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ســخننخسـت

سه شمشیر ،و شیر

وقتی انقالب ایران ،چون شیری دمان ،قفس فوالدین رژیم خودکامۀ
پهلوی را در هم شکســــت و رو به دشتهای سرسبز آزادی و استقالل

به سوی پیکر این شیر فرود آورد.
ملیگرایی ایرانی اولین شمشیری بود که امپریالیسم در دست گرفت تا
پیکر این شــــیر را هدف قرار دهد .این شمشیر را آمریکا به دست شاپور
بختیار داد ،که خود را «مرغ طوفان» میخواند .وقتی بختیار با مقاومت
این شیر روبهرو شــــد که میخروشید و می ّ
غرید« :نه شاه میخوایم نه
شاپور ،مرگ بر این دو مزدور »،مثل روباه از معرکه فرار کرد-هرچند در
جنگل پاریس به چنگ تقدیر گرفتار شد و جان باخت.
ِ
شمشــــیر دوم ملیگرایی عربی بود .این بار ،امپریالیسـ ــم شمشیر را به
دســــت صدام داد تا با آن با شیر انقالب اسالمی بجنگد و او را دوباره به
قفس استبداد و استعمار بازآورد؛ ولی صدام نیز با مقاومت سلحشورانه
ً
رزمندگان اسالم روبهرو شد ،از سال دوم تا هشتم جنگ مرتبا از دست
توانای رزمندگان اسالم زخم خورد و زوزه کشید ،و دست آخر مثل یک
گرگ زخمی در حال مرگ با تیر خالص اربابانش جان سپرد.
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و جمهوری اســــامی به حرکت درآمد ،امپریالیسم از سه شمشیر برای
پارهپاره کردن این شیر سود ُجست و هر شمشیر را پس از شمشیر دیگر

شمشــــیر ســــوم شمشــــیر ملیگرایــــی ترکیه و پانترکیســــم اسـ ــت ،که
امپریالیسم آن را در ترکیه به دست اردوغان دادهاست .اردوغان از یک
سو از اســــام َدم میزند و از دیگر سو شمشیر پانترکیسـ ــم را آرامآرام بر
نخجوان ،جمهوری آذربایجان ،و ترکمنستان فرود می آورد .او امیدوار
کیانگ چین برساند تا
است که در نهایت نوک شمشـ ــیرش را به سین
ِ
ً
نهایتا زخمی کاری بر شیر انقالب اسالمی در آسیای غربی فرود آورد ولی
آتاتورک اسالو بود.
اشتباه میکند .شمشیر پانترکیسم ابتدا در دست
ِ
او هم میخواست هویت اسالمی منطقۀ آناتولی را با ان شمشیر پارهپاره
کند ولی نتوانست؛ حاال از اردوغان ،که دستش به خون مردم سوریه و
غرب باید از این ســــه شمشیر شکســــته بگذرد و واقعیت صالبت شیر
انقالب اسالمی را بپذیرد و با آن با روشی صادقانه به گفتوگو بنشیند؛
وگرنه ،این شــــیر ،ا گر تصمیم بگیرد ،شــــیرازۀ ســــلطۀ غرب بر آسیا را از
هم خواهد درید و همۀ قفسهایی را که امپریالیسـ ــم ساخته خواهد
شکست!
سردبیر
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عراق رنگین است ،چه کاری برمیآید؟

میــــزگــــرد مــــاه

ُ
ترکیه ،پانترکیسم ،سیاست غرب ،و امنیت چین

حضور حسن بهشتیپور ،برهان حشمتی ،حسین رویوران،
با
ِ
محمدحسن زورق ،احمد کاظمزاده ،احمد کاظمی

بهشتیپور :بسم اهلل الرحمن الرحیم .خیلی خوشحالیم که فرصتی شد
بعد از مدتها در جمع دوسـ ــتان باشـ ــیم .این روزهـ ــا در یک وضعیت
این بیماری فوت میکنند ،که ان شاء اهلل خدا روحشان را شاد کند.
تحوالتی که در کشورهای شمالی در جریان است ،شامل جنگ قرهباغ
و توافقی که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو امضا شد،

بیتردید در منطقۀ ما تأثیرات ژئوپلتیک دارد .دراینباره ،مجلۀ فرهنگ
اسالمی با من مصاحبه کرد .دیگران نیز مقاله نوشتهاند و بخشهای
خبری این موضوع را پوشش دادهاند.
خبر جدیدی که در محافل سیاسی مطرح بود این است که آذربایجان
و ترکیــــه تحرکاتی داشــــتهاند تا با اقــــدام نظامی در منطقــــۀ زنگزور ،نه
بر اســــاس توافقی که در مسکو با ارمنستان شـ ــد بلکه با توسل به زور،
کریــــدوری را که نخجوان را به جمهـ ــوری آذربایجان وصلکند از داخل
خا ک ارمنســــتان باز کنند .میخواهند این طرح را در منطقهای اجرا
کنند که در جنوبیترین قسمت ارمنستان و در مرز با ایران قرار دارد .ا گر
چنین شود ،ارتباط بین ایران و ارمنستان قطع خواهد شد .این مسئله
موضوع مهمی است ،که خوشبختانه هنوز تحقق پیدا نکردهاست.
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خیلی خطرنا ک از نظر کرونا قرار داریم .متأسـ ــفانه هر روز دهها نفر بر اثر

البتــــه ،ترکیه-به عنوان عضـ ــو پیمان ناتو-باید بدان ـــد که جمهوری
اســــامی ایران برای حفــــظ ثبات در شــــرایط ژئوپلتیــــک این منطقه
حساســــیت ،قدرت ،و آمادگی الزم را دارد .ا گر احتمال بعضی حوادث
کم ولی تبعات آن خیلی مهم باشد ،نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
امروز ،به دلیل تبعات سنگین کرونا ،میگویند با مشاهدۀ اولین عالئم
بیماری به پزشــــک مراجعه کنید .ما هم جمع شدهایم تا در مورد این
احتمال کم با عواقب ژئوپلتیک زیاد صحبت کنیم.
ِ

در ابتدا ،باید دربــــارۀ منطقۀ زنگزور توضیح داد و جایگاه و اهمیتش را
شناخت؛ در ضمن ،باید توجه کنیم که چرا قطع مرز ایران و ارمنستان

این منطقه چیســــت؟ ترکیه با نخجوان  10کیلومتر مرز مشترک دارد و
میخواهد نخجوان را به هر شـ ــکل از راه زمینـ ــی به آذربایجان متصل
کند .پانترکیســــم میراث آتاتورک است ،و تسـ ــلط آن بر این منطقه در
حکم مقابله با بیداری اسالمی است .ا گر ترکیه بتواند از طریق نخجوان
بهراحتی به ســــرزمین اصلی جمهوری آذربایجان دسترســــی داشـ ــته
باشــــد ،در آن منطقه در چارچوب پانترکیسـ ــم و مذهـ ــب آتاتورک به
تحرکات گونا گون دست میزند؛ بنابراین ،این کریدور باید باز باشد.
ً
طبیعتــــا ،بایــــد دید که برای کمــــک به مردم مظلــــوم این منطقه چه
اقداماتی میتوان کــــرد .در ادامۀ بحث ،راجع به آن توافق و تأثیر آن بر
قرهباغ صحبت خواهیم کرد .به نظرم ،این بهروزتر و مهمتر است.
زورق :همانطــــور که شــــما بهحق فرمودیــــد ،باید محیــــط منطقه را
بشناسیم .روسیه ،جمهوری آذربایجان ،جمهوری ارمنستان ،ترکیه،
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بهشدت به زیان منافع ملی ایران و ارمنستان است ،و چرا نباید نسبت
ً
به این طرح بیتفاوت باشیم .اصوال ،جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک

و ایران طرفهای متأثر از تحوالت قفقاز هسـ ــتند .خوب است نگاهی
ً
به ســــابقۀ این شش کشور داشته باشـ ــیم .ضمنا ،باید توجه کنیم که
روســــیه چگونه توانست آسیای مرکزی و قفقاز را تصرف کند ،و کسانی
که اآلن بر روســــیه حکومت میکنند از چه زاویهای به این منطقه نگاه
ً
میکنند :از نگاه یک همسـ ــایۀ برابر یا از نگاه مالکی که موقتا قسمتی از
ِملکش را اجاره دادهاسـ ــت .این دو نگاه با هم تفاوت دارد،همانطور
ً
که نگاه ما مثال به دو کشورمکزیک و بحرین متفاوت است :ما بحرین
را پــــارهای از هویــــت خود میدانیم که با زور انگلیس از ما جدا شـ ــده و
به چنگ ِآل خلیفه افتادهاسـ ــت ،در حالی که مکزیک کشوری در قارۀ
اینکه جمهوری اســــامی چهطور بایـ ــد به قفقاز و مـ ــردم آن نگاه کند
نیز یک پرســــش اصلی و مهم اسـ ــت .باالخره ،قفقاز و آسیای مرکزی و
آســــیای غربی ّ
طی قرون متمادی هویت سیاسـ ــی مشترک داشتند و
پیوند تاریخی مشــــترک دارند .در آن پیوند تاریخی مشـ ــترک ،ارامنه و
شادی هم شریک بودهاند.
آذریزبانها در کنار هم زیسته و در غم و
ِ
همچنین،باید از زاویۀ نگاه زمامداران جمهوری آذربایجان و ارمنستان
هم نــــگاه کنیــــم .البته ،دولتهــــای کنونــــی ارمنســــتان و جمهوری
آذربایجان در فرآیند سیاسـ ــی داخلی و بر اسـ ــاس ارادۀ عمومی (بدون
مداخلۀ خارجی) سر کار نیامدهاند-چه در زمان حکومت کمونیستی
منصوب حزب کمونیست بودند) ،چه اآلن که
استانداران
(که در واقع
ِ
ِ
نام خود را رئیسجمهور گذاشتهاند و دوست دارند بیشتر به کاخ سفید
متکی باشند (که از نظر آنان،مطمئنترین حامی خارجی است).
ا گر زمامداران جمهوری آذربایجان بخواهند بین ایران و آمریکا انتخاب
کنند ،آمریکا را انتخاب میکنند؛ میگویند« :آمریکا ابرقدرت است ،اما
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آمریکاست که سرگذشت و سرنوشت خود را داشته و دارد.

