، آن بافت اصیل و شــــرایطی 

شرقی وجود داشــــت دچار تغییراتی شد. امروز یکی از اختافات اصلی 

یونان و ترکیه بر ســــر همین موضوع است، و بحث حقوق اقلیت های 

که از نظر حقوق  یونانی در ترکیه و به ویژه در استانبول و نحوۀ فعالیتی 

مذهبــــی و فرهنگی و زبانی دارنــــد از طرف یونان مطرح می شــــود. در 

مقابل، هم ترکیه ســــعی می کند بحث حقوق مســــلمانان در یونان را 

مطرح کند. جالب است که ترکیه از لفِظ مسلمان استفاده نمی کند و بر 

که  کید دارد. آنچه مشخص است این است  حقوق ُترک ها در یونان تأ

بافت فرهنگی و تاریخی این منطقه دچار تغییر شده اســــت. امروز این 

بافت ُترکی در صنعت سریال ســــازی و رســــانه های ترکیه چنان تقویت 

که از تاریخ خود جدا می شود. می شود 

کردند و شــــبه جزیرۀ آناتولی را  که ُترک ها حمله  فرهنگ اســــالمی: قبول   

کنانی داشت که  گرفتند؛ ولی ُترک ها مهاجم بودند، و این شبه جزیره سا

همه رومی بودند. این ها همان کسانی هستند که در زمان کنستانتین 

به دین حضرت مسیح؟ع؟ ایمان آوردند. شهر کنستانتین ُپل، که امروز 

گفته می شــــود، یادگار آن دوران است. می خواهم بگویم  قسطنطنیه 

مردم شبه جزیرۀ آناتولی از نظر ریشه های نژادی از نسل اقوام ُترک )که 

بیشتر به آسیای شرقی مربوط می شود( نیستند؛ هستند؟

کاظمــــی: نه تنهــــا در این موضوع، اساســــًا وضعیت ترکیــــه و امپراتوری   

عثمانی از لحــــاظ امتزاج قومی پیچیــــده و جالب توجه اســــت. غیر از 

کنان آنجا یونانی بودنــــد، جمعیت قابل توجهــــی در قالب  اینکه ســــا

که میان عثمانِی آن زمان و بعد ترکیه با یونان بسته شد  قرارداد هایی 
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جابه جا شــــدند. یک عده از قومیت های اصیــــل این منطقه جابه جا 

شدند، ولی در عین حال امتزاج فرهنگی در منطقه صورت گرفته است. 

ترکیه، غیر از یونانی ها، میزبان بســــیاری از اقلیت ها بوده اســــت؛ مثًا، 

گرجی ها به امپراتوری عثمانی آمده اند.  گرفته تــــا  اقلیت هایی از قفقاز 

این ها طّی ســــده های مختلف دچار امتزاج فرهنگی شدند و فرهنگ 

گرجی ها )که مســــیحی هستند( در ترکیه  کرد. بســــیاری از  آن ها تغییر 

که در شهر ویزه زندگی  گرجی است  مسلمان شدند. مادر اردوغان یک 

می کــــرد. امتزاج ُترک هــــای آناتولی با اقوام مختلف در طول پنج ســــدۀ 

 گذشته باعث شــــده بســــیاری از نظریه پردازان معروف خوِد ترکیه باور 

که  اصًا نژاد خالص ُترکی در این منطقه وجود ندارد. داشته باشند 

کردیــــد. اردوغان به حزب رفاه به  فرهنگ اســــالمی: از اردوغان صحبت   

رهبــــری آقای نجم الدین اربکان وارد و عضو شــــاخۀ جوانان این حزب 

شــــد. آقای نجم الدین اربکان واقعًا یک اســــام گرا بود و خود را متعلق 

گرایش نژادپرســــتانه یا قوم گرایانه در او  به ُامت اســــام می دانست. ما 

که ایران و ترکیه و مصر و بعضی از  کرد  که پیشــــنهاد  نمی دیدیم. او بود 

کشور های دیگر همگرا شوند و یک سازمان همکاری اقتصادی جدید 

به وجود بیاورند. آقای نجم الدین اربکان در مورد آقای اردوغان اظهار 

نظری کرده و گفته ایشان از مهره های اسرائیل است. نظر شما در مورد 

این سخن آقای اربکان چیست؟

گردان  کاظمی: آقای اردوغان در زمانی که حزب رفاه فعالیت می کرد از شا  

آقای نجم الدین اربکان بود. شهرداری آقای اردوغان در شهر استانبول 

هم تحت تأثیر حمایت های حزب رفاه بــــود. آقای اردوغان با حمایت 
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حزب رفاه و شخص آقای اربکان از پله های قدرت باال رفت؛ منتها، به 

کرد.  نظر می رسد این رویکرد از حدود سال 2000 م. به بعد تغییر 

که آقای اربکان به بســــیاری از مسائل، مثل  کردید  به درســــتی اشــــاره 

کلمه اعتقاد داشــــت. هیچ وقت  آرمان فلســــطین، به معنــــای واقعی 

موضع گیری های او علیه رژیم صهیونیستی شعاری نبود. تا زمانی که در 

که دولت ائتافی اربکان- قدرت بود، به ویژه در سال های 7-1996 م. 

چیلر را تشکیل داده بود، همواره مواضع تندی علیه رژیم صهیونیستی 

کشور های در حال توسعۀ اسامی )گروه  گروه  داشــــت. با ایدۀ تأسیس 

کشور های اسامی باید  که  جی-هشت( این موضع را پیگیری می کرد 

بلوک واحدی در برابر کشور های غربی باشند. 

گرایش های  بعــــد از ســــال 2000 م.، در دورۀ فعالیــــت حزب فضیلــــت، 

متفاوت آقای اردوغان با جبهۀ اســــام گرایی در ترکیه مشــــخص شد. 

که بعد از آن سال، حزب فضیلت به دو شاخۀ حزب  همین باعث شد 

سعادت )که ادامه دهندۀ راه آقای اربکان بود( و حزب عدالت و توسعه 

)کــــه آقای اردوغان آن را شــــکل داد( تقســــیم شــــود. از زمانی که حزب 



75
حۀ

صف
 /

71
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

فضیلت به دو دســــته تقسیم شد، خّط سیاســــی و ایدئولوژیک آقای 

کامًا نشان  اردوغان از آقای اربکان جدا شد. اقدامات بعدی اردوغان 

گزیده  است.  که از آرمان های آقای اربکان دوری  داد 

آقــــای اربکان چندیــــن اصطاح در مــــورد آقای اردوغان دارد: ایشــــان 

که در مورد مســــائل جهان اســــام-به ویژه،  را بــــه خاطر رویکرد هایی 

کید کرده که آقای  فلسطین-داشته به »فرعون« تشبیه کرده است، یا تأ

کشیده شد.« مرحوم اربکان  که به فساد  اردوغان »شــــیرۀ انگوری بود 

نارضایتی خودش را از سیاست های اردوغان این گونه نشان داد. امروز 

که اردوغان در داخل )نســــبت  که رویکرد هایی  هم در ترکیه شــــاهدیم 

کامًا با  گرفته است  گروه های اســــامی( و خارج در پیش  به اقلیت ها و 

رویکرد های آقای اربکان متفاوت است. آقای اربکان هیچ اعتقادی به 

که از مســــائل قومی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی  این نداشت 

اســــتفاده شود. در سال 1996 م.، پنج ســــال پس از فروپاشی شوروی، 

چنین رهیافتی از ســــوی آقای اربکان دنبال نشــــد. اساســــًا، در ترکیه، 

مباحث قومی جایگاهی در قاموس اسام گرایِی جریان اصلی اسامی 

که اربکان در ترکیه بر سر قدرت بود  نداشــــت، و این مسائل در مقطعی 

ضعیف شد.

کــــه اردوغان با مرحــــوم نجم الدین  فرهنگ اســــالمی: بــــه تفاوت هایی   

کردید. آقای اردوغان تحت عنوان مبارزه  اربکان داشــــت و دارد اشــــاره 

کسازی های وسیعی را در نهاد های حساس و حیاتی  گولن پا با فتح اهلل 

ترکیه-مثِل ارتش، نیرو های مســــلح، پلیس، و نیرو های امنیتی-آغاز 

کسازی ها تا چه اندازه اسام زدایی ترکیه و تا  کرده است. هدف از این پا

چه اندازه واقعًا مقابله با یک کودتاست؟
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کاظمی: جریان فتح اهلل گولن در ترکیه یک جریان ریشه دار بود، که عمدتًا   

در مواردی با اهداف جریان غربی در منطقه همسوست. آقای اردوغان 

بعد از سال 2002 م. که قدرت را در ترکیه در دست گرفت با جریان گولن 

گولن  کارشناسان جریان  همکاری بسیار نزدیکی داشت، و بسیاری از 

را پشــــتوانۀ اردوغان در دهۀ اول قدرتش در ترکیه می دانســــتند. ولی از 

گولن اختاف ایجاد شد. در  یک نقطه به بعد، میان اردوغان و جریان 

گرفت، این جریان از  که در جوالی 2016 م. در ترکیــــه صورت  کودتایــــی 

ســــوی دولت ترکیه به عنوان یک جریان تروریستی قلمداد شد. بعد از 

گولن را-که در حال  که آمریکا فتح اهلل  کرد  آن، ترکیه مرتبًا درخواســــت 

کار  کند، اما آمریکا این  حاضــــر در آمریکا اقامت دارد-به ترکیه مســــترد 

را نکرد. ترکیه حتی نتوانست از دســــتگیری جاسوس آمریکایی ]آقای 

کشــــیش در ترکیه فعالیت می کرد، به عنوان  کسوت  که در  جانسون[، 

ابزاری برای استرداد فتح اهلل گولن استفاده کند. 

گولن عمدتــــًا در چارچوب آرمان های بنیان گذار ترکیه،  جریان فتح اهلل 

کز آموزشی  آتاتورک، قرار دارد. خصوصًا، وقتی فعالیت های مدارس و مرا

کشــــور های قفقاز و  کشــــور های مختلف )از جمله، در  این جریان را در 

کامًا مشــــخص است. این  کنیم، این موضوع  آســــیای مرکزی( دنبال 

کشــــور ها به عنوان ســــّد توســــعۀ تشّیع عمل  جریان ضمنًا در برخی از 

می کرد. 

گولــــن نه به خاطــــر بحث های  امــــا مقابلــــۀ آقــــای اردوغان بــــا جریان 

که  که به ایــــن دلیل بود  گروه  کارکرد های خاص ایــــن  اســــام گرایی یــــا 

که نظام ُسلطۀ جهانی آمریکا می خواهد  اردوغان به این نتیجه رسید 

گولن به عنوان جایگزین حزب عدالت و توســــعه اســــتفاده  از جریــــان 

کودتای جــــوالی 2016 م. در ترکیه، نزدیک 100 هزار نفر، به  کند. بعد از 
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گولن و به بهانۀ آن  بهانه های مختلف و به دلیل وابســــتگی به جریان 

گولن  کودتا، بازداشــــت شــــدند-چون حزب عدالت و توســــعه جریان 

را رقیب حکومتی خــــود می دید. ترکیه در پنج ســــال اخیر رایزنی های 

کشــــور های منطقــــه، به ویژه در آســــیای مرکــــزی و قفقاز،  مختلفی با 

کشورها  گولن در آن  کز و نمایندگی های جریان  داشته است تا همۀ مرا

تعطیل و  امور آن ها به ترکیه سپرده شود.

گر  فرهنگ اســــالمی: بــــا اجازۀ شــــما، به بحــــث پان ُترکیســــم برگردیم. ا  

پان ُترکیســــم بتوانــــد به عنــــوان یک محور در شــــمال ایــــران و جنوب 

کنــــد، چین و روســــیه و ایــــران می توانند  روســــیه و غــــرب چین عمل 

گیرند. باالخره، ترکیه با آیغورها یا مســــلمانان سین کیانگ و  هدف قرار 

کاشــــغر نوعی هم ذات پنداری قومی اظهار می کند، در روسیه با تاتار ها 

هم همین طورند، و ممکن اســــت چشمداشــــتی به ایران هم داشته 

کتابی به نام  باشــــند. آقای ریچارد هلمز، رئیس اسبق ســــازمان سیا، 

کتاب را بــــه آذربایجان  ناسیونالیســــم در ایران نوشــــته و یــــک فصل از 

کشور؟«  اختصاص داده است و می پرســــد: »آذربایجان استان است یا 

که بحث های قومی را به  از ســــه دهۀ گذشته، آمریکا به دنبال این بود 

این ســــمت و سو ببرد. به نظر شما، تهدید پان ُترکیسم برای سه کشور 

روسیه، چین، و ایران تا چه اندازه جدی است؟

که درجنــــگ 44روزۀ قره باغ  کاظمی: به نظر می رســــد بعــــد از تحوالتی   

شــــاهد بودیم، باید این تهدید را جدی بگیریم. اساســــًا، پان ُترکیسم 

از یــــک خأل جغرافیایی رنج می برد. از همــــان اواخر دورۀ عثمانی، ایدۀ 

اتصال پان ُترکیسم از دریای مدیترانه تا چین مطرح بود، اما پان ُترکیسم 
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کم اتصال جغرافیایی ندارد و برای اتصال از  در واقعیــــات ژئوپلتیکِی حا

دریای مدیترانه تا ســــین کیانگ چین با معضات اصلی و فرعی مواجه 

است. 

معضل اول ارمنســــتان است: ارمنستان بین نخجوان و آذربایجان قرار 

دارد، و ارتباط جغرافیایی زمینی آذربایجان با نخجوان برقرار نیســــت. 

)دریــــای خزر هم به عنــــوان یک حایل بین ایــــن جغرافیا ایفای نقش 

می کند.( البته، از لحاظ تاریخی، بیــــن نخجوان و ترکیه هیچ ارتباطی 

گذرگاه  نبوده اســــت. این ارتبــــاط با خیانت رضاشــــاه و از طریق یــــک 

گذار شــــد فراهم شده است.  که به آتاتورک وا کیلومتری در ایران  هفت 

که جنگ دوم قره باغ یک  بعد از جنگ 44روزۀ قره باغ، مشــــخص شد 

پــــروژۀ بین المللی نه برای آزادی قره باغ بلکــــه برای اتصال جغرافیایی 

پان ُترکیسم بوده اســــت-که انگلستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی در 

پشت آن قرار دارند، و ترکیه به عنوان پیاده نظاِم آن عمل می کند.

بعــــد از ایــــن جنــــگ، جمهــــوری آذربایجــــان در عالی تریــــن ســــطح 

)ریاست جمهوری( درجنوب ارمنستان ادعای ارضی مطرح کرده است: 

که همان اســــتان ســــیونیِک  بحــــث داالن موهــــوم و جعلِی زنگــــزور، 

کید  ف مطرح شده است. او بارها تأ ارمنستان است، توسط الهام علی اُ

کرات بگیرد، از طریق  گر نتواند این داالن را از طریق مذا که ا کرده است 

کرد. طبیعتًا، این تهدید تمامیت ارضی ارمنســــتان  زور اقــــدام خواهد 

و تهدید مرز های بین المللی اســــت. هدف چیســــت؟ هدف مشخص 

که برخی از مشاوران نزدیک آقای اردوغان،  اســــت. هدف همان است 

که ارتباطات بســــیار نزدیکی با انگلستان و  کول  کارا مثل آقای ابراهیم 

کامًا از بین  کرده اند: اینکه جنوب ارمنســــتان باید  آمریکا دارد، مطرح 

برود، و خّط پان ُترکیسم تا سین کیانگ ادامه پیدا کند. 
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کردید، پان ُترکیسم از نظر دنیای غرب-خصوصًا،  که اشاره  همان طور 

آمریکا و انگلستان-ظرفیت هایی دارد و می تواند چین، روسیه، و ایران 

کند. از نظر آن ها، روسیه )به دلیل اینکه در  را با آســــیب امنیتی مواجه 

جنوب خودش اقوام ُترک زبان و تاتار دارد( از پان ُترکیســــم آســــیب پذیر 

کرد. قابل توجه  اســــت، و می توان از این ابزار علیه روســــیه اســــتفاده 

که در ســــوریه فعالیت داشتند از  گروه های تکفیری  اینکه بســــیاری از 

ریشــــۀ ُترک یا تاتاِر قفقاز شــــمالی بودند. همین قضیه را در مورد چین 

گروه های تکفیری  گروه های آیغوری چینی در قالب  هم داشتیم؛ یعنی 

که  کرد  در روسیه فعالیت می کردند. چین چندین بار به ترکیه اعتراض 

چرا پاسپورت های ترکیه ای را در اختیار اتباع آیغوری چینی می گذارد تا 

بتوانند در سوریه حضور پیدا کنند. 

به نظر می رسد سوریه به جایی برای آموزش این گروه های ضّد چینی و 

ضّد روسی تبدیل شد، و آمریکا و انگلیس از این ابزار استفاده می کردند. 

بنابراین، به نظر می رســــد این موضوع برای چین و روسیه خطر دارد. 

که امروز محافل آیغوری، محافل  یکی از نمود های موضوع این اســــت 

ُترک تبار روسی، و محافل آذری ایرانی در پوشش فعالیت های فرهنگی 

با حمایت رســــمی دولت ترکیه در شهر های آنکارا و استانبول فعال اند. 