ایران یک قدرت منطقهای است و معلوم نیست همیشه در این وضع
باشــــد ».این نگاه زمامداران جمهوری آذربایجان است-هرچند نگاه
غلطی اســــت ،و جمهوری آذربایجان همیشه در کنار ما بوده و خواهد
بود چون مردم آن بنا به حکم تاریخ با ما همذاتپنداری میکنند.
هدف غرب قطع رابطۀ ارمنستان و ایران و ایجاد پیوستگی جغرافیایی
بر اساس آرمان پانتورانیسم است .به نظر میرسد این طرح بیشتر در
سر این طرح
چارچوب منافع آمریکا و انگلیس میگنجد تا ترکیه .یک ِ
پیوند جغرافیایی ترکیه و ناتو اسـ ــت ،و یک سـ ـ ِـر دیگر آن سینکیانگ و
کاشــــغر در چین است .آمریکا میخواهد از این داالن به مناطق شمال
تحریک کند .البته ،این یک طرح احتمالی و یک فرض است و قطعیت
ندارد؛ طرحی اســــت که به نظر میرسـ ــد جمهوری آذربایجان نیز از آن
بــــدش نمیآید چون او را در یک زنجیرۀ قدرت جهانی قرار میدهد که
در دست آمریکاست .شـ ــاید غرب هم بدش نیاید که کمی چین را آزار
دهد و او را در حال بیم و امید نگه دارد تا بتواند رفتارش را کنترل کند.
این یک اهرم فشــــار بر چین و ایران و روسیه است .در نگاه غرب ،این
طرح برای ما هم آسیبهایی خواهد داشت.
از جانب دیگر ،ا گر راه ارمنسـ ــتان به ایران بسته شود ،ارمنستان بیش
از گذشــــته بین ترکیه و جمهوری آذربایجان محصور میشود ،و کارش
ســــختتر خواهد بــــود .البته ،اینکــــه ترکیه و جمهــــوری آذربایجان به
ارمنســــتان حمله کنند یک احتمال نزدیک نیســــت؛ ولی فکر میکنم
در افق راهبردی ،ایجاد دالن سینکیانگ-ترکیه میتواند مطلوب ناتو
باشــــد .بازی بزرگ تاریخی انگلیس در اروپای ش ـــرقی و قفقاز و روسیه
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غرب چین دســــت بیندازد و مسلمانان چین را علیه منافع کشورشان

بازی مارکسیسم بود .آیا بازی بزرگ دیگری از شبهجزیرۀ آناتولی و قفقاز
و سینکیانگ آغاز خواهد شد؟
ترکیه ،به عنوان عضو ناتو ،باید بداند که جمهوری اسالمی ایران برای
حفــظ ثبات در شــرایط ژئو پلتیک منطقۀ قفقاز حساســیت ،قدرت ،و
آمادگی الزم را دارد.
بهشـ ــتیپور :بحث این اسـ ــت که قفقاز از لحاظ سرزمینی چه اهمیتی
دارد .مــــا بحــــث را از اینجا شــــروع کنیم کــــه آیا جمهــــوری آذربایجان،
برای این کشــــورها و بــــرای ایران چه اهمیت ژئوپلتیکـ ــی دارد؟ البته،
روسیه و گرجستان هم از بازیگران این منطقه هستند ،و گروه مینسک
(که آمریکا و فرانسه و روسیه در رأس آن هستند) هم اینجا نقشآفرینی
ً
میکنند .در الیۀ دوم ،حتما سیاسـ ــت آمریکا و رژیم صهیونیسـ ــتی در
معادالتی که دارد شکل میگیرد اثرگذار است.
ما بحث را با این پرسش شـ ــروع نخواهیم کرد که اآلن جنگ میشود
یــــا نه .بحث ما اهمیت ژئوپلتیک منطقه اســــت و اینکه از نظر تاریخی
ً
توضیح دهیم که اصال ماجرا چه بودهاست-چون ممکن است ذهن
برخی راجع به قرهباغ و اختالفات ارمنستان و جمهوری آذربایجان خالی
باشــــد .ا گر اجازه دهید ،ما بخش تاریخی ماجرا را باز میکنیم-که این
اختالفات چه بوده و چهطور شـ ــروع شده و بازیگران اصلی چه کسانی
بودند و چه کسانی اثرگذار بودند و منافع آنها در این روند تاریخی چه
بودهاست-تا به سایر مسائل این منطقه برسیم .اینجاست که منافع
تأثیرگذار این منطقه ،باید
حیاتی ایران ،به عنوان نقشآفرین اصلی و
ِ
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زنگزور/مغری
ارمنستان ،یا ترکیه میخواهند جنگ کنند یا نه .منطقۀ
ِ

توضیح داده شود .به نظر من ،این بخش از نظر ژئوپلتیکی خیلی مهم
اســــت .ممکن است بعضی بپرسـ ــند« :اینکه ارمنسـ ــتان با آذربایجان
میجنگد به ما چه ربطی دارد؟ چرا باید در این مسئله مداخله کنیم؟»
کاظمی :بهدرســــتی اشــــاره کردند که بایــــد به ســــوابق تاریخی نگاهی
بیندازیم .از نظر تاریخی ،ایران در مقاطعی که این منطقه بخشی از آن
بود و بر این منطقه اشــــراف داشت بیشترین نقش و تأثیر را بر تحوالت
قفقاز داشــــت .در تاریخی که قفقاز جزء قلمـ ــرو ما بود ،هیچ درگیری یا
مناقشــــهای در آنجا نبودهاسـ ــت .حتی در دورۀ ترازهای روس هم این
تحرکاتی بوده که مشکالت قومی و ارضی ایجاد کنند.
بعــــد از فروپاشــــی حکومــــت ترازها ،ایدۀ تأســــیس جمهــــوری قفقاز و
جمهوری آذربایجان در سـ ــال  1918م .مطرحشد .در آن زمان ،ارتش
عثمانــــی به تهاجم و اشـ ــغالگری در قفقاز پرداخـ ــت و درگیریهایی با
ً
انگلیسیها پیدا کرد .نهایتا ،روسها دو سال بعد از طرف شمال حمله
تحوالت قفقاز سـ ــبب شد که دو منطقۀ نخجوان و
کردند ،و مجموعۀ
ِ
قرهباغ رژیم حقوقی ّ
خاصی پیدا کنند.
امــــا منطقۀ زنگزور ،که جمهوری آذربایجـ ــان اآلن آن را مطرح میکند،
اســــتان سـ ــیونیک
با آن دو منطقه قابل مقایســــه نیســــت .زنگزور در
ِ
ارمنستان واقع است ،و این استان  42کیلومتر نوار مرزی ارمنستان با
ایران را در بر میگیرد.عهدنامههایی که در آن زمان بین ترکیه و روسیه
بسته شد (عهدنامههای ْ
قارص ،مسکو ،و لوزان) بیشتر منافع اروپا را در
نظر داشــــت .بعد ،تغییراتی صورت گرفت که موقعیت آذربایجان را در
تقسیمات این مناطق تقویت کرد-به این شکل که قرهباغ ،ا گرچه در
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اختالفات به این شــــدت وجود نداشتهاست-ا گرچه ،از همان زمان،

ً
آن زمان جمعیت ا کثرا ارمنی داشت ،به خاطر اینکه ارتش عثمانی در
ً
منطقه حاضر بود و طبیعتا در توافقات و بحثها دست باالتر داشت،
در قلمرو جمهوری آذربایجان تعریف شد .در آن زمان ،منطقۀزنگزور،
به دلیل بافت کوهستانی و حضور مبارزان ارمنی ،به قلمرو آذربایجان
نپیوســــت و بخشــــی از ارمنســــتانشــــد .از منظر تاریخــــی ،از نزدیک
ُ
رودخانۀ کر (کورا) تا حوالی شـ ــهر وان در ترکیۀ امروز ،از دورۀ اشـ ــکانیان
یک استان ارمنینشین ولی جزء امپراتوری ایران بودهاست .به همین
خاطر ،ارمنســــتان معاهدۀ  1921م .قـ ــارص را نمیپذیرد و تا کنون هم
نپذیرفتهاســــت .به رغم اینکه این معاهده مرزهای شـ ــوروی با ترکیه
معتقد به امتداد ارمنسـ ــتان غربی تا شـ ــهر وان اسـ ــت ،این معاهده را
نپذیرفتهاست.
بعــــد از پیدایش شــــوروی ،بــــه دلیل تحــــوالت دورۀ اســــتالین و نفوذ
برخی کمونیســــتهای آذری ،قرهباغ و نخجـ ــوان در اختیار جمهوری
سوسیالیســــتی آذربایجــــان قرار گرفت ،وارمنســــتان به همان شـ ــکل
یکپارچه تعریف شد .در آن زمان ،مبادالت و راههای مواصالتی خیلی
حساسیت ایجاد نمیکرد.
مناقشــــۀ قرهباغ-که از ســــال  1988م( .ســــه ســــال قبل از فروپاشـ ــی
شوروی) شروع شده بود-بعد از فروپاشی شوروی خود را بیشتر نشان
داد .ارامنه منطقۀ قرهباغ-که ا کثریت سـ ــا کنان آن ارامنه هستند-و
هفت شهرســــتان مجاور آن را اشغال میکنند .این وضعیت حدود 30
ً
سال طول کشید .نهایتا ،شاهد بودیم که جنگ 44روزه در نوامبر سال

گذشته شروع شد.
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(و مرز کنونی ارمنســــتان با ترکیه) را مشخص میکند ،چون ارمنستان

اآلن قصد داریم این موضوع را با تمرکز بر منطقۀ زنگزور مطرح کنیم.
به نظر من ،ا گر بخواهیم این مناقشه را تحلیل کنیم ،شاید بهجرئت
بتوانیم بگوییم که مناقشــــۀ قرهباغ را در اصل جمهوری آذربایجان و
داالن موهوم زنگزور شروع کردند ،و
ترکیه و اســــرائیل به هدف ایجاد ِ
خود قرهبــــاغ در این تحوالت موضوعی فرعی بــــود .من معتقدم این
ِ
عبــــارت داالن زنگزور را نباید به کار برد .مــــا داریم اصطالحی را به کار
ِ
میبریم کــــه جمهوری آذربایجــــان جعل کرده و فاقد ریشـ ــۀ تاریخی
است.

کاظمی :ارمنیها به آنجا سـ ــیونیک و ِمغری و آذریها زنگزور میگویند.
عنوان داالن یک بار حقوقی دارد.
فار غ از اینکه نامش چه بودهاست،
ِ
اینها میخواهند یک بهاصطالح ّ
حق تاریخی را مطرح کنند و بگویند

اآلن بر اســــاس آن ّ
حق تاریخی چنین درخواسـ ــتی دارند .این موضوع
ُ
در صحبتهــــای الهام علیاف مطرح میشـ ــود .او وقتی با خبرنگاران
ّ ً
مکررا به کار میبرد؛ ولی وقتی با طرف
مصاحبه میکند این اصطالح را

ـاح «کریدور نخجوان بـ ــه آذربایجان»
ایرانی روبهرو میشــــود ،از اصطـ ـ ِ
استفاده میکند چون حساسیتهای ایران را میداند.