که بحث پان ُترکیسم توسط حزب عدالت و توسعه  این نشان می دهد 

در سال های اخیر تقویت شده است. 

دنیای غرب نه تنها به موضوع اتصال جغرافیایی پان ُترکیسم به عنوان 

یک ابزار برای ایجاد مشــــکل علیه روسیه و چین و ایران می نگرد بلکه 

معتقد اســــت اتصال این خّط جغرافیایــــی در حکم اتصال منابع غنی 

کشــــور های آســــیای مرکزی )از طریق دریای خزر، جمهوری  گاز و نفت 

آذربایجان، و جنوب ارمنســــتان( به ترکیه اســــت. این برای انگلستان 
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کنار  کشــــور های اروپایی فواید زیادی دارد؛ بنابراین، پان ُترکیســــم در  و 

نســــخه های فرهنگی و امنیتی خود یک نســــخۀ انرژی هم دارد، و به 

خاطر همین است که می بینیم از آن حمایت می شود. 

ضمنًا، تقویت اتصال جغرافیایی پان ُترکیســــم یک تهدید واقعی علیه 

کمربند، یک جاده( اســــت. ترکیــــه طرح جادۀ  طــــرح مهم چین )یک 

کرده است، و این خطری است  الجوردی را به جای طرح چین مطرح 

که کشور های منطقه باید آن را جدی بگیرند. 

کلید واژه هایی مثِل فارس و  تبلیغات پان ُترکیستی ترکیه علیه ایران و 

که  که توسط آقای اردوغان اســــتفاده می شود نشان می دهد  صفوی 

گرفته است. البته، به نظر می رسد خوِد  ترکیه چه رویکردی را در پیش 

که از این سیاست ها آسیب می بیند. ترکیه  کشوری است  ترکیه اولین 

کشوری کثیرالمّله با اقلیت های کامًا سرکوب شده است، و طبیعتًا دود 

سیاست های قوم گرایانه در وهلۀ اول به چشم خودش می رود. از این 

که پان ُترکیسم، بیش از آنکه یک ایدۀ  کرد  کید  که می توان تأ نظر است 

خودجوش ترکیه ای باشــــد، طرحی در خدمت منافع بیگانگان است. 



81
حۀ

صف
 /

71
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که صهیونیست ها پان ُترکیسم را با ولع تبلیغ  همین اآلن هم شاهدیم 

می کنند و جلو می برند. یکی از این صهیونیســــت ها خانم دراندا شیفر 

که  کتابی هم در این خصوص نوشته است. جالب این است  که  است، 

او به عنوان مشاور شرکت نفت دولتی آذربایجان فعالیت دارد.

فرهنگ اسالمی: از نظرات ارزشمندی که ارائه دادید بسیار سپاسگزاریم.   

به هر حال، حزب گرایی، چه به شــــکل پان عربیسم و چه پان ایرانیسم 

و پان ُترکیســــم، ارتداد از اســــام و انقاب اســــامی اســــت. ان شاء اهلل 

کرامت خود را حفظ کنند. مسلمان ها بتوانند آزادی و 



نقش دروغ در کاهش سرمایۀ اجتماعی

یوران، محمدحسن زورق، احمد کاظم زاده با حضوِر حسین رو

گفت وگوی تحلیلی
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کاهش  ق: بســــم اهلل الرحمن الرحیم. موضوع بحث نقش دروغ در  زور  

ســــرمایۀ اجتماعی هر نظام سیاسی اســــت. پایۀ قدرت سیاسی در هر 

جامعــــه همگرایی آحاد حقیقی و حقوقی اســــت. پایۀ همگرایی آحاد 

حقیقی و حقوقی اعتماد اســــت. پایۀ اعتماد به یکدیگر اعتقاد به این 

که افراد به یکدیگر دروغ نمی گوینــــد. پس، همگرایِی آحاد  باور اســــت 

حقیقی و حقوقی پایۀ قدرت سیاسی است. 

پایۀ همگرایــــی آحاد حقیقی و حقوقی اعتمــــاد متقابل بین این آحاد 

که  اســــت. پایۀ این اعتماْد اعتقاد به راســــت گویی طرف هایی اســــت 

بــــه عنوان آحاد حقیقی و حقوقی وجــــود دارند. آحاد حقیقی تک تِک 

شهروندان، و آحاد حقوقی نهاد ها و سازمان های عمومی و خصوصی 

هستند. مهم ترین شخص حقوقی در هر کشور نظام سیاسی آن کشور 

است. هیچ شخص حقوقِی مهم تر از نظام سیاسی وجود ندارد. 

گر آحاد حقیقی احساس کنند این شخص حقوقی )که سرنوشت تمام  ا

آحاد جامعه به آن بســــتگی دارد( به آن ها راست می گوید، با آن همگرا 

می شــــوند و قدرت آن شخص حقوقی )که همان نظام سیاسی است( 

کنند آن شخص حقوقی به آن ها  گر احساس  افزایش پیدا می کند؛ اما ا

دروغ می گوید، این اعتماد از بین می رود و همگرایی ضعیف می شــــود 
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کاهش می یابد. اعتمــــاد در چه فضایی صورت  و مآال قدرت سیاســــی 

کی.  می گیرد؟ ما دو فضا داریم: فضا ی واقعی و فضای ادرا

گر نظام سیاسی در فضای واقعی راست بگوید و مردم نیز در فضای  )1( ا

کنند نظام راست می گوید، این تطابق فضای واقعی و  کی احساس  ادرا

کی باعث افزایش همگرایی می شود.  ادرا

گر نظام سیاسی در فضای واقعی راست بگوید ولی مردم در فضای  )2( ا

که دارد دروغ می گوید، با وجود اینکه در فضای  کنند  کی احساس  ادرا

واقعی دارد راست می گوید، قدرت سیاسی کاهش پیدا می کند. 

گــــر نظــــام در فضــــای واقعــــی دروغ بگویــــد و مــــردم در فضــــای  )3( ا

کار نظام  که  گفــــت  کنند نظــــام دروغ می گوید، باید  کی احســــاس  ادرا

ساخته است!-اواخر عمر رژیم گذشته چنین فضایی ایجاد شد. 

گر نظام در فضای واقعی به مردم دروغ بگوید ولی مردم احساس  )4( ا

کنند دارد راست می گوید، قدرت نظام سیاسی حفظ می شود-غرب 

کــــرده بود، ولی  تا ســــال های اخیر ایــــن وضعیت را بــــرای خود حفظ 

کمی عوض  کی دارد  که وضعیت غرب در فضای ادرا چند سال اســــت 

می شود.

بنابراین، خوِد راســــتگویی پایۀ اعتماد متقابل عمومــــی، اعتماد پایۀ 

همگرایی آحاد حقیقی و حقوقی، و همگرایی پایۀ قدرت اســــت. این 

را از نظر اخاقی نمی گویم. از نظر اخاقی، در فضای واقعی باید راســــت 

کی دروغ یا راست بپندارند تفاوتی  گفت؛ اینکه مردم آن را در فضای ادرا

نمی کند. ما باید راســــت بگوییم. این دســــتور اخاق و دین است. اما 

ما داریم در اینجا در حوزۀ جامعه شناســــی سیاســــی بحث می کنیم، و 

موضوع بحثمان اخاق و دین نیست. 
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گفته شــــود، ولی از آن  که در فضای واقعی راســــت  گرچه مهم اســــت  ا

گفتِن نظام سیاسی  کی راست  که مردم در فضای ادرا مهم تر این است 

گفتن! مســــئله این اســــت. پس باید  گفتن بدانند، نه دروغ  را راســــت 

دروغ زدایی را در دو جبهه انجام دهیم:

)1( نظام، برای اینکه فاسد نشود، باید عادت کند که راست بگوید. مبنا 

گر  و پایۀ اساسی دروغگویی در نظام توجیه و مصلحت اندیشی است. ا

با آن مقابله نشود، این مصلحت اندیشی ها، که ابتدا جنبۀ حفظ منافع 

ملی دارد، کم کم جنبۀ حفظ منافع جناحی و باندی و حتی فردی پیدا 

می کند. پس یک جبهۀ دروغ زدایی در فضای واقعی واقع شده است. 

گرما راســــت  کی قرار دارد. ا )2( جبهــــۀ دوم دروغ زدایی در فضــــای ادرا

کاهش  که داریم دروغ می گوییم، باز با  کنند  بگوییم ولی مــــردم خیال 

همگرایی و کاهش قدرت ملی روبه رو خواهیم بود. 

بنابراین، باید تاش کنیم در دو جبهه عمل کنیم: جبهۀ فضای واقعی 

که در خّط مقدم مبارزه  کی. در جبهۀ اول، نهادی  و جبهۀ فضای ادرا

کند در خودش  با دروغ است قوۀ قضائیه است. قوۀ قضائیه باید سعی 

و در نظام دروغ نباشــــد. رسانه ها در خّط مقدم دروغ زدایی در فضای 

کنند در خودشــــان و در نظام  کی هســــتند. رســــانه ها باید ســــعی  ادرا

سیاسی دروغ نباشد. پس نظام سیاسی برای دروغ زدایی در دو فضای 

کی در دو جبهه مسئولیت دارد: جبهۀ قوۀ قضائیه  واقعی و فضای ادرا

و جبهۀ رسانه ها! 

کنند و  گر رســــانه ها و قوۀ قضائیه دروغ زدایی را از خودشــــان شــــروع  ا

کّل نظام سیاســــی تســــری دهند، نظــــام سیاســــی در دروغ زدایی  به 

موفق می شــــود و قدرت ملی افزایش می یابد. در نظام سیاسی، دروغ 
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مصلحتی هم نباید وجود داشته باشد، اما به این معنا نیست که نظام 

گفت، ولی هر  سیاسی نباید اسرار محرمانه داشته باشــــد. دروغ نباید 

راست را هم نباید گفت! در طول جنگ تحمیلی، عراق نقاط خاصی را 

کجا خورده است، خودمان به عراق  گر می گفتیم موشک عراق  می زد. ا

که دارد-و قاعدتًا یک نقطۀ  کند و هدفی  گرا  گرا داده بودیم تا تصحیِح 

که هرچه  حساس است-را بزند. البته، افکار عمومی از ما می خواست 

سریع تر خبر را بدهیم؛ به ما می گفتند: »چرا بی.بی.سی می گوید و شما 

نمی گویید؟« ولی بی.بی.ســــی دشــــمن ما و در خدمت تهاجم ارتش 

گر عراق می خواست  عراق بود و می خواست به نیروهای عراق گرا دهد: ا

وزارت دفاع را با موشک بزند، بی.بی.سی هم دقیقًا می گفت موشک به 

که نباید دشمن خودمان  کرده است! ما  500 متری وزارت دفاع اصابت 

یا در خدمت دشمن خودمان باشیم. در اینجا ندادِن اطاعات درست 

گر موشک را به غرب تهران زده ما بگوییم به  است. ولی دلیل ندارد که ا

کرمان زده است، چون باالخره روشن می شود و اعتماد عمومی  شــــرق 

تضعیف می شود. 

گذشــــته از بحث قــــدرت ملی، اعتمــــاد عمومی پایــــۀ زندگی اجتماعی 

ک و اختاف در  اســــت. وقتی اعتماد عمومی نیرومند شــــود، اصطــــکا

کم شــــود، زندگی  ک و اختاف  میان مردم کم می شــــود. وقتی اصطکا

کام مردم شــــیرین می شود. نهایتًا، عامل اصلی در تلخی و شیرینی  در 

که  زندگی مردم دروغ زدایی از نظام سیاســــی اســــت. سریال یا فیلمی 

پخش می شــــود و با تکرار دروغ گویی های آشکار بین بازیگران و عادی 

کردن و مــــردم را قربانی منافع خود  گفتن و خیانت  جلــــوه دادن دروغ 

کار سیاســــی   یک 
ً
کــــردن  اعتماد متقابــــل مردم را از بین می برد، ظاهرا

نیســــت. بعضی از فیلم نامه نویســــان این عمل خود را توجیه می کنند 
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که به دنبال  و می گویند: »باالخره باید چالشــــی وجود داشــــته باشــــد 

آن بتوانیم داســــتان بنویســــیم.« بعد هم می گویند چالش همیشــــه 

چالش برانگیز نیســــت و خطا هم باید باشــــد. ولــــی وقتی چالش های 

کم کم  که برانگیزانندۀ ســــوء ظن هســــتند را پخش می کنند،  خطا آمیِز 

مردم هم نســــبت به هم دچار سوء ظن می شوند. وقتی مردم نسبت 

کوچک و بزرگ زیاد و زندگی در  به هم دچار سوء ظن شوند، اختافات 

کام آن ها تلخ شود، هیچ کس  کام آن ها تلخ می شــــود. وقتی زندگی در 

را جز نظام سیاسی مقصر نمی شناسند. ممکن است نظام سیاسی را 

مسئول خوشبختی خودشان ندانند و هوش و درایت و تدبیر خودشان 

کامی خودشان  را تنهاعامل موفقیت خود بدانند، ولی حتمًا مسئول نا

کــــه »این چه وضع و  را نظام سیاســــی می داننــــد و دائم تکرار می کنند 

کرده اند« و »ما چه آدم های  کشوری درســــت  اوضاعی اســــت« و »چه 

بدبختی هستیم!« 

که بین مردم رواج می یابد، از عایم بالینی احساس  این اصطاحات، 

کی و نه در فضای واقعی رخ  که در فضای ادرا کامی اجتماعی اســــت  نا

می دهد؛ ممکن اســــت به فضای واقعی بی ارتباط نباشــــد، ولی سهم 

که این  کی در آن بیش از فضای واقعی اســــت. ما می بینیم  فضای ادرا

آدم ناراضــــی در ایران حّد مطلق داشــــته هایش بیــــش از آن آدم راضی 

کشــــور دیگر است، اما چرا آن احســــاس خوشبختی و این احساس  در 

کی مربوط  کامی می کند؟ این احساس تا حدود زیادی به فضای ادرا نا

است، وگرنه، اختاف طبقاتی در آن کشور بیش از اینجاست-البته، در 

اینجا هم اختاف طبقاتی زیاد است و خیلی هم بد است. 

کنیم حیات اجتماعی آمیخته با اعتماد باشــــد.  بنابراین، باید تاش 

که  مبارزه با دروغ و دروغ زدایی از رســــانه ها شروع می شود. تصویری 
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رسانه ها از جامعه ارائه می کنند حداقل باید نمونۀ معناداری از جامعه 

کنند، رســــانه ها باید نمونه ای از  گر بخواهند جامعه را اصاح  باشــــد. ا

کنند. این  جامعــــۀ مطلوب-و نه نمونه ای از جامعۀ معیوب-را ارائه 

کثریت  کثریت مردم دوست دارند مثل ا یک قانون اجتماعی است که ا

کثریــــت را این چنین به وجود  کی ا مردم باشــــند. وقتی در فضای ادرا

گر  کثریت این چنین خواهد شــــد؛ یعنی ا آوریــــم، در فضای واقعی نیز ا

کثریت مردم یک پدیده را دوست دارند، من هم  من احساس کنم که ا

کثریت احساس  کثریت همگرا باشم. انسان در پناه ا تاش می کنم با ا

امنیــــت می کند؛ احســــاس قبول شــــدن و پذیرفته شــــدن در جامعه 

کثریت است؛ می گوید:  کثریت و با ا می کند؛ احساس می کند از جنس ا

»هرچه مردم با آن روبه روشــــوند ما هم با همان روبه رو می شویم. هر 

اتفاقــــی برای آن ها افتــــاد برای ما هم می افتد. دوســــت داریم در پناه 

کثریت باشیم.«  ا

کثریت را این طور ســــاختید، در فضای  کی ا وقتی شــــما در فضای ادرا

واقعی هم این طور می شــــود؛ یعنی از نظر جامعه شناســــی ارتباطات، 

که رسانه های  کشور هایی  کی است.  فضای واقعی تابعی از فضای ادرا

آن ها حســــاب وکتاب دارند معمواًل تاش می کنند نمونه ای از جامعۀ 

کنند. تلویزیون ما فیلم های انگلیســــی و آمریکایی را  مطلــــوب را ارائه 

فراوان پخش می کند و با پخش این فیلم ها و ســــریال ها )که بسیاری از 

آن ها مثبت اند(، مجانی به آن ها خدمت می کند. 

مثًا، سریال شــــرلوک هلمز اواســــط قرن نوزدهم انگلســــتان را تصویر 

می کند، هنگامی که هنوز خودرو رواج ندارد. اما ببینید فضایی که از آن 

جامعه تصویر می کند و روابط اجتماعی که در آن جامعه تصویر می کند 

کاهبردار پیدا می شود، اما  چگونه اســــت. درون آن جامعه آدم ناقا و 
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کاری، انسانیت، شادی،  باز هم جامعه یک جامعۀ انسانی است که فدا

گذشــــت، و خیرخواهی بــــرای دیگران در آن  کاری، نظم،  زیبایی، فدا

هست. همه چیز تمیز و در جای خود است، و ما آن را پخش می کنیم. 