اآلن میتــــوان گفــــت که هدف اصلـ ــی ترکیه و جمهـ ــوری آذربایجان از
پــــروژۀ جنگ دوم قرهباغ این بود که این داالن را به بهانۀ آزادی اراضی
ً
ِاشغالی جمهوری آذربایجان ایجاد کنند ،وگرنه ،طبیعتا آزادی آن هفت
شهرســــتان از ُبعد حقوقی و طبق منشور سازمان ملل ّ
حق آذربایجان
بود ،و کسی هم با آن مخالفت ندارد.
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زورق :نام اصلی این منطقه چیست؟

در جنــــگ اخیر قرهباغ ،ارتش آذربایجان و همراه تکفیریها تا آسـ ــتانۀ
ورود به دروازههای خانکندی و استپانکرت رسیدند ،ولی این عملیات
متوقف شــــد .سؤاالت متعددی دربارۀ پروژه جنگ دوم قرهباغ مطرح
است:
( )1چــــرا عملیــــات در آغــــاز از منطقــــۀ آغدام صــــورت نگرفــــت؟ (آغدام
ً
نزدیکتریــــن منطقه به قرهبــــاغ و دقیقا در میانۀ قرهباغ اسـ ــت ).ا گر از
آغدام وارد میشــــدند ،قرهباغ را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم
میکردند .چرا بر جنوب و حوالی مرزهای ایران تمرکز داشتند؟
( )2چرا همزمان فاش شـ ــد که رئیس ستاد مشـ ــترک ارتش جمهوری
دادهاست که جمهوری آذربایجان و ترکیه میخواهند مرز  42کیلومتری
ارمنستان با ایران را ِاشغال کنند؟
این مهم است که بدانیم که نخبگان سیاسی روسیه از چه زاو یهای به
مسائل قفقاز نگاه میکنند.
صحبتهای بعضی از نزدیـ ــکان اردوغان و برخی از مقامات جمهوری
آذربایجان و محافلی که به این دو دولت نزدیک هستند نشان میداد
ـول داالن زنگزور مطرح
کــــه طرحی برای احیــــای کریدوری با نام مجعـ ـ ِ
است .این نشان میدهد که آزادی قرهباغ بهانه بودهاست.
تک بازیگران
اما اهمیت این داالن در چیسـ ــت؟ اهمیتش بـ ــرای تک ِ
قابل تبیین است؛ میتوانیم بگوییم برای جمهوری آذربایجان ،ترکیه،
اســــرائیل ،اروپا ،و آمریکا چه مزایایی دارد .وقتـ ــی اهمیت این داالن را
بدانیم ،میتوانیــــم راحتتر تحلیل کنیم که ا گـ ــر آذربایجان و ترکیه از
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شــــب عملیات بازداشــــت شــــد ،به روسیه خبر
آذربایجان ،که همان ِ

طریق مذا کرات نتوانستند این داالن را برپا کنند ،آیا از نظر نظامی این
کار را میکنند ،و آیا برای آنها ارزش دارد یا نه.
بــــرای اینکــــه بتوانیم این شــــرایط را منســــجمتر دســــتهبندی کنیم،
میتوانیم اهمیت این داالن را از سه ُبعد ملی ،منطقهای ،و بینالمللی
برای بازیگران بررسی کنیم.
( )1به ُبعد ملی آن اشــــاره شـ ــد :اتصال بخش اصلـ ــی خا ک جمهوری
آذربایجان به بخش دورافتادۀ نخجوان .این برای جمهوری آذربایجان
اهمیت ّ
خاصی دارد.

میکند-و شبیه به طرحی است که اتحادیۀ اروپا حدود  30سال پیش
مطرح میکرد.

ا گــــر بخواهیم مســــئله را در قفقاز از وجه پان ُترکیســــم بررسـ ــی کنیم،
ً
اساســــا این طرح با رویکردهای کلی ترکیه تناسب دارد .آقای اردوغان
حرفهایش را خیلی صریح میزند و بارها تأ کید کردهاسـ ــت که ترکیۀ
واقعی در مرزهای کنونی نمیگنجد و بسیار فراتر از مرزهای فعلی است.
تحرکات ترکیه در بالکان ،سیاسـ ــت ترکیۀ آبی (کـ ــه از دورۀ آتاتورک ابتر
مانده بود اما اآلن در شرق دریای مدیترانه پیگیری میشود) ،تحرکات
ارضی ترکیه در عراق و سوریه ،تحرکات در آفریقا و بالکان و جاهای دیگر،
و تحرکاتی که آقای اردوغان در دریای سیاه مطرح میکند ،همه نشان
میدهد که ترکیه سیاست تهاجمی نئوعثمانی را در پیش گرفتهاست.
ً
او کامال به دنبال این است که جای پای ترکیه را بر زمین و دامنۀ حضور
عملیاتی این کشور را بیشتر کند.
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جغرافیایی
(ُ )2بعــــد منطقــــهای این موضــــوع دو وجــــه دارد :اتصــــال
ِ
پان ُترکیســــم و ایجاد راهی کـ ــه ترکیه آن را به نـ ــام راه الجوردی مطرح

در قفقاز ،پان ُترکیســــم ابزاری اســــت که به سیاســــت کنونــــی ترکیه در
چارچوب منافع غرب و جاهطلبیهای اردوغان کمک میکند-به این
معنا که ارتباط ترکیه را تا سینکیانگ چین فراهم میکند .جغرافیدانان
از این منطقه با عنــــوان هارتلند ( )heartlandنـ ــام میبرند .ایدهای را
مطرح میکنند که بتوانند در آنجا مستقر شوند و بعد راه الجوردی را به
آن وصل کنند.
مانع اصلی در مقابل این طرح همان  42کیلومتر مرز است .تا سه سال،
پیش رژیم حقوقی دریای خزر هم مانعی برای این کار بود ،ولی با تصویب
بندهای  12و  14کنوانسیون خزر این مانع تا حدودی از بین رفتهاست.
آن  42کیلومتر مرز اســــت که به اسم زنگزور یا استان سیونیک شناخته
میشود.

( )3از لحــــاظ بینالمللــــی ،اهمیت موضــــوع فراتر از ُبعــــد منطقهای و
ً
ملی اســــت .در اینجا ،مسـ ــئله با موضوع انرژی کامال مرتبط اسـ ــت .از
ُبعد بینالمللی ،این مســــئله ســــه وجه دارد( :الـ ــف) معادالت خطوط
انرژی در منطقه( ،ب) نا کارآمد کردن جادۀ جدید ابریشـ ــم (طرحی که
چینیها دهها میلیارد دالر در آن سرمایهگذاری کردهاند)( ،پ) محاصرۀ
ژئوپلتیکیایران.

پس این داالن از ُبعد بینالمللی سـ ــه کارکرد دارد؛ و این کارکردها برای
دلیل اینکه رویکرد
اســــرائیل ،انگلســــتان ،آمریکا ،و اروپا جذاب استِ .

این بازیگران در مورد مناقشـ ــۀ قرهباغ بعد از  30ســــال یکباره تغییر کرد
این اســــت که تحت تأثیر منافع منطقهای و بینالمللی به همگرایی و
اشترا ک منافع رسیدند؛ وگرنه ،جمهوری آذربایجان قدرت اینکه یک
کیلومتــــر از اراضی خودش را بیهزینه و به صورت مسـ ــتقل پس بگیرد
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اآلن تنها مانع بر سر اینکه بتوانید از دریای مدیترانه به سینکیانگ بروید

نداشــــت .این حرف بیاستناد نیست .در  30سال گذشته ،هر وقت از
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 ،نمیتوانیم به اهمیت این موضوع پی
ببریم .اروپا به دنبال تنوع منابع تأمین انرژی و تنوع و تضمین استمرار
انرژی مورد نیاز خود اسـ ــت .این انرژی از کجا باید تأمین شود؟ اآلن از
طریق روسیه و از مسیر اوکراین تأمین میشودّ .
خط لولۀ نورد استریم
( )Nord Streamاز روسیه تا دریای بالتیک و آلمان میرود ،ولی آمریکا
آن را تحریــــم کردهاســــت .خیلی از کشــــورهای اروپایی بــــه این تحریم
مورد نظر کشورهای اروپایی برای انرژی مسیر ترکیه است.
ترکیه برای تأمین گاز اروپا گزینههای زیادی ندارد .یک راه این اسـ ــت
که گاز از قفقاز و آســــیای مرکزی تأمین شود .قفقاز و آسیای مرکزی ،به
دلیل نبود رژیم حقوقی در دریای خزر و اینکه این خط باید ارمنستان
را دور بزند (آن  42کیلومتر به خاطر مناقشــــۀ قرهباغ بســــته بود) ،برای
شرکتهای اروپایی کارآیی نداشت؛ به همین دلیل ،طرح انتقال گاز از
طرح ترانسخزر در سال  1999م .امضا شد،
خزر سه بار شکست خوردِ .

اما در سالهای  2001و  2008و  2012م .که ترکیه خواست آن را احیا کند
موفق نشــــد .در آخر ،آقای اردوغان نقشـ ــه را پیش رو قرار داد و فهمید
ً
برای اجرای این طرح باید این کار انجام شود .این مسائل کامال به هم
ارتباط دارد.

در اوایل دورۀ اوباما ،مطرح بود که طرح نابوکو با مشارکت ایران شکل
بگیرد ،و بخشــــی از گاز اروپا توسـ ــط ایران تأمین شـ ــود .طبیعی است
که آمریکا ،تحت سیاست فشـ ــار حدا کثری بر ایران ،این طرح را تأیید
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پیوستهاند ،و فقط آلمان است که این خط را همراهی میکند .مسیر

نمیکرد؛ اما بدون مشارکت ایران ،جمهوری آذربایجان هم گازی برای
ارســــال به اروپا ندارد .جمهوری آذربایجان بیـ ــن  36تا  40میلیارد دالر
برای ّ
خط لولهای که از آذربایجان شـ ــروع میشود و از گرجستان عبور
میکند و به ترکیه میرود هزینه کردهاسـ ــت ،اما این خط گاز ندارد .در
خوشبینانهترین حالت ،مجموع گازی که از این خط میتوان به اروپا
ً
درصد ظرفیت ّ
خط لوله است ،که اصال برای اروپا ارزش
منتقل کرد 16
ِ
ندارد!
پس گاز باید از قزاقستان ،ترکمنستان ،و ازبکستان منتقل شود-هم
به خاطر اینکه نقش روسیه را در موضوع انرژی آسیای مرکزی تضعیف
کنند ،و هم اینکه موضوع انتقال انرژی از طریق ایران را منتفی کنند.
برای اینکه انتقال گاز جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی اقتصادی
ً
باشد ،خط باید حتما از بهاصطالح داالن زنگزور عبور کند؛ بنابراین،
گشایش این داالن از لحاظ انرژی برای کشورهای اروپایی و اسرائیل
بسیار اهمیت دارد و به رقابتهای انرژی در سطح بینالمللی مرتبط
است.
بحث دیگر نیازهای هند و چین به انرژی اسـ ــت .قرار است گاز آنها را
ً
هم آســــیای مرکزی تأمین کند .طبیعتا ،ا گر ظرفیت آسیای مرکزی به
سمت اروپا تخلیه شود ،برای آنها مشکل پیش خواهد آمد.
در مجموع ،این کریدور ،هم از لحاظ ملی و هم منطقهای ،برای بازیگران
مختلف اهمیت دارد .در اینجا ،جمهوری آذربایجان ،ترکیه ،اسرائیل،
ّ
آمریکا ،و اروپا منفعت دارند .شکی در این نیست .در ارمنستان هم به
آقای پاشینیان بستههای تشویقی میدهند که گاز ارزان میشود و او
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کنند ،هم بــــرای اینکه از منابــــع متعدد انرژی این منطقه اسـ ــتفاده

از انزوا درمیآید .همۀ این مسائل را مطرح میکنند تا ارمنستان با این
طرح همراهی کند.
امــــا موضع روســــیه و ایران در قبـ ــال این طرح :جمهـ ــوری آذربایجان
میداند که این کریدور ظرفیتهای ژئوپلتیکی منطقه را چهقدر علیه
منافع ایران بســــیج میکند .با کو به دنبال این است که یک چارچوب
حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به این کریدور ایجاد کند .به خاطر
ُ
همین اســــت که میبینیم آقای الهام علیاف در یکی-دو سـ ــال اخیر
میگوید« :زنگزور متعلق به ما بود .این کریدور باید باز شود؛ ا گر نشد ،از
طریق نظامی اقدام میکنیم».
بودهاســــت .آن رژیم حقوقی این است که زنگزور متعلق به آذربایجان
اســــت یا باید به آذربایجان برگردد یا حداقل ارمنسـ ــتان با این کریدور
موافقت کند-یعنی به مرگ بگیرند تا ارمنسـ ــتان به تب راضی شود و
خود کریدور موافقت کند .سیاست جمهوری آذربایجان از
در نهایت با ِ
طرح این موضوع یا طرح غرامت مناقشـ ــۀ قرهباغ به این معناست که
این جمهوری حاضر اسـ ــت از برخی منافع چشمپوشـ ــی کند به شرط
اینکه این کار انجام شود.
به نظر من ،موضع روسیه برای ما خیلی مهم است .در قفقاز و آسیای
مرکزی ،سیاســــت ما سالهای ســــال همراهی و همســــویی با روسیه
بودهاســــت ،بخشــــی به دلیل منافع و پیوندهای مشترک و بخشی به
خاطر مالحظات ناشی از مسائل بین المللی.
بهشتیپور :ما در بخش اول از ریشهها گفتیم .اآلن موضع روسیه و ایران
خیلی مهم است .آقای حشـ ــمتی ،ا گر نکاتی در بخش اول (تاریخچۀ
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میخواهنــــد بگوینــــد قرهباغ و نخجوان بخشــــی از یــــک رژیم حقوقی

ماجرا و روندی که به جنگ و توافق مسکو منتهی شد) بفرمایید ،بعد
دربارۀ مواضع روسیه و ایران بحث میکنیم.