کــــه خودمان می ســــازیم و پخش  حــــاال این را با تصویر ســــریال هایی 

کنید. ما جامعۀ چندان مطلوبی را ارائه نمی کنیم.  می کنیم مقایســــه 

کنیــــم، تصویر مطلوبی ارائه  حتــــی وقتی می خواهیم برای اذان تبلیغ 

نمی کنیم. کسی که به عنوان نمازگزار در برنامه های تبلیغاتی ما تصویر 

می شــــود یک پیرمرد دهاتی یا یک زن سالخوردۀ فقیر است و معمواًل 

که خانه اش خشتی و  کســــی است  جوان زیبا و تحصیل کرده نیســــت؛ 

خراب است. انگار در یک ساختمان 20طبقه نمی توان یک نمازخوان 

که یک پزشــــک نمی تواند بعد از جراحی دو رکعت نماز  کرد؛ انگار  پیدا 

بخواند!

که از جامعۀ ما در ذهن  این تصویر راســــت اســــت یا دروغ؟ این تصویر 

جوانان ما ســــاخته می شــــود قطعًا دروغ است؛ یعنی ما داریم به مردم 

دروغ می گوییم. بدترین نوِع دروغگویی، دروغگویِی راستگویانه است. 

که در آن  دروغگویی راســــتگویانه چیست؟ جامعه ای را در نظر بگیرید 

هزار اتفاق افتاده است: 200 اتفاق مثبت، 200 اتفاق منفی، و 600 اتفاق 

که نمی تواند هزار خبر بدهد؛  خنثی. این جامعۀ واقعی اســــت. رسانه 

نهایتًا 10 خبر را در یک برنامۀ خبری 10دقیقه ای می دهد. 

گر حرفه ای نباشد و جامعۀ مذکور را دوست داشته باشد، 10  این رسانه، ا

کار از آن جامعه می سازد  خبر مثبت می دهد. البته، تصویری که با این 

دروغ اســــت. 10 خبر راســــِت مثبت می دهد، ولی این راستگویی دروغ 

اســــت چون در جامعۀ واقعی 20 درصِد خبر ها مثبت است. جامعه ای 

کند-و البته در عمل نمی تواند تصویر  که این رسانه می خواهد تصویر 
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کند-100 درصِد رخدادهایش مثبت است. این تصویرسازی امکان پذیر 

نیست، و مردم این تصویر را باور نمی کنند. 

گر رســــانه حرفه ای نباشــــد و با آن جامعه دشمن باشد، 10 خبر منفی  ا

می دهد. هر 10 خبر راست است، ولی جمع آن ها دروغ است چون 100 

درصِد رخداد های آن جامعه منفی نیست. چون این رسانه حرفه ای 

نیســــت، اثری هم نمی تواند بگذارد. چرا؟ چون مردم می گویند این ها 

نسبت به آن جامعه مغرضانه عمل می کنند. 

ما در زمان جنگ هیچ وقت از رادیو عراق ترســــی نداشتیم. این رادیو 

24ســــاعته خبر و تحلیل پخش می کرد و به ما فحش می داد، حتی ما 

را مســــخره می کرد، اســــرا را می آورد و می گفت: »شــــربت شهادت میل 

داریــــد؟«؛ اما مشــــکلی نبود چون بــــر افکار عمومی ما اثر نداشــــت. اما 

بی.بی.سی نیم ساعت برنامه داشت و برای ما نگران کننده بود. چرا؟ 

گر بخواهد 10 خبر  چون بی.بی.ســــی حرفه ای بود. رســــانۀ حرفه ای، ا

گر به جامعه نظر مســــاعد داشــــته باشــــد و بخواهد آن را  کند و ا پخش 

کند، یک خبر منفی، پنج خبر مثبت، و چهار خبر خنثی پخش  تقویت 

می کنــــد. همۀ خبرها راســــت، ولی مجموع آن ها دروغ اســــت-چون 

که 50 درصِد رخداد های آن مثبت اســــت،  جامعه ای را تصویر می کند 

که در واقــــع  20 درصِد رخداد های آن جامعه مثبت اســــت.  در حالــــی 

پیام گیرنده هم می گوید: » این رسانه بی طرف است؛ من خودم شنیدم 

کرد.«  آن خبر منفی را هم پخش 

گر رســــانۀ حرفه ای با یک جامعه دشمن باشد، یکی-دو خبر مثبت،   ا

شش خبر منفی، و سه خبر خنثی پخش می کند. پیام گیرنده می گوید: 

کــــه خبر هــــای مثبــــت از آن جامعه پخش  گــــوش دادم  »من خــــودم 

که خوِد  کرد  می کرد.« در ســــالگرد انقاب، بی.بی.سی تحلیلی پخش 
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که  ما تا حال مثل آن را پخش نکرده ایم. تک تِک خبر های منفی اش را 

بررسی کردم دیدم همه درست است، ولی ترکیب اخبار دروغ بود چون 

که 60 درصِد رخداد های آن منفی  تصویری از این جامعه می ســــاخت 

است. 

کارگردانی به  کننــــد راســــتگویانه دروغ نگوینــــد.  رســــانه ها باید تاش 

دانشکده ای آمده بود که مدیریت آن را بر عهده داشتم. گفتم: »این ها 

چیست که شما پخش می کنید؟« گفت: »این ها واقعیت های اجتماعی 

گفتم: »وقتی توالت می روی، فیلم  است.« دیدم اصًا متوجه نیست. 

آن را هم بگیر و پخش کن؛ این هم واقعیت است. مگر هر واقعیتی باید 

کاهبرداری  پخش شود؟« در جامعه، طاق، بدهکاری، طلبکاری، و 

کنیم؟ )یکی از بدبختی ها این اســــت  هســــت. ما باید این ها را تصویر 

که اعتقادی به نمــــاز و روزه و خدا و قیامت ندارد  گاهــــی مثًا آدمی  که 

سناریو نویس می شود و برای ماه مبارک برنامه می سازد.( 

کنیم، ســــناریو نویس ما اصًا دوره  گر بخواهیــــم خوش بینانه تحلیل  ا

که چگونه یک سناریو  ندیده اســــت. ممکن اســــت دوره دیده باشــــد 

که چگونه ســــناریو را برای یک  را از نظر فنی بنویســــد، ولی دوره ندیده 

کند بنویسد. سناریو نویس باید  که قرار است پیشــــرفت  جامعۀ سالم 

یک جامعه شناس و یک اندیشمند اخاق مدار باشد و باید دقیقًا بداند 

کار با چاقوســــت.  کار می کند. عمل جراحی و چاقو کشــــی هر دو  که چه 

کمتر از یک  که رسید می زند، اما عمل جراحی با دقت  چاقوکش هرجا 

میلی متر صورت می گیرد. سناریو نویس باید جراحی کند، نه چاقو کشی؛ 

در نتیجــــه، باید به تکنیک و مجموعــــه ای از آموزه ها و انگیزه ها مجهز 

گاهی برای سناریو نویس  گویی اصًا از این مسئله غافلیم. ما  باشد. ما 

که  گزینش نداریم. ما در رســــانه ها شــــغلی با عنوان نویسندگی نداریم 



92
حۀ

صف
 /

71
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

گر شــــغل بود،  گزینش داشــــته باشــــد. ا کتــــاب و آموزش و  حســــاب و 

که تحصیات او چه قدر  گزینش می کردند  ضابطه مند می شد: باالخره 

کند، و خودش چه جور آدمی  باید باشد، در چه رشته ای باید تحصیل 

باید باشد. صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه، و وزارت 

ارشــــاد باید در مورد آموزش و پرورش و به کارگیری نخبگان، مخصوصًا 

که ایــــن روزها ســــلبریتی خوانده می شــــوند و بر افــــکار عمومی  آن هــــا 

اثرگذارند، توجه ویژه داشته باشند. در اصطاح جامعه شناختی، این ها 

کی جامعه را به  گروه مرجع هستند و در اینکه در دو فضای واقعی و ادرا

سمت راســــتگویی یا دروغگویی ببرند-و در نتیجه، سامت و قدرت 

جامعه را افزایش یا کاهش دهند-خیلی تأثیر دارند.

رویوران: من تصور می کنم راستگویی در ابعاد فردی و اجتماعی اهمیت   

گرفتن ابعاد فردی، در ابعاد اجتماعی خیلی  زیادی دارد؛ بدون در نظر 

امکان تحقق ندارد. در فرهنــــگ خودمان، این حدیث خیلی عجیب 

است که »الّنجاُة في الّصدق!« اینکه همیشه راستگویی راه نجات است 

گر می خواهی در  خودش نشــــان دهندۀ یک نوع فرهنگ سازی است: ا

کنی، همیشه راست بگو. این یک وضعیت و قانون  زندگی نجات پیدا 

که نشــــان  عام اســــت. قرآن دربارۀ صدق و صادقین آیات زیادی دارد، 

می دهد جامعۀ ایمانی و ایده آل و مطلوب عمدتًا دارای همین ویژگی 

کلید  است. اتفاقًا، در مقابل، دروغ را به شدت می کوبد؛ می گوید  دروغ 

گر این آســــیب مهار شود، جامعه و  گناهان اســــت؛ و ا صندوقچۀ همۀ 

افراد وضعیت مطلوبی پیدا می کنند. 