حشمتی :آقای کاظمی به طور جامع اشاره کردند .من یکی-دو جمله
در این مورد صحبت میکنم .نباید در مورد تعلق تاریخی قفقاز به ایران
ً
شبهه داشته باشیم .متأسفانه در این سالها دائما دارند شبهه درست
ً
خود ما هم باوراندهاند کـ ــه گاه این و گاه آن قدرت
میکننــــد .بعضا به ِ
این منطقه را گرفتهاند ،و این منطقه همیشـ ــه بخشی از جغرافیای ما
نبودهاست .ما باید اول این شبهه را برطرف کنیم.
وقتی تاریخ قفقاز را نگاه میکنیم ،میبینیم آنجا در طول قرون به طور
مطلق متعلق به ایران بودهاسـ ــت .هر از گاهـ ــی امپراتوری روم تعرض
میکرده اما عقب زده میشدهاست.
از زمانی که امپراتوریهای روس و عثمانی تشـ ــکیل شـ ــد ،این دو هم
تعرضــــات را شــــروع کردند ،ولی خوشـ ــبختانه ایران توانسـ ــت تا زمان
عهدنامههای ننگین آنجا را حفظ کند .در بحث قفقاز ،همیشـ ــه باید
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موهوم پانترکیسم میتواند مطلوب ناتو باشد.
در افق استراتژیک ،ایجاد داالن
ِ

این را در نظر داشته باشیم که از لحاظ تاریخی این سرزمین جزء ایران
بوده ولی  200ســــال اسـ ــت که به دالیل نظامی و سیاسی از ایران جدا
شدهاســــت .این جدایی نبایـ ــد به حوزۀ تمدنی ایران اسـ ــامی لطمه
خود ارامنه و آذریهای قفقاز هم این را قبول دارند .حتی دیدگاه
بزندِ .
گرجیها هم به همین شکل است .من به گرجستان رفتهام .در آنجا،
کسانی که ُمنصف هستند تعلق تاریخی به حوزۀ تمدن اسالمی ایران را
قبول دارند .نگاه ما به قفقاز این است.
اما تا جایی که من گزارشها را پیگیری میکنم ،روسها آنجا را متعلق
به خودشان میدانند چون به هر حال  200سال در آنجا مستقر بودند.
ـارج نزدیک معرفــــی میکنند .پوتین در پاســــخ قزاقهایی که
آن را خـ ـ ِ
حرفهایی زده بودند گفت« :توجه داشـ ــته باشـ ــید کـ ــه در اراضی ما
دولت تشــــکیل دادهاید»-یعنی «ا گر مـ ــا اراده کنیم ،میتوانیم آنجا را
پس بگیریم!»
ما به سابقۀ تاریخی منطقه توجه نکردیم .قبل از آن ،در زمان شوروی،
بهانههایی بوده اســــت .حتی در زمان تشـ ــکیل جمهوری آذربایجان،
پهلویها سهلانگاری و خیانت کردند و توجهی به تعلق تاریخی این
منطقه نداشتند .اآلن در قرهباغ چه اتفاقی افتادهاست؟ ترکیه ،که در
سالهای اخیر به این سو هدایت شد که بخشی از عظمت امپراتوری
عثمانــــی را احیــــا کند ،عامل اصلی بـ ــروز جنگ در قرهبـ ــاغ بود .دولت
آذربایجان را متقاعد کردند که میتواند روی کمک ترکیه حساب کند
و عملیاتی را شروع کند که منجر به پیروزی شود .نظامیان ترکیه تا ّ
حد
زیادی جلو آمدند و فرماندهانشـ ــان را در منطقه مسـ ــتقر کردند و وزیر
دفاع و رئیس ســــتاد مشترک آذربایجان-یعنی نجمالدین صادق ،که
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بعد از اینکه شــــوروی فروپاشید ،اینجا را از دست رفته نمیدانند بلکه

ً
هنوز معلوم نیست زندانی شد یا در حبس خانگی است-را عمال کنار
گذاشتند .این شخص از همان موقع ناپدید شدهاست .با کنار گذاشتن
وی ،فرماندهی جنگ اطراف قرهباغ را در دست گرفتند.
همانطور که آقای کاظمی اشـ ــاره کرد ،از منطقۀ جنوب که هممرز با
ایران است شــــروع به پیشروی کردند .هدف اصلی همین بود .دربارۀ
اینکــــه چرا از آغدام اقــــدام نکردند ،اآلن بهانـ ــه میآورند که «ما دیدیم
بیشــــترین استحکامات دفاعی ارمنسـ ــتان در آغدام است و ا گر حمله
کنیم مثل دفعــــات قبل شکســــت میخوریم و نمیتوانیم پیشـ ــروی
ُ
ً
کنیــــم ».بعضا این ســــابقه را بــــه نجمالدین صادقاف ،رئیس سـ ــتاد
از منطقۀ آغدام حمله کنیم ».منتها صحبتهای مقامات دو کشور در
ً
رسانههای ترکیه و آذربایجان نشان میدهد که طرح کال همین بوده،
و پس گرفتن قرهباغ کوهستانی-که منطقۀ ارمنینشین اصلی است-

هدف اساســــی نبودهاست .هدف اصلی باز کردن این راه تحت عنوان
یک داالن بوده تا اتصال جغرافیایی به نخجوان و از آنجا به ترکیه برقرار
شود.
ُ
الهام علیاف با پژوهشگران خارجی در با کو جمع شده بودند تا تشریح
کنند چه اتفاقی افتادهاست .توضیحی که ارائه شد این بود که «طرح
این جاده تا دو سال و نیم دیگر آماده است .ما این جاده را میکشیم.
بودجۀ آن در نظر گرفته شدهاسـ ــت ».جالب اسـ ــت که در توضیحات
خود گفــــت« :ایران هم طرحی داشـ ــت که راهآهن را به طرف شـ ــمال
بکشــــد ،ولی اجرای آن خیلی دشـ ــوار اسـ ــت چون منطقه کوهستانی
است ».میگوید مسیر شمال به جنوب کوهستانی است و احداث راه
در آن ممکن نیست ،ولی جادۀ شرق به غرب راحت است.
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مشترک ارتش جمهوری آذربایجان ،نسبت میدهند که میگفت« :ما

ً
این طرح چه خطراتی برای موقعیت ما خواهد داشـ ــت؟ بعضا مطرح
میشــــود که این مخاطرات قطعیت ندارد ،اما در مورد مسـ ــائل انرژی
ایــــن مخاطرات قطعیت دارد .در اجالس کشـ ــورهای ُترکزبان ،که به

ُ
صورت برخط برگزار شــــد ،الهام علیاف تأ کید میکرد که منطقۀ زنگزور
نقطۀ اتصال جهان ُترک بودهاست ،و این پیوستگی دوباره احیا خواهد
شد .این خطری است که طرح آذربایجان برای ژئوپلتیک آسیا دارد.
اســــماعیل گاسپرینســــکی و کســــان دیگری که در قرن نوزدهم نظریۀ
پان ُترکیســــم را تدوین کردند بیشـ ــتر از یهودیها الهام گرفتند .آنها

تشکیل شدهاست؛ و سـ ــازمان فرهنگی ،سازمان گردشگری ،و شبکۀ
ً
تلویزیونی تقریبا واحدی برای این کشـ ــورها درست کردهاند .البته به
همین حد ا کتفا نمیکنند.
زورق :اینها چه کشورهایی هستند؟
حشمتی :ترکیه (که در واقع پدربزرگ آنهاست) ،آذربایجان ،قزاقستان،
ازبکستان ،و قرقیزستان! دوست دارند ترکمنستان را هم بیاورند و عضو
ناظر کنند .ترکمنستان همکاریهای دیگری هم با اینها دارد .به هر
حال ،قضیۀ پان ُترکیسم را از یک ایده به اینجا رساندهاند.

ُ
الهام علیاف ،برای اینکه به ایران اطمینان خاطر دهد ،میگوید داالن
زنگزور فقط ّ
خط مواصالتی اسـ ــت و هیچ ضرری برای کسـ ــی ندارد .در
ً
همان اجــــاس با پژوهشـ ــگران ،او گفت« :نگرانیها کامال بیاسـ ــاس
است .فقط خطوط مواصالتی است .ما میخواهیم جاده و ّ
خط آهن
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بیشــــتر مطر حکنندۀ این ایده بودند و شاید تصور نمیکردند که روزی
باالخره اتحادیۀ کشــــورهای ُترکزبان تشکیل شود .این اتحادیه اآلن

بکشیم .نگران نباشــــید .طبق توافق دوجانبۀ دهم نوامبر ،امنیت آن
داالن را سرویس امنیت روسیه بر عهده خواهد داشت».
به نظــــر من ،حتی اینکه امنیـ ــت آن داالن را روسها بر عهده خواهند
گرفت نباید برای ما قانعکننده باشـ ــد .روسـ ــیه خودش اولین کشوری
اســــت که نمیخواهد ایران در قفقاز باشـ ــد .بیش از همه ،روسها در
مقابل ما مطرح هستند .چه بسا ا گر روسها مانع نبودند ،ما توانسته
بودیم در مقابل نفوذ ترکیه و اسرائیل موانعی ایجاد کنیم.
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سیاستهای آمریکا و اسرائیل بر آنچه در قفقاز رخ میدهد اثرگذار است.