در ابعاد اجتماعی، صداقت خیلی اهمیت دارد. صداقت در مجموعه ای 

گرفته اســــت. در یک  کید قرار  از احادیث و آیات تعریف شــــده و مورد تأ
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گفت. چون  نظام مردم ســــاالر و منتخــــب، قطعًا باید به مردم راســــت 

کمک آنان  نظام از خِود این مردم است، باید با آنان روراست باشد، با 

که خواستند  کند. زمانی  کند، و با یاری آنان مدیریت  از بحران ها عبور 

در جامعۀ بحران زدۀ پس از خلفای سه گانه خافت را بر عهدۀ حضرت 

کرد  که امام مطرح  علی؟ع؟ بگذارند، یکی از مهم ترین شــــاخص هایی 

گر مردم نیامــــده بودند، قبول نمی کردم.« این نشــــان  کــــه » ا این بود 

می دهد که می خواست جامعه را با کمک مردم اصاح کند. اینکه امام 

چه قدر در اصاح جامعه موفق شد موضوع متفاوتی است، اما از لحاظ 

مدیریتی، ایشان مردم را مهم ترین ابزار حّل بحران ها می دانست. 

کارآمدی-کارآمدی  گر راســــتگویی-دروغگویی و نا من تصــــور می کنم ا

کارآمدی ایده آل ترین  کنیم، راســــتگویی همراه  را به نمایۀ نظام تعبیر 

و مطلوب ترین نظام اســــت. من نظام سیاسی را در ابعاد اجتماعی در 

کارآمدی  کارآمدی به سمت بحران می رود، نا نظر دارم. راستگویی با نا

کارآمدی  و دروغ بدبینــــی و نارضایتــــی پیش مــــی آورد، و دروغگویی با 

نفاق پدید می آورد.  راستگویی با کارآمدی ارتباط تنگاتنگ دارد. ما چه 

کارآمدی هست و ما می خواهیم  وقت به سمت دروغ می رویم؟ وقتی نا

کارمان را توجیه کنیم. 

گر بشود با فردی که مردم انتخاب  ما در آستانۀ انتخابات هستیم. واقعًا ا

که مبنایش ترکیبی از راســــتگویی و  کرد  می کنند صفحۀ جدیــــدی باز 

کارآمدی باشد، به نظرم دگرگونی اساسی در جامعه ایجاد می شود. این 

پدیده دو رکن دارد: یک رکن آن ُبعد مدیریتی است؛ رکن دوم رسانه ای 

کنند. رسانه ها، وزارت  است. این دو رکن می توانند این تحول را ایجاد 

کاری  ارشاد، مطبوعات، منبر، و مســــجد، همه بر اساس این واقعیت 

انجام دهند. 
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گفته شد خیلی مهم است. اول انقاب  که  کی  البته، بحث فضای ادرا

کارآمدی هم بود. امکانات خیلی  راستگویی بود، شاید بعضی وقت ها نا

محدود بود، اما فرهنگ مردم طوری بود که نه تنها اعتراض نمی کردند 

که جان فشــــانی می کردند. من روز اول فروردین 1363 به تهران آمدم، 

کــــه واحد برون مرزی به معاونت تبدیل شــــد. مدیرعامل وقت  زمانی 

گفت: »رادیو در دســــت بعضی  ســــازمان صدا و ســــیما به اهواز آمــــد و 

گروه هاســــت، و ما هــــر روز با وزارت خارجه مشــــکل داریم.« من و آقای 

نعمــــت زاده از مرکز اهواز به تهران آمدیــــم. بعد از مدتی، با همکاران به 

کرده بودند  ساختمان سروش-که تعاونی مسکن بود-آمدیم. اعام 

گفتــــم: »اآلن نیاز  ما در شــــهرک غــــرب خانۀ ســــازمانی می دهیم. من 

ندارم.« 

که چرا آن زمان نمی خواستیم و اآلن  این به نظرم نکتۀ مهمی اســــت 

کی  ید«؟ این به همان فضای ادرا هرچه می دهند می گوییم: »َهل ِمن َمز

برمی گردد: قبًا می گفتیم فرصت را برای دیگری بگذارم، ولی اآلن خود 

که  و من محور اســــت. اتفاقًا، این به نــــوع فرهنگ عمومی برمی گردد، 

انســــان احســــاس اطمینان می کند یا نه. من در آن موقع جزء اقشــــار 

کّل حقوقم دو هــــزار و خرده ای تومان بود،  آســــیب پذیر جامعه بودم و 

ولی در پناه جمع و راســــتگویی، برای آینده احساس امنیت می کردم. 

من باید برای ازدواج به فکر خانه باشم، ولی این احساس امنیت در آن 

که  گر فرضًا فردا بگویند  زمان خیلی مهم بود. اآلن من خانه دارم، ولی ا

می خواهند خانه بدهند، ممکن است ثبت نام  کنم. چرا؟ این همان 

که اآلن در جامعۀ ما اتفاق افتاده است.  عدم احســــاس امنیت اســــت 

کاری خیلی ســــخت،  کی  که مدیریت فضای ادرا تصور من این اســــت 

گاهی راســــتگویی به تنهایی جواب نمی دهد.  دقیق، و ظریف اســــت. 
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با همبســــتگی اجتماعی و مســــائلی از این قبیل، آدم در فضا احساس 

امنیت می کند.

کار می کردم. جامعۀ  من یک بار داشــــتم در مورد جامعۀ بدوی عــــراق 

گرفتــــه و امکانــــات محــــدودی دارد، اما ضریب  کویــــر قــــرار  بــــدوی در 

کمک  کسی بمیرد همه  همبستگی در قبیلۀ بدوی به شدت باالست: 

می کنند، عروسی باشد همه کمک می کنند، بچه دار شوند همه کمک 

می کنند. این از رسوم و عادات و ُسنت های اجتماعی آن هاست. اما در 

کند عزا می گیرد، می خواهد  جامعۀ شــــهری، طرف می خواهد عروسی 

خانه اجاره کند مبالغ کانی نیاز دارد، بخواهد استخدام شود دستمزد 

کار رقم کمی است.  شروع 

کارآمــــدی و مدیریِت فضای  می خواهم بگویم راســــتگویی و ترکیبی از 

کی مورد نیاز است. این ها با هم می تواند فضای جدیدی به وجود  ادرا

کند.  کشوری را از بحران خارج  بیاورد و هر 

برنامه ای به ناِم پس از زندگی از شــــبکۀ چهار تلویزیون پخش می شد، 

کما رفته اند یا تجربۀ نزدیک به مرگ داشــــته اند و  که به  دربارۀ افرادی 

وارد فضای جدید شده  اما به هر دلیل برگشته اند. برنامۀ بسیار خوبی 

اســــت و باور های جدیدی در انســــان ایجاد می کند. من برنامه را نگاه 

می کردم. یک بچۀ روســــتایی شــــمالی می گفت: »من زنــــم را زیاد امر و 

نهــــی و تهدید می کــــردم. زنم می گفت: "من تو را به خدا می ســــپارم."« 

کما می رود؛ مرگش  زن باایمانی بود. این شــــخص تصادف می کند و به 

مسجل می شود اما برمی گردد. 

که افراد محــــدودی آن را  این برنامــــه در مورد فضای جدیدی اســــت 

کردیم.« البته   می گویند: »از یــــک داالن نور عبور 
ً
کثرا کرده اند. ا تجربــــه 

گزارش این تجربه ها هســــت. آن روســــتایی  کتاب های خارجی هم  در 
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می گفت: »من چیزی به عنوان جسم از خودم نمی دیدم، ولی داشتم 

می رفتم و با نگاه و شــــعور )نه با چشم و جســــم( احساس می کردم دو 

کــــه آدم های زیادی  فرشــــته مرا همراهی می کنند. مرا به جایی بردند 

که گرگ های این دنیا در مقابل او بســــیار  گرگی جلــــو آمد  آنجــــا بودند. 

که همۀ وجود  ک و چندش آور بود  گرگ چنان ترسنا زیبا هستند! این 

من به هم ریخت. وقتی به او نگاه می کردم، سلول های بدنم یکی یکی 

کارها را  می لرزید. در آنجا آرزو کردم که خدا مرا نجات بدهد و برگرداند تا 

گرگ از  کردم آرزویم پذیرفته شد، و آن  کنم. یک مرتبه احساس  درست 

من دور شد و برگشتم!«

ق: نکتۀ جالبی که گفت این بود که گرگ بود ولی ُسم داشت! ُسم دار ها  زور  

گرگ  که همه به درد انسان می خورند. آن  گاو هســــتند،  گوسفند و بز و 

تمثیل ملکۀ نفسانی او بود. ملکۀ ما ذاتًا می تواند برای ما مفید باشد. 