بهشـ ــتیپور :من چنــــد نکته را در مــــورد مباحثی که مطرح شـ ــد عرض
میکنم؛ بعد به موضوع روسیه و سیاست ایران دراینباره بازمیگردیم.
واقعیت این است که انگیزۀ اصلی جنگ قرهباغ آزادسازی سرزمینهای
ِاشغالی بودهاست .ممکن است پشت پرده طراحیهایی صورت گرفته
باشد (آنطور که آقای کاظمی و شما تأ کید دارید که اصل بحث ممکن
اســــت همین ناحیۀ ِمغری یا زنگزور باشد) ،ولی چیزی که میتوانست
پوشش مناسبی برای انگیزۀ جنگ فراهم کند و خیلی اهمیت داشت

ایــــن بود که ارمنســــتان هفت شهرســــتان را ِاشــــغال کرده بـ ــود .برای
اینکه ارتباط بین قرهباغ و ارمنسـ ــتان را فقط از طریق شوشـ ــا-الچین
برقرار کنند تا ارامنۀ قرهباغ پشـ ــتیبانی خوبی داشته باشند ،توجیهی
نداشتند .میخواســــتند با ایران هممرز باشند چون ایران را پشتیبان
خودشان میدانستند .تحلیل میکردند که «ما میتوانیم به ایران اتکا
ً
کنیم ».منطقۀ جبرائیلیه هم منطقۀ وسیعی است که رسما قرهباغ را به
ارمنستان وصل میکرد.
میخواهم بگویم در اینکه مسئوالن جمهوری آذربایجان میخواستند
هفت شهرســــتان ِاشــــغالی را آزاد کنند شـ ــک نکنیم .حداقل در افکار
مناطق ِاشغالی و قرهباغ را آزاد کنیم .دیدیم که در عمل آنها توانستند
فقط پنج اســــتان را آزاد کنند .نکتۀ مهم این بـ ــود که توافق کردند که
بتواننــــد بین نخجوان و آذربایجان کریدوری باز کنند .اسـ ــم آن هرچه
میخواهد باشد؛ مهم این است که پنج کیلومتر عرض برای آن تعیین
کردند و طولش هم معلوم اسـ ــت :از نخجوان تا خا ک اصلی آذربایجان
است.
س ـــؤال اصلی در همــــان روز اول این بود که این پنـ ــج کیلومتر عرض از
کجا شــــروع میشود .خیلی مهم اسـ ــت که از مرز ایران شروع میشود
یا باالتر-چــــون میتوانند  20کیلومتر باالتر هم این کریدور را باز کنند.
ً
ا گر این پنج کیلومتر را در منتهیالیه جنوب ارمنستان قرار دهند ،عمال
مرز ما با ارمنستان و دسترسی سـ ــرزمینی بین ایران و ارمنستان قطع
میشود که ضربۀ بزرگی به منافع ما میزند.
ُ
کاری به پان ُترکیسم نداشته باشیم .اینکه پروژۀ پانترکیسم وجود دارد
را رد نمیکنــــم-آن به جـ ــای خود؛ ولی این کار ضربـ ــۀ بزرگی به منافع
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عمومی آذری و تبلیغات رسانهها ،این انگیزه قوی بود که باالخره باید

جمهوری اســــامی میزند .میخواهند دسترسـ ــی ایران را به شمال و
ّ
خط راهبردیای که میتواند ایران را به قفقاز شمالی متصل کند قطع
کنند .ا گر چنین کاری را انجام دهند ،طرح ارتباطی شـ ــمال به جنوب
ً
عمال کنار گذاشته میشود چون قابلیت اجرا ندارد.
ایــــن از نظر ما موضــــوع مهمی اســــت .آقای کاظمی ُبعدهـ ــای ملی و
منطقهای و بینالمللی مسئله را توضیح دادند ،و به نظرم حرفهای
اساســــی مطرح شد .در کنار آنها ،رابطۀ دوجانبه با ارمنستان و قطع
این مرز هم مطرح است .ما از نظر ژئوپلتیک نمیتوانیم از این مسئله
صرف نظر کنیم .کسی نمیتواند بیتفاوت باشد .ا گر دید استراتژیک
کوشــــشها برای حفظ مرز صورت بگیرد چون منافـ ــع متقابل ایران و
ارمنستان تعارضی با منافع جمهوری آذربایجان ندارد.
نکتۀ دوم این اســــت کــــه انگیزههای آزادســــازی ســــرزمینی ،حداقل
بــــه عنوان محــــرک اجتماعی ،در جهت آمادهســــازی افــــکار عمومی و
زمینهسازی برای جنگ وجود داشت .ترکیه میخواست برای پیشبرد
برنامههای خود از این محرک اجتماعی اسـ ــتفاده کند .ترکیه در سال
ُ
سوم سرزمین
 1974م ،.به بهانۀ دفاع از حقوق ترکهای قبرس (که یک ِ
را در اختیار داشــــتند) ،به قبرس شـ ــمالی رفت و بـ ــا مداخلۀ نظامی در
آنجــــا مانــــد و قبرس شــــمالی را از قبرس جنوبی جدا کرد .قبرسـ ــی که
ً
جزء اتحادیۀ اروپاســــت عمال بخش جنوب است؛ بخش شمالی تحت
سیطرۀ قدرت نظامی ترکیه است.
ُترکها بدشان نمیآید همان طرحی که در آنجا داشتند را در قرهباغ
پیاده کنند :قرهباغ را بگیرند و بگویند« :ما توانســــتیم این سرزمین را
با زنگزور به نخجوان پیوند دهیم و این مشکل تاریخی را حل کنیم».
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داشته باشیم ،نمیتوانیم مرز با ارمنستان را از دست بدهیم .باید تمام

بدون پردهپوشی ،من فکر میکنم اردوغان به دنبال این بود که عالوه
بر اینکه آن شهرستانها جدا شوند ،این فضا را فراهم کند که ِمغری را
ً
بگیرد و نخجوان را به آذربایجان پیوند دهد و عمال قرهباغ و جمهوری
آذربایجــــان را تحت ســــلطه بگیرد .بــــه نظرم ،روسها دسـ ــت ترکیه را
ً
خواندند .توافقی که روسـ ــیه پایه گذاشـ ــت کرد عمال همه چیز را از ِآن
این کشور کرد.
کاظ ـ ـمزاده :با تجربــــهای که ما از رویکــــرد ترکیه در خاورمیانه داشـ ــتیم،

نمیشناســــد .دیدیم که در عراق و سـ ــوریه چهقدر بیرحمانه در این
زمینه وارد عمل شد.
در فضایی که در دورۀ جنگ تحمیلی هشتساله بین ایران و رژیم بعث
ً
عراق به وجود آمد ،احتماال ُترکهـ ــا هم به گونهای ذینفع بودند .با
پیشینۀ اختالفاتی که بین ترکیه و عراق و سوریه وجود داشت ،به نظر
من ،ترکیه از منظر هیدروپلتیک وارد این دو کشـ ــور شد .برنامهای که
آنها بــــرای دجله و فرات طراحی کرده بودند تـ ــا  2020م .بود که تمام
شد .اآلن 22 ،سد و  19نیروگاه که روی دجله و فرات در نظر گرفته بودند
ً
تقریبا همه یا تکمیل شده یا در آستانۀ تکمیل است .به نظر میرسد با
اتمام پروژۀ گاپ در مسیر دجله و فرات ،تمرکز ترکیه بر اجرای پروژۀ گاپ
ُ
روی کر و ارس بیشتر میشود .تا جایی که من اطالع دارم ،ترکیه  15سد
برای این دو رودخانه طراحی کردهاست.
اهمیــــت این بحــــث از این جهت اســــت کــــه بین ترکیــــه و جمهوری
آذربایجــــان همبســــتگی و پیوســــتگی ایجــــاد میکنــــد .وقتـ ــی پـ ــای
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میدانیم آب برای ترکیه چه اهمیتی دارد ،و ترکیه چه سرمایهگذاریای
روی آن کردهاست .ترکیه برای حفظ مناطق آبی خود هیچ ّ
خط قرمزی

هیدروپلتیک در میان باشد ،جمهوری آذربایجان ،به عنوان کشوری
درصد آب آن وارداتی خواهد بود ،به خارج از مرزهایش
که بیش از 70
ِ
ُ
(یعنی ترکیه) وابسته است .هر دو سرشاخۀ ارس و کر از ترکیه سرچشمه
میگیرد .من فکــــر میکنم ترکیه همان طرحی را در پیش گرفته که در
اجرای پروژۀ گاپ در عراق و سـ ــوریه انجام داد و این دو کشـ ــور را تا مرز
ً
ویرانی کشاند تا بتواند پروژۀ خود را پیش ببرد .احتماال ،همین انگیزه
ُ
را بــــرای رودخانههای کر و ارس دارند .مفهوم آن این اسـ ــت که همۀ
کشــــورهایی که در مسـ ــیر این رودخانههای عظیم قـ ــرار دارند ،دیر یا
زود ،از این پروژه آثار منفـ ــی خواهند دید-بهخصوص ،ا گر این پروژه

مکعب آب دارد با سدی که 150میلیون متر مکعب آب دارد خیلی فرق
میکند.
اآلن ،برای نجات دریاچۀ ارومیه ،آخرین طر حهای ما به اینجا رسیده
که برای آب شرب تبریز مسیری از ارس به تبریز میکشند تا مازاد آن را به
صورت بازچرخانی برای نجات دریاچه به سمت ارومیه ببرند .اآلن آب
هست و ممکن اســــت این طرح نتیجه بدهد؛ ولی ا گر فردا پروژۀ گاپ
به انجام برســــد ،چه اطمینانی برای موفقیت این طرح وجود خواهد
داشت؟ ترکیه هیچکدام از توافقنامههای بینالمللی آبی کنوانسیون
 1997م .ســــازمان ملل را امضا نکردهاست-آن زمان ،ترکیه بیشترین
مقاومت را در برابر تدوین آن کنوانسـ ــیون نشان داد و به عنوان عنصر
مخالف عمل کرد.
در نبود توافقنامههای بینالمللی ،توافقنامههای دوجانبه اهمیت
دارد؛ اما مگر ترکیه در عراق و سوریه به تعهدات دوجانبهاش عمل کرد
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به انتها برسد .پروژههایی که طراحی شده بسیار عظیم است .ما هم
ســــد داریم ،ولی سد داریم تا سد! سـ ـ ّـدی که بیش از یک میلیارد متر

که ما انتظار داشــــته باشیم به چند توافقنامه که از زمان شوروی بین
ما و ترکیه و شــــوروی بوده و اآلن به جانشینان شـ ــوروی (ارمنستان و
ً
آذربایجان) وا گذار شدهاسـ ــت عمل کند؟ اصال آیا نسبت به رفتار ترکیه
در آینده تضمینی وجود دارد؟
فکــــر میکنــــم ورود ترکیه به قفقاز بــــا این حجم از تــــوان نظامی ،غیر از
بحثهایی که شــــد ،باید از منظر هیدروپلتیک هم بررسی شود .باید
تا دیر نشده کشورهای پاییندسـ ــت را از عواقب این طرح آ گاه کنیم.
خود جمهوری آذربایجان بیش از ما به آبهای وارداتی وابسته است.
ِ
ا گر پروژۀ گاپ عملی شود و آب کاهش یابد ،بقیۀ کشورها دچار آسیب

ارمنستان معتقد به ارمنستان غربی است که تا دریاچۀ وان گسترش مییابد.

زورق :ا گر هزار ســــال دیگر مورخی بگوید مردمـ ــی که در ایاالت متحدۀ
آمریکا هستند فرزندان سر خپوستان هستند نباید از سخنش تعجب
ّ
کرد؛ چرا؟ چون آنــــان در محل زندگی سر خپوسـ ــتان زندگی میکنند.
قبــــل از پیدایــــش ایاالت متحده هــــم سر خپوســــتها در این منطقه
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زیستمحیطی و تنش آبی میشوند.

ً
سا کن بودند .اآلن ما میفهمیم حرفی که احتماال هزار سال بعد گفته
غیر واقعی است.
میشود ِ
 1400سال پیش ،یک انقالب جهانی صورت گرفت ،که ثمرۀ آن پیدایش
ظرف جغرافیایی تمدن اسالمی اسـ ــت .این ادعا که اسالم با شمشیر
عرب گسترش پیدا کرد دروغ مطلق است .چرا دروغ است؟ در جنگ
بدر ،مســــلمانان  313نفر بودند .ا گر آنها که به جنگ نیامدند (زنان،
کودکان ،بیماران ،و سالخوردگان) پنج برابر سپاهیان بوده باشند ،یعنی
ُ
مدینه کمتر از دو هزار نفر جمعیت داشتهاست .در جنگ احد  700نفر
و در جنگ خندق  3000نفر مسلمان شرکت کردند .عربستان همیشه
در عین حال ،در عصر فتوحات ،دو امپراتوری روم و ساسـ ــانی از اعراب
مســــلمان شکســــت خوردند .این جمعیت قلیل نمیتوانسـ ــت بر آن
جمعیت کثیر پیروز شــــود ،آن هم در جنگی که در آن نیروی انسـ ــانی
حرف اول را می زند چون جنگافزارش شمشـ ــیر اسـ ــت .بمب و تانک
و موشــــک در کار نیست؛ شمشیر و تیر و نیزه است! در حقیقت ،اسالم
یک انقالب جهانی ایجاد کرد .ملتها نمیخواستند با اسالم بجنگند.
اعراب و بیشتر
دشمنان پیامبر؟ص؟ بر امواج اسالمخواهی ملتها سوار
ِ
شــــدند ،و عصر فتوحات به وجود آمد .سـ ــرداران سـ ــپاه اسالم در عصر
فتوحات همان سرداران سپاه شرک در عصر پیامبر؟ص؟ بودند ،که همه
از دشمنان سرسخت پیامبر؟ص؟ شمرده میشدند و نزدیک  20سال با
ایشان ستیزهجویی کرده بودند :عمرو بن عاص ،خالد بن ولید ،عکرمة
بن ابیجهل ،معاویة بن ابیسفیان ،و....
سر آن هیمالیا و سر
این ظرف جغرافیایی شکل گرفت ،ظرفی که یک ِ
ً
دیگرش پیرنه (از طریق شـ ــمال آفریقا) است .اآلن ،مثال به عنوان یک
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مشکل فقر جمعیت داشتهاست.

ایرانی،دیگرنمیتوانیدبگویید«:مافرزندانمردماناینمنطقهدر عصر
قباد و انوشــــیروان و کوروش و داریوش هستیم ».البته ،کوروش کسی
است که یک خط شعر در مورد او در شاهنامۀ فردوسی وجود ندارد .نام
این مرد حتی در افسانههای مردم این منطقه هم نبودهاست ،وگرنه
نامی از او در شــــاهنامه می آمد .همین سعدی ،که شناسنامۀ هویت
ادبیات فارسی ماســــت ،از قبیلۀ سعد است ،که حلیمۀ سعدیه (مادر
رضاعی پیامبر؟ص؟) از آن اسـ ــت .او به هر دو زبان فارسـ ــی و عربی شعر
دارد .خیلــــی از نام های خانوادگی در این منطقه به اسـ ــامی مهاجران
مثل عامریها که از بنی عامر
قبایل عرب در دوران گذشته برمیگرددِ -

ّ
طی بیش از  1400سال ،در این ظرف جغرافیایی ،یک ملت درست شد
که من نام آن را ملت محمد میگذارم .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
هرچند پیرو دین او نیسـ ــتند .اآلن ا گر در تهـ ــران یک ارمنی را ببینید،
خیلی راحت میتوانید او را درک کنید؛ دینش با شما فرق میکند ،ولی
بازی دوتلت-ملت (�na
فرهنگ او فرق اساســـ�ی نمیکند .خیمهشـ ـ�ب ِ

 ،)tion-stateکه حا کمان ملحد اروپـ ــا به راه انداختند ،برای پارهپاره و
قطعهقطعه کــــردن این ملت بزرگ بود .آذریها و ارامنه فرزندان ملت
محمدند و از دو ملت جدا گانه نیســــتند .غربیها این همه کشـ ــور در
این ظرف ساختهاند تا واحد بزرگ جغرافیایی تمدن اسالمی را تجزیه
کنند و فرزندان آن را به جان هم بیندازند .ا گر ما از این زاویه نگاه کنیم،
ارمنیزبانها عضو یک ملت هسـ ــتند چون  1400سال با سایر اعضای
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بودند یا اشـ ــعریها که ریشۀ آنها در یمن است .نسب سادات هم که
ً
عموما از طریق حضرت فاطمه؟اهع؟ به پیامبر؟ص؟ میرسد.

ملت محمد زندگــــی کردهاند و با آذریزبانها زمینه و زمانۀ مشـ ــترک
داشتهاند .آنها با ما فرهنگ مشترک ،سرگذشت مشترک ،و در نتیجه
سرنوشت مشترک دارند.
مــــا نبایــــد در چارچوب اسـ ــتعماری دولت-ملت فکر کنیم و دسـ ــت و
پای حقیقت تاریخی خود را با زنجیر اساطیر و افسانههای نظریههای
القایی غرب ببندیم و به افسانههای پوشالی دل خوش کنیم و آنطور
کــــه اســــتعمارگران میخواهند در چارچوب اســــتعماری فکـ ــر کنیم و
بگوییم« :ایران و رستم و سـ ــهراب یک طرف ،توران و افراسیاب طرف
دیگر ».این افسانهگراییها بازیهای استعماری است ،که ما فریب آن
به عنوان مثال ،به ما میگویند« :شما از نژاد هند و اروپایی هستید و از
ً
نژاد عربها نیستید .از نژاد آریایی هستید ».این حرف کامال بیاساس
اســــت .ا گر ما به کربال و نجف برویم مردم را شبیه خودمان میبینیم یا
ا گر به هلند و لوکزامبورگ برویم؟ رنگ پوسـ ــت و طول قد و رنگ چشم
و رنگ موی اروپاییها با ما متفاوت اسـ ــت ،اما رنگ پوست و طول قد
و رنگ چشــــم و رنــــگ موی ما مردمی که در ظـ ــرف جغرافیایی تمدن
اسالمی زندگی میکنیم یکی است.
در مغز ما کردهاند که «شـ ــما از نـ ــژاد اروپایی هسـ ــتید و از نژاد عربها
نیســــتید» تا برای کشتار در ظفار از ایران سـ ــرباز ببرند و برای کشتار در
ایران از عراق ســــرباز بیاورند .آنها میخواهند از مفهوم پانعربیسـ ــم
اســــتفاده و در استان خوزسـ ــتان اغتشـ ــاش کنند .اآلن پان ُترکیسم را
درست میکنند تا از آن علیه جمهوری اسالمی استفاده کنند .یک روز
هم از اهرم پانایرانیسم استفاده میکنند تا از آن علیه انقالب اسالمی
استفاده کنند.
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را خوردهایم .از این دست بازیها در سیاست زیاد است.

ما باید متوجه شویم که چه ملتی و متعلق به چه انقالبی هستیم .ما
باید بدانیم که ریشۀ ما در تاریخ کجاست .ریشۀ ما به تیسفون و طائف
ّ
مدینةالنبی برمیگردد .این حرف یک شـ ــعار
برنمیگردد؛ ریشــــۀ ما به
سیاســــی از روی احساسات دینی نیسـ ــت؛ بیان یک واقعیت تاریخی
است .کما اینکه ریشۀ آمریکا هم به اروپا برمیگردد ،و تمدن امروز آمریکا
به اینکاها و آزتکها و سر خپوســــتها ربطی ندارد .درســــت اسـ ــت که
ایاالت متحدۀ آمریکا در جایی است که سر خپوستها در آن بودهاند،
ولی آمریکا ادامۀ تمدن اینکاها نیست؛ آمریکا ادامۀ تمدن اروپاست.

قومی که در ایران و قفقاز هسـ ــت را در سوریه هم میبینید :در سوریه
ُ
هــــم ارمنی ،کــــردُ ،ترک ،و ترکمـ ــن داریم .این اقـ ــوام همه به یک ملت
متعلقاند .ا گر هوشیاری تاریخی داشـ ــته باشیم و این ملت را-که به
شــــکل عینی در تاریخ وجود داشتهاسـ ــت-امروز به شـ ــکل ذهنی در
آسیای غربی و شمال آفریقا به وجود بیاوریم ،تاریخ تغییر خواهد کرد:
دیگر هرگز آذری و ارمنی با هم نخواهند جنگید ،و اروپا به هویت واقعی
پارههــــای پیکر ما در اروپای جنوب غربی و اینکه شـ ــبهجزیرۀ ایبری را
جهان
با تفنگ اســــامزدایی کرده و مسیحیت صهیونیسـ ــتی را بر دو
ِ
مسلمان و مسیحی تحمیل کردهاند اعتراف خواهد کرد.
این واقعیت است که اقوام مسـ ــلمان در گسترۀ خانۀ اسالم به عنوان
اعضای ملــــت محمد برای قرنهای متمادی در کنار هم زیسـ ــتهاند.
واقعیت دیگر این است که استعمار این اقوام را بهویژه به خاطر نفت و
گاز در برابر یکدیگر قرار دادهاست ،نه به خاطر آن افسانهها و اساطیر که
به گوش ما خواندهاند و ما هم آنها را باور کردهایم .به ما گفتند« :شما
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مــــا مردمی کــــه در ظرف جغرافیایــــی تمدن اســــامی زندگی میکنیم
متشکل از پارسهاُ ،ترکها ،ارامنه ،و اقوام دیگر هستیم .همین بافت

از نژاد ما اروپایی ها هستید و با اعراب بیگانهاید» و ما باور کردیم؛ به ما
گفتند« :شــــما از نسل رستم و سـ ــهرابید» و ما باور کردیم؛ به ُترکها در
ترکیه گفتند« :شــــما نسل اسفندیارید ،نه از نسل بیزانس» و آنها باور
کردند؛ به هموطنان ما در جمهوری آذربایجان گفتند« :شـ ــما بقایای
تورانید و در جنگ با ایرانید» و زمامدارانشـ ــان به خاطر منافعشان باور
کردند.
واقعیت این اســــت که حتی در سطح نخبگان نیز خانوادههایی داریم
که متعلق به ملت محمدند و در هیچ قفسۀ استعماری ،که به عنوان
دولت-ملت ســــاخته شــــده ،نمیگنجند-از آن جمله ،خانوادۀ صدر
شهرســــتانی در ایران و عراق و شیخنشـ ــینهای خلیجفارس .ما ملت
محمد واقعیت تاریخی هستیم ،نه افسـ ــانههای مرا کز افسونگری که
شب و روز در گوش ما تکرار کردند.
بحــــران قرهباغ و تنشهای سیاسـ ــی بین بـ ــرادران آذری و ارمنی ما در
جمهوری آذربایجان و ارمنسـ ــتان را بایـ ــد با توجه به این واقعیتهای
تاریخی مطالعه کرد .استعمار برای هر قطعه از ملت قطعهقطعهشدۀ ما
یک پرچم ،یک ارتش ،یک نظام سیاسی وابسته ،و یک هویت جعلی
ساختهاست .اردوغانها ،رضاخانها ،صدامها ،و ملک سلمانها به
خاطر منافع آنی خود به این هویت جدید دل بستند .دولتها در این
کشــــورها به نیروهای امنیتی و مسلح وابسـ ــتهاند ،و نیروهای امنیتی
مسلح این کشورها را سـ ــرویسهای اطالعاتی غرب مدیریت و کنترل
میکنند .اوضاع در جمهوری آذربایجان ،ترکیه ،و بسـ ــیاری کشورهای
دیگر بر این منوال اســــت .ا گر دموکراسـ ــی هم باشـ ــد نمایشی است ،و
نویس آن سرویسهای غربی هستند :ا گر محمد مرسی با
نمایشــــنامه ِ
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در ایــــران و عــــراق و لبنان ،خانـ ــوادۀ خویی در ایران و عـ ــراق ،خانوادۀ

رأی مردم در مصر به قدرت برسد ،با رأی ارتش دستگیر و اسیر و کشته
میشود؛ ا گر اردوغان در ترکیه برای کنترل افکار عمومی مردم مسلمان
ترکیه دم از اســــام بزند ،به عنوان مبارزه با عوامل کودتای گولن ،تمام
ّ
غیر سکوالر پا کسازی
نهادهای مهم کشور ترکیه را از عناصر مسلمان و ِ
میکند.
راهحل بحران قفقاز آشـ ــنایی هموطنان ما با واقعیت اصیل تاریخی و
هویت راستین و تردیدناپذیری است که به آن تعلق داریم.
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داالن موهومــی کــه بین نخجوان و جمهــوری آذربایجان تعریف میکنند منافع
کشورهای متعددی را تهدید میکند.