کره، ماست، سرشیر، پشم،  گوســــفند همه چیزش مفید است؛ شــــیر، 

گر این گوسفند گرگ شد چه؟ گوسفندی  گوشــــت، و... مفید اســــت. ا

که برای  که ملکۀ اخاقی او گرگ شده اســــت! یکی از دالیل مکاشفه ای 

او اتفاق افتاد همین بود. گفت : »من ُســــم دیدم. ُسم داشت.« از عالم 

ملکوت، با زبان تمثیل با آدم ها صحبت می کنند. در بسیاری از حقایق 

هم که در احادیث آمده از زبان تمثیل استفاده شده است.

رویوران: می خواهم بگویم ما آن دنیا را ندیده ایم و بسیاری از روحانیان   

گونی از آنجا برای ما ارائه داده  گونا روی منبر ممکن اســــت تعریف های 

که قابل  باشــــند. حاال یک نفر رفته و دارد خبر واحدی برای ما می آورد 

قبول است چون در فضای واقعی است. 
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چند هفتۀ پیش، بن سلمان با روحانیان وهابی جلسه داشت؛ به آن ها 

گفت: »خبر واحد را نمی توان مبنای بسیاری از مبانی اخاقی و فقهی 

قرار داد.« من نمی دانم او چه قدر ســــواد دارد و می فهمد چه می گوید 

کّل  گر خبر واحد را از وهابیت بگیرید،  گفــــت. ا یا نه، ولی نکتۀ عجیبی 

گفت: »باید  روایات خارج از آحاد 100 مورد نمی شود. یکی از روحانیان 

این طور باشد. می گویند خبر واحد حجت نیست.« 

خاصه، می خواهم بگویم این یک خبر واحد است و پذیرفتنی است. 

گذاشته و مسائل آن را تا  خیلی ها این برنامه را می بینند و بر آن ها تأثیر 

حدی پذیرفته اند. به هر حال، در جایی خداوند هم برای اتمام حجت 

که قرآن  کند. البته درســــت اســــت  می خواهــــد ایــــن حقایق را نمایان 

می گوید: »از تو دربارۀ روح می پرســــند. بگو: "این از آِن خداست، و علم 

شما برای درک آن بسیار محدود است."« 

به هر حال، مدیریت افکار عمومی نکتۀ خیلی مهمی در جامعۀ ماست.

کنید. آقای روحانی به  به همین فایل صوتی اخیر آقــــای ظریف دقت 

کجا  کاری شــــان  که تجربۀ  همۀ وزرا دســــتور داده در مصاحبه بگویند 

کار چه بــــود. قرار بود این فایل فقط  کجا ناموفق بود و موانع  موفــــق و 

که بداند. تا اآلن، شــــش نفر از آن ها  و فقــــط به وزیر بعدی ارائه شــــود 

تجربیات خود را ضبط کرده اند. 

کرده است. در جایی، آقای ظریف اشاره  ظریف هفت ســــاعت صحبت 

می کند که »میدان خیلی خوب به نفع ما آمد.« منظورش از »میدان«، 

قدرت نظامی ســــپاه قدس اســــت. در جا هایی هم می گوید: »اشکال 

گفت وگو می کنیم، آن ها موشــــک شــــلیک  ایجــــاد می کنند. مــــا داریم 

می کنند. اآلن موقع شــــلیک موشک نیســــت.« پس ایشان یک جا از 

میدان ستایشگری و در جای دیگر انتقاد می کند. در همین حد است. 
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گاهی با شــــهید حاج قاســــم سلیمانی تماس می گرفتم  می گوید: »من 

و نظرم را می گفتم.« حاال سه ســــاعت از فایل صوتی را مونتاژ و پخش 

که او ضّد  کرده اند. در این فایل تدوین شــــده، جوری نشــــان داده اند 

قاســــم سلیمانی است؛ در نتیجه، آبروی او را بردند و راه خدمت را بر او 

بستند.

که در آن وزارت  کی به وجود آمده است  این داستان در یک فضای ادرا

خارجه ضّد ســــپاه اســــت، اما در فضای واقعی چنین نیست-البته، 

وزارت خارجه در جا هایی انتقاد دارد و خود ظریف هم می گوید. ضمنًا، 

تهیۀ این فایل برای نشر نبود، بلکه برای انتقال تجربه و وصیتی برای 

مســــئول بعدی بود. خداوند هم وقتی در مورد وحدانیت خودش در 

که در فان مورد شک می کنید،  قرآن صحبت می کند می گوید: »شــــما 

آیا فان نیست؟« خودش شبهه می کند و خودش جواب می دهد. به 

که در نظام مــــا افرادی به انتقال  نظر من، این  یک امر طبیعی اســــت 

و آسیب شناسی تجربه ها بپردازند، اما این نباید موجب سوء استفاده 

و تکفیر شود. تکفیر شایســــتۀ ما نیست. جامعه ما باید بر این حدیث 

کن و بعد از 70 بار بگو:  که »برادر مؤمنت را 70 بار توجیه  مبتنی باشــــد 

گام اول تکفیر  "نکند این بوده اســــت."« آن 70 بار چه شد؟ ما در همان 

می کنیم. این با سیستم اخاقی دین ما نمی خواند. به همین دلیل، 

کی نتیجه و محصول یک نظــــام مدیریتی و  مــــن می گویم فضــــای ادرا

تبلیغی است.

کاظم زاده: من استفاده کردم. با کسب اجازه، می خواهم یکی-دو نکته را   

عرض کنم. همه احساس می کنند اپیدمی دروغ در جامعه شیوع پیدا 

کــــرده و-به قول آقای رویوران-در مواردی نهادینه شده اســــت. قبح 
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دروغ برداشته شده و در مواردی با مصلحت توجیه می شود. هدف ما 

این است که این پدیده را آسیب شناسی یا کالبدشکافی کنیم و علل آن 

کنیم. را بیرون بیاوریم بلکه بتوانیم راه درمان آن را پیدا 

که  کردم، ادبیاتی  که من اطاع دارم و در این مــــورد مطالعه   تــــا جایی 

در این زمینه در ایران و در خارج تولید شده ذیل عنواِن اعتماد است. 

در مباحث جامعه شناسی، دروغ را به این شکل وارد بحث نمی کنند؛ 

که  گانه ای بحث می شود. جالب است  گر هم بوده، در چارچوب جدا ا

کشورها بیش از ایران  ادبیات راجع به اعتماد و بی اعتمادی در بعضی 

کنید، هرکدام فصل مفّصلی  گر به جامعه شناسان معاصر نگاه  است. ا

راجــــع به اعتمــــاد و بی اعتمادی دارنــــد. آنان معمــــواًل این طور بحث 

که افراد آن همدیگر را  می کنند: در گذشــــته، جوامعی سنتی داشــــتیم 

می شــــناختند و چون می شــــناختند به همدیگر اعتماد می کردند. به 

کم کم  کــــه در دورۀ انقاب صنعتی اتفاق افتاد، جوامع  دلیل تحوالتی 

کردند.  از حالت سنتی به ســــوی مدرن و از مدرن به پساُمدرن حرکت 

کــــه همدیگر را  در ایــــن وضــــع، دیگر افــــراد در جا های ثابتی نیســــتند 

بشناســــند. مثًا، هرکدام از ما قبًا در شهرستان بودیم و اهالی منطقۀ 

خود را می شــــناختیم و بــــه آن ها اعتماد داشــــتیم، و آن هــــا هم به ما 

که به تهران آمدیم، هیچ کس را نمی شناسیم:  اعتماد می کردند. حاال 

نه همسایه ما را می شناسد، و نه ما همسایه را می شناسیم؛ لذا، اینجا 

نمی توانیم به همدیگر اعتماد کنیم.

پایۀ ادبیاتی که در این زمینه تولید شده بیشتر این است. اتفاقًا، تحرک 

اجتماعی از عوامل اثرگذار بر اعتماد یا بی اعتمادی است. شاید ما تحرک 

اجتماعی را یک عامل مثبت بدانیم-در مباحث جامعه شناســــی هم 

تحرک یک بحث منفی نیســــت؛ اما در اعتمــــاد عمومی، هرقدر تحرک 
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اجتماعی افراد بیشــــتر باشــــد، احتمال اینکه بی اعتمادی ایجاد شود 

بیشتر است.