رویوران :ایــــن کریدور مرز را تغییر میدهـ ــد .در قانون بینالملل ،تغییر
ْ
مرز کفر مطلق اســــت! در فرهنگ حا کم بر دنیای دولت-ملتها ،مرز
امر مقدســــی است .تا اآلن ،تالشهایی برای تغییر مرز در دور و نزدیک
انجام شدهاست:
( )1در کردستان عراق ،برای تجزیه رفراندوم کردند و از مردم رأی گرفتند
و آمریکا و اسرائیل هم پشت آن بودند ،اما اتفاق نیفتاد.

( )2اســــرائیل قدس را به قلمرو خود ضمیمه کرد ،آمریکا هم تأیید کرد
و ترامپ چراغ ســــبز داد؛ اما همین اآلن بحث انتخابات فلسـ ــطینیها
در قدس مطرح اســــت ،و اروپاییها به اسـ ــرائیل التیماتوم دادهاند که
فلســــطینیهای قدس باید رأی دهند و اسـ ــرائیل نمیتواند ممانعت
کند.
( )3روســــیه کریمه را گرفت و به خا ک خود ضمیمه کرد ،اما کشورهای
ً
دنیا آن را به رســــمیت نشـ ــناختند .اخیرا که رئیسجمهور اوکراین به
ترکیه رفته بود ،اردوغان گفت« :ما تمامیت ارضی اوکراین را به رسمیت
میشناسیم»-یعنی این کارها را قبول نداریم.
به رسمیت نشناخت .یکی از شرطهای اتحادیۀ اروپا برای ورود ترکیه
به اتحادیه این بود که مشکل قبرس را حل کند.
لذا ،تغییر مرز بهزور کار سادهای نیست .تغییر مرز با توافق دو کشور به
سپردن وثیقه به سازمان ملل صورت میگیرد-مثل توافق الجزایر ،که
بین ایران و عراق در مورد اروندرود انجام شـ ــد :هر دو کشور به سازمان
ّ
تالوگ مبنای حل
ملل رفتند و وثیقــــهای در آنجا قرار دادند که خـ ــط ِ
اختالف است.
من تصور میکنم ایجــــاد داالن زنگرور بهزور ممکن نیســــت .حتی ا گر
طرح به واقعیت تبدیل شود ،کسی آن را به رسمیت نمیشناسد.
بهشـ ــتیپور :جهت یادآوری عـ ــرض میکنم :آمریکا کـ ــوزوو را ،که یکی از
اســــتانهای صربســــتان بود ،بهزور از آن جدا کرد ،و  84کشور دنیا آن
را به رســــمیت شــــناختهاند .وتوی روســــیه در شــــورای امنیت جلوی
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( )4همین ِاشغال شمال قبرس را هم ،که در مورد آن بحث شد ،کسی

ً
عضویتش در ســــازمان ملل را گرفتهاست؛ وگرنه ،متأسفانه عمال کوزوو
زور جنگ جدا کردند.
را از صربستان به ِ
ّ
رویوران :کل یوگسالوی فروپاشید .این مورد وضعیت ویژهای داشت که
چنین سرنوشتی پیدا کرد.
نکتۀ دوم بحثی اســــت که در مسکو بود.در آنجا از واژۀ کریدور استفاده
ً
شدهاست ،که به معنای یک پیوستگی است ،ولی لزوما معنی آن این
زیر زمین مطرح بودهاست .زمانی که
نیســــت که زمین بدهند .بحث ِ
ً
واژۀ کریدور بــــه کار میرود ،لزوما مقصود این نیسـ ــت که روی زمین با

ً
بهشتیپور :توافق مسکو صراحتا گفتهاست پنج کیلومتر ،که روی زمین
هم هست.
حشمتی :در توافق نیست .فقط گفتهاند ارتباط برقرار باشد .این ارتباط
میتواند یک جادۀ کمعرض باشد.
بهشتیپور :پس آن پنج کیلومتر به شوشا-الچین مربوط است؟
حشمتی :بله.
رویوران :اینکه آنها بین قرهباغ و ارمنسـ ــتان و اینها هم بین نخجوان
ً
و آذربایجان کریدور بدهند تقریبا توافق شدهاسـ ــت .میخواهم بگویم
کریدور هم میتواند محملهای متفاوتی پیدا کند.
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عرض مشخصی باشد.

جالب اســــت که طرحی که آقای ترامپ تحت عنوان معاملۀ قرن داده
بود این بود که اســــرائیل هرقـ ــدر میخواهد از کرانۀ باختـ ــری بردارد و
بقیــــۀ مناطق عربــــی را با تونل بــــه هم وصل کند .چون شـ ــهرکهای
صهیونیستنشــــین شــــهرهای مختلف را از هم جدا کردهاند ،در این
صورت ،منطقۀ عربی شـ ــامل حدود  30جزیره میشــــود .مگر میشود
کشــــور به هم پیوسته شامل  30جزیره باشد؟ میخواهم بگویم از
یک
ِ
لحاظ حقوقی در بحث کریدور و پیوستگی هم مسائلی هم وجود دارد
که قابل توجه است.

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 میرسد
خارج نزدیـ ــک ،که آن را حیاط
مــــدل رفتاری روســــیه در تمام
ِ
مناطق ِ

خلوت خود میداند ،چنین بودهاسـ ــت :در کشـ ــورهایی که توانسته
ســــیطرۀ کامل ایجاد کند ،کوشـ ــیده با همان مهرههای کمونیستی و
فرزندان آنها سلطۀ خود را ادامه دهد؛ و در جاهایی که شرایط اجازه

ندادهاســــت ،ســــعی کرده حداقل در نقاطی از آن کشور حضور مطلق
ً
خود را حفظ کند .مثال ،روسـ ــیه نتوانست سراسـ ــر گرجستان را تحت
اوسـ ــتیای جنوبی را
ســــیطرۀ خود درآورد ،اما وضعیت جدید آبخازیا و ِ
شناسایی کرد و حضور خود را با پایگاههایی که در آنجا ساخت تحکیم
کرد .در آســــیای مرکزی هم سعی کرد از انقالبهای مخملی جلوگیری
کند .آذربایجان و ارمنستان هم از این مدل خارج نیست.
خالصه ،عرض بنده این اسـ ــت که روسـ ــیه دیگر قدرت مطلق یا حتی
برترین قدرت قفقاز نیست .رفتارها و قرائنی که این ادعا را تأیید میکند
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کاظمی:از صحبتهایدوستاناستفاده کردم.برایارزیابینگاهروسیه

ً

ُ

در جمهوری آذربایجان ،خصوصا در دورۀ الهام علیاف ،وجود دارد-

مثــــل اینکه روسها مجبور شــــدند پس از  50-40سـ ــال ،پایگاه قبله را
تخلیه کنند.
در مورد مناقشــــۀ قرهباغ هم همین وضع برقرار بودهاست .همانطور
که آقای رویوران اشاره کردند ،مالحظۀ کنونی روسیه این است که ا گر
کریدور ایجاد شود وضعیت تغییر نکند .کریدورها در حقوق بینالملل
مشروعیت ندارند؛ در واقع ،وضعیتهای جدیدی هستند که بر اساس
توافقهای چندجانبه یا دوجانبه میتواند شـ ــکل بگیرد ،و هرکدام بر
اســــاس ماهیت و گذشـ ــته و ویژگیهایی که دارد قابل تعریف است-

در این بحث ،یکی از مالحظات روسیه ارتباطش با ایران است :داالن
شمال-جنوب ،توسعۀ اتحاد گمرکی ،پیوستن ایران به اتحاد اوراسیا،
و دسترســــی روســــیه به چابهار و خلیج فارس در ایـ ــن زمینه قابل ذکر
است .اما از دیدگاه روسها ،مسیرهای جایگزینی برای ارتباط با ایران
وجود دارد-از جمله ،دریای خزر ،بازوی شرقی داالن شمال-جنوب،
و ّ
خط ریلی تا ســــرخس از ســــمت آســــیای مرکزی .وجود این مسیرها
دغدغههای روسیه را کم میکند.
نکتۀ تأثیرگذار در نگاه روسـ ــیه ،به نظر من ،ابزارها و اهرمهای فشاری
اســــت که ترکیه در مقابل روسـ ــیه دارد .این باید ما را هش ـــیار کند که
همۀ تخم مر غهایمان را در سبد روسیه نچینیم .تحوالت منطقهای
ً
که تقریبا در  20ســــال اخیر ایجاد شـ ــده ابزارهـ ــای جدیدی برای ترکیه
علیه روســــیه ایجاد کردهاست .یکی از این ابزارها انقالبهای مخملی
و حوادثی اســــت که در اوکراین انجام شد .قبل از اینکه انقالب رنگین
در اوکراین به پا شــــود و نیروهای ّ
ضد روسـ ــی سـ ــر کار بیاینـ ــد ،اوکراین

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 71صفحۀ 40

مثل رژیم دریاچهها ،که در حقوق بینالملل یک رژیم یکسان نداریم.

ی ـــک حیاط خلوت روسـ ــی بود .اوکرایـ ــن یک جمهوری از نژاد اسـ ــاو
و از مؤسســــان شوروی و پایهگذاران بلوک شـ ــرق بود ،و روسیه در آنجا
هیچ مشــــکلی نداشت .روسـ ــیه در دریای سـ ــیاه نیز از طریق اوکراین
ً
کامال حاضر بود و پایگاههای نظامی بیشـ ــتری در آنجا داشت .چون در
اوکراین دولت روســــی سر کار بود و اغلب سواحل استراتژیک در دست
نیروهای روسگرا بود ،رژیم حقوقی دریای سـ ــیاه خیلی ابزار فشاری در
دست ترکیه نبود.
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پانترکیسم ابزاری در خدمت منافع غرب و در چارچوب جاهطلبیهای اردوغان
است.