ق: فرمایش شــــما صحیح اســــت، ولــــی در اینجا نکته ای هســــت.  زور  

گر زید را بشناسم اما او را به  شناخت به تنهایی پایۀ اعتماد نیست. من ا

گذشته  کرد. شما به بحث  دروغگویی بشناسم، به او اعتماد نخواهم 

کســــی را  که وقتی  کردید این اســــت  کردید. آنچه اضافه  چیزی اضافه 

می شناســــیم تکلیفمان با او مشــــخص اســــت: بعضی را به راستگویی 

می شناســــیم و به آن هــــا اعتماد می کنیــــم، و بعضی را بــــه دروغگویی 

می شناسیم و به آن ها اعتماد نمی کنیم. در جوامع کوچک همین طور 

است: یکی که کار خاف بکند نشان دار می شود و همه او را می شناسند. 

کنیم و نه می توانیم  کســــی را نشناسیم، نه می توانیم اعتماد  اما وقتی 

که در آن اعتماد  بی اعتماد باشــــیم؛ یک فضای سیال به وجود می آید 

کردم. تضعیف می شود. این را در تأیید فرمایش شما عرض 

کاظــــم زاده: من، ضمن تأیید فرمایش جناب عالی، می خواســــتم از این   

کنیم  گانه بحث  بحث یک نتیجه هم بگیرم: دروغ، چه دربارۀ آن جدا

گر بخواهیم  و چه ذیل عنوان اعتماد، در یک بسته معنا پیدا می کند. ا

که  در چارچوب اعتقاد دینی به دروغ نگاهی داشته باشیم، همچنان 

دروغ منع شــــده، غیبت و تهمت هم منع شده اســــت. ما نمی توانیم 

دروغ را به عنوان یک موضوع جدا از بقیۀ موضوعات بررسی کنیم؛ باید 

آن را به عنوان یک بســــته در نظام اعتقادی ببینیم: چه عواملی باعث 

که نظام اعتقادی دچار تغییر و تحول شــــود، و اپیدمی دروغ به  شــــده 

عنوان شاه کلید مشکات از آن بیرون بزند؟ 
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که  گــــر دروغ را در چارچوب بحث اعتماد ببینیــــم، طبق بحث هایی  ا

مطرح شد، سرمایۀ اجتماعی تابع اعتماد و اعتماد تا حدود زیادی تابع 

صداقت است. )البته، متغیر های زیادی در صداقت دخیل است، اما 

عنصراصلی و پایۀ آن صداقت اســــت.( صداقت در منظر دین و اخاق 

گر آن را به چارچوب اقتصاد ببریم، در ادبیات مدیریت  معنایــــی دارد. ا

به شفافیت ترجمه می شــــود؛ یعنی آنچه نظام اخاقی فردی از آن به 

که در چارچوب اقتصاد به  عنوان صداقت بحث می کند همان اســــت 

عنوان شــــفافیت مطرح است. اآلن، در خیلی از نظام های دنیا، اینکه 

ک عمل قرار نمی گیرد، و گفته  کسی خیلی دروغ می گوید یا نمی گوید ما

می شــــود دروغ ریشۀ فردی دارد، اما شــــفافیت به عنوان اصل و معیار 

سنجش رفتار و صداقت ارزیابی می شود. 

گر بخواهیم مسئله را در  که ا که می خواهم بگیرم این است  نتیجه ای 

این بسته داشته باشــــیم، باید یک نگاه بیِن رشته ای به این موضوع 

کفایت  داشته باشیم-شــــاید تنها ابعاد جامعه شناسی و سیاسی آن 

کردیــــد. ما در علم  نکند. شــــما رابطۀ بین قــــدرت و صداقت را مطرح 

سیاســــت تعاریف مختلفی از قدرت داریم. آیا قــــدرت تابع زور و قدرت 

گر  که واقع گرایان می گویند( یا قدرت نرم اســــت؟ ا مادی اســــت )چنان 

بخواهیم ارتبــــاط این چهار بحث را با قدرت بســــنجیم، این بحث در 

گر صداقت برای یک فرد قدرت  چارچوب قدرت نرم معنا پیدا می کند. ا

گر صداقت سرمایۀ کسی را افزایش دهد،  بیاورد، این قدرت نرم است؛ ا

نه سرمایۀ مادی بلکه سرمایۀ معنوی را گسترش می دهد. 

که فکر می کنم وقتــــی نظام ها و  جمع بندی شــــخصی من این اســــت 

کردند، نظــــام مدرنیته یک  جوامع از شــــکل ُســــنتی به مدرن حرکت 

نظام اثبات گرا بود. چون بشــــر در فیزیک و سایر علوم از اثبات گرایی به 
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گر بخواهد در علوم انسانی  پیشــــرفت هایی رســــیده بود، فکر می کرد ا

کار بگیــــرد. به کارگیری این  کند باید همین شــــیوه را به  هم پیشــــرفت 

شیوه در علوم انسانی فجایع جبران ناپذیری به بار آورد به دلیل اینکه 

واقعیت های بیرونی را به نوعی شقه شقه کرد. در این چارچوب، خیلی 

گر به سیاست  که اثبات نمی شــــد )مثل اخاق( حذف  شد. ا از چیز ها 

کنار  کنید، افاطون و ارســــطو همیشــــه اخاق و سیاســــت را  هم نگاه 

کتاب ارسطو دربارۀ اخاق است؛ افاطون هم  هم دیده اند. بخشی از 

همین طور است. فیلســــوفان ما، فارابی و دیگران، همین مسئله را با 

ادبیات دیگری مطرح می کردند. 

که اخاق حذف شد. تعبیر من  که در دورۀ مدرن افتاد این بود  اتفاقی 

که به نظر می رسد وقتی جوامع از وضع مدرن به پسامدرن  این اســــت 

حرکت کردند، اتفاقاتی که افتاد یک نوع بازگشت به قبل هم بود. اینکه 

اآلن جامعه شناســــان غربی از اعتماد به عنوان ســــرمایۀ اولیه بشر یاد 

می کنند به نظرم به معنای ورود دوبارۀ اخاق به چارچوب سیاســــت 

که در  گفته شد، در ادبیاتی  که  و جامعه اســــت. چرا؟ چون همان طور 

گفته می شود که هیچ اعتمادی بدون صداقت  این زمینه تولید شده، 

که چه فرد صادق باشد یا نباشد، اعتقاد  حاصل نمی شود. اینجاست 

به اخاق و وجدان یک مسئلۀ مهم است. 

گر بخواهیم طبــــق چارچوب قبلی دروغ نگفتن را  کام اینکه ا خاصۀ 

یک اصل اخاقی و دینی بدانیم و از آن ذیل اعتماد و ســــرمایۀ اخاقی 

کنیم، حتمًا باید آن را به صورت بســــته ببینیم تا بتوانیم ارتباط  بحث 

کنیم. این یک موضوع بیِن رشته ای است. باید بتوانیم  این ها را پیدا 

که ممکن است در یک  در آنجا رّد حلقه های ارتباطی )مثل شفافیت، 

رشته یک معنا و در رشتۀ دیگر معنای دیگری بدهد( را در نظر بگیریم.
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که مطرح شــــد  ق: بــــه نظر من، نکتــــه ای را می توان به بحث هایی  زور  

کرد: حساســــیت به دروغ بایــــد افزایش پیدا کند. در جامعۀ ما،  اضافه 

حساسیت به دروغ کاهش پیدا کرده است.

کســــی حرف درست می زند، می گویند طرف ساده  کاظم زاده: اآلن وقتی   

است!

کســــی در  گــــر مثًا  ق: در تأییــــد فرمایــــش شــــما عــــرض می کنــــم: ا زور  

گزینش پیراهن قرمز پوشــــیده باشــــد، ممکن است  جلســــۀ مصاحبۀ 

کار مباحی انجام  کــــه  کنند در حالی  کننــــد و او را رد   پیش داوری 
ً
فــــورا

گر دروغ بگوید، گاهی ممکن است در نظر نیاید یا ندیده  داده است؛ اما ا

کرده است. گرفته شود و یک امر عادی تلقی شود و بگویند اشتباه 

کند.  که حساســــیت به دروغ افزایش پیدا  کنند  کاری  رســــانه ها باید 

کنند ضرر دروغ  گفتن خیلی زشــــت است. همه باید احســــاس  دروغ 

کرده اســــت. مثًا، در  بیــــش از نفع آن اســــت. اآلن دروغ تســــری پیدا 

قوطی پنیر، مقدار زیادی آب هست و اندازۀ قالب پنیر از اندازۀ قوطی 

کوچک تر اســــت. این یک نوع دروغ است. یا مثًا وقتی بستۀ پسته را 

باز می کنید، می بینید مقدار زیادی از حجم بســــته باد اســــت و پستۀ 

کمی در بســــته وجود دارد. در واقع، تولیدکننده دارد باد می فروشــــد! 

کشــــف مصادیق اقتصادی  این هــــا هم یک جور دروغگویی اســــت، و 

دروغ مهم است.