اآلن شــــرایط متفاوت اسـ ــت .یک دولت ّ
ضد روسی در اوکراین سر کار
آمده و اســــتمرار پیدا کردهاسـ ــت .با توجه به اتفاقات کریمه ،شرایط
پیچیدهتر شدهاســــت .پیمان مونترو در ســــال  1936م .امضا شـ ــده
و ناظــــر بــــه رژیــــم حقوقی دریای ســــیاه اســــت .مهمتریــــن نکتۀ این
پیمان محدودیت عبور و مرور کشـ ــتیهای جنگی و گذاشتن نصاب
محدودیت ُتناژ اســــت .ترکیه به دنبال این اســــت که بــــه بهانههای

ً
مختلف کانال جدیدی به نام کانال استانبول ایجاد کند ،که طبیعتا
از محدودیتهــــای آن پیمــــان پیروی نمیکند .ا گر چنین شـ ــرایطی
ایجاد شود ،غیر از تهدیدی بعد از گسترش ناتو و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ
بالتیک علیه روســــیه ایجاد شـ ــده ،یک کانون جدید ایجاد میشـ ــود
که ناتو و آمریکا میتوانند بهراحتی به آن دسـ ــت یابند .آسیبپذیری
روسیه در آن مناطق کم نیست .این کانون جدید دست کیست؟ در
دســــت ترکیه است .ترکیه این موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک را دارد
که رژیم حقوقی حا کم بر دریای سیاه را از بین ببرد .این مسئله ممکن
اســــت در پشــــت پرده به منزلۀ ابزار فشــــار به کار گرفته شـ ــود و عامل
است که باید به آن توجه کرد.
نکتۀ دوم بحثهای انرژی و ُترک استریم و انتقال انرژی روسیه از طریق
ترکیه است .ا گر ترکیه ،در چارچوب همین سیاست که با همۀ طرفها
به عنوان مسیر انرژی همکاری کند ،به همکاری با روسیه ادامه دهد،
تحرکات اروپا و آمریکا برای محدود کردن روسـ ــیه در معادالت انرژی با
شکست مواجه میشود .اینجا هم روسـ ــیه نقش دارد ،و ترکیه ابزاری
در اختیار دارد که ا گر از آن استفاده کند بر معادالت انرژی در خزر تأثیر
میگذارد.

یک نقطۀ ضعف دیگر روسیه در برابر ترکیه بحث ُترکهای تاتار است.
حرکات ترکیه در کریمه و مناطق ُترکنشـ ــین روسیه از نظر مسکو مهم
است.
نقش باالی معادالت تجاری هم در این میان شایسـ ــتۀ بررسی است.
مبــــادالت تجــــاری ایران-روســــیه قابل مقایســــه با مبــــادالت ترکیه-

روسیه نیست .ساالنه  20میلیون گردشگر از روسیه به ترکیه میروند.
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معامله بین روســــیه و ترکیه بر ســــر همین داالن باشد .این یک نکته

البته شــــرایط کنونی تا حدی این را آمار کاهش دادهاست ،ولی حجم
مبادالت تجاری بسیار باالست.
امکان اینکه ترکیه از این ابزارها برای امتیازگیری در قفقاز
در مجمــــوع،
ِ
اســــتفاده کند زیاد است .نحوۀ امتیازگیری روسیه هم خیلی مشخص
اســــت .مدل را عرض کردم :ا گر نتواند در منطقهای حضور سراسـ ــری
داشــــته باشد ،حضور نقطهای خواهد داشـ ــت .در مورد قرهباغ ،اعالم
زبان روســــی به عنوان زبان دوم ،اعطای تابعیت روسیه به شهروندان
قرهباغ ،و حضور نظامی روسـ ــیه بیش از ّ
حدی که در توافقنامۀ نوامبر
مشخص شده از اهرمهای قدرت روسیه است.
اســــت که قرهباغ را به عنوان منطقۀ نفـ ــوذ خود تعریف کند و از آنجا به
عنوان پایگاهی برای اعمال نفوذ در منطقۀ قفقاز بهره ببرد.
احتمال اینکه بین روسـ ــیه و ترکیه توافقی ایجاد شود وجود
بنابراین،
ِ
دارد ،که آقای زورق هم به آن بهخوبی اشاره کردند .تمام معادالتی که
مطرح کردیم ،بهویژه در ابعاد منطقهای و بینالمللی ،چنان است که
کارکرد این داالن به نفع قدرتهای بزرگ-بهویژه ،انگلستان-است.
چه از ُبعد مســــئلۀ مهار چیــــن نگاه کنیم ،چه از ُبعــــد معادالت انرژی

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

انگلستان است .هنر سیاسی آنها جالب است :به رغم اینکه انگلستان
در این مناقشه بیشترین نقش را داشته ،در رسانهها کمترین جایگاه
به این موضوع اختصاص داده شدهاست .این هم نکتۀ مهمی است.
به نظر من ،در عین حال که ایران نقاطی برای همکاری با روسیه دارد،
باید مترصد این قضیه بود که به خاطر پیوند منافع دوطرفه ،احتمال
بدهبستان بین روسیه و ترکیه وجود دارد.
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نوع رفتار جمهوری آذربایجان نشـ ــان میدهد که روسیه به دنبال آن

حشـ ــمتی :به نظر من ،روســــیه هیچ ابایــــی از این ندارد که مـ ــرز ایران و
ارمنســــتان از بین برود .اآلن هم که بحثهایی مطرح میشود ،گاهی
خود روسها در توجیه این قضیه وارد میشوند و اصرار دارند که طرح
ِ
برقراری اتصال راهآهن اجرایی شود؛ بهخصوص ،تأ کیدشان این است
کــــه این طــــرح در پایینترین بخش از منطقۀ جنوبی ارمنسـ ــتان اجرا
شــــود .این نشان میدهد که روسها چه بسـ ــا خودشان مایلاند که
اتصال ایران به ارمنستان قطع شود .این مرز نقطۀ اتصال ارمنستان به
خارج از طریق ایران اسـ ــت .فکر میکنم روسیه تمایل دارد که این مرز
ً
کال بسته شود؛ بنابراین ،در توجیهات آن هم شریک میشود.
درست کنند خطرش بیش از آن است که چند کیلومتر آن طرفتر ببرند
چون همان اتفاق چند کیلومتر باالتر برای ما میافتد :بعد از اینکه چند
کیلومتر باالتر رفتیم ،دوباره باید از منطقهای عبور کنیم که تحت کنترل
روسیه است ،نه ارمنستان.
آقای رویوران اشــــاره کردند کــــه تغییر مرزها کفر مطلق اسـ ــت و بهزور
امکانپذیر نیست .شاید این واقعیت داشته باشد ،ولی ما از این موارد
در ایران خیلی زیان دیدهایم .شـ ــما فرمودید با توافق میشود ،که من
اســــم آن را کاله شــــرعی میگذارم .ما در بحرین این مسئله را داشتیم.
اسم توافق جاهایی را از دست دادیم.
در افغانستان و ترکیه ،با همین ِ
ممکن است در توافق با ارمنستان هم این اتفاق بیفتد .ما نمیتوانیم
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
داریم .ان شــــاء اهلل که حداقل در این مورد و در مورد خزر ،منافع ایران
تأمین شود.
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من این را هم قبول ندارم که فکر کنیم ا گر داالن را چسـ ــبیده به مرز ما

بهشتیپور :روسیه به منطقۀ قفقاز به چشم حیاط خلوت نگاه میکند.
همانطور که گفتند ،اینجا خیلی مهم اسـ ــت .یادمان نرود که اآلن 10

جمهوری در جغرافیای فعلی جزء قفقاز شمالی است؛ بنابراین ،روسیه
امتــــداد قلمرو خــــود در قفقاز را در جمهوری آذربایجان و ارمنسـ ــتان و
گرجستانمیبیند.
روسیه در صحنۀ بینالمللی بهشدت نسبت به یکجانبهگرایی آمریکا
معترض اســــت و آمریکا را در این زمینه متهم میکند .روسیه خود در
صحنــــۀ بینالمللی بــــر چندجانبهگرایی تأ کید میکنــــد .رویکرد او در
صحنۀ بینالمللی این اسـ ــت که باید دنبال نوعی از چندجانبهگرایی
اما وقتی راجع به جمهوریهای شـ ــوروی سـ ــابق صحبت میشـ ــود،
موضــــع روســــیه یکجانبهگرایانه میشــــود .اینجا روســــیه بهشـ ــدت
مخالف چندجانبهگرایی میشــــود :وقتی بحث قفقاز مطرح اسـ ــت،
خودش و ارمنســــتان و آذربایجان باید مسـ ــئلۀ قفقـ ــاز جنوبی را حل
کنند؛ در آســــیای مرکزی ،در تاجیکسـ ــتان پایگاه میزند و مسـ ــائل را
بین قرقیزستان و تاجیکستان به صورت کدخدامنشانه حل میکند؛
خود روسیه حل
مناقشۀ مرزی بین افغانسـ ــتان و تاجیکستان را هم ِ
میکند.
روســــیه در قلمرو حیاط خلوت خود ،همان محدودهای که اسمش را
ً
خارج نزدیک گذاشتهاسـ ــت ،اصال اجازۀ همکاری یا مداخله به سـ ــایر
ِ
ً
کشــــورها نمیدهد و در مقابل آنها بهشـ ــدت موضـ ــع دارد؛ مثال ،ا گر
گرجســــتان بخواهد عضو ناتو شود یا ا گر اوکراین بخواهد عضو اتحادیۀ
اروپا یا ناتو شــــود ،روســــیه بهشــــدت موضــــع دارد و میگویـ ــد« :اینجا
سالهای سال ّ
خط حائل بوده و من باید با آن مقابله کنم».
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بود که محور آن ســــازمان ملل باشد ،و بر سازمان ملل تأ کید میکند؛

ً
بــــا این نگــــرش ،در مســــئلۀ قفقاز ،اصال تصــــور اینکه روســــیه بخواهد
معاملهای با ترکیه یا ایران کند دور از تصور است .ما این را میخواهیم
و تکرار میکنیم که همکاری  3+3میتواند کمک کند-ایران و ترکیه و
روسیه از یک طرف ،گرجستان و ارمنستان و آذربایجان از طرف دیگر.
این مدل امنیت میتواند به ثبات در قفقاز خیلی کمک کند؛ اما روسیه
به هیچ وجه به این مدل راضی نیست ،و ترکیه هم بازی میکند .گاهی
وقتها اردوغان در صحبتهایش به این اشـ ــاره میکند ،ولی واقعیت
این است که ترکیه هم از این سیاست  3+3حمایت نمیکند.
فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 71صفحۀ 46

داالن موهوم زنگزور برای انگلستان ،آمریکا ،و اسرائیل جذابیت دارد.

البته خوب اســــت کــــه از نظر ســــناریوپردازی به این توجـ ــه کنیم که
معاملهای بین روســــیه و ترکیه انجام شــــود و این منطقه را با همدیگر
مصالحه کنند ،اما چنین اتفاقی بسیار بعید است .به عنوان کسی که
رفتار روســــیه را در این چند سـ ــال ارزیابی و مطالعه کردهاست ،چنین
توافقی را خیلی دور میبینم .ا گر بشـ ــود ،یعنی روسـ ــیه امتیاز بزرگی از
ترکیه گرفتهاست که حاضر شده چنین کاری را انجام دهد.

نکتۀ بعد این است که نگاه روسیه به کریدور شمال-جنوب راهبردی
است ،نه تا کتیکی! اینطور نیسـ ــت که به صورت موردی بخواهد به
عنوان اهرم فشار از آن استفاده کند یا با آن بازی کند و امتیازی کسب
ً
کنــــد .روسها واقعا به دنبال همکاریهای شـ ــمال-جنوب هسـ ــتند
چون هم به خلیج فارس و هم به ارتباط با شـ ــبهقارۀ هند (پا کستان و
هند) نظر دارند.
اینکه به راحتی از مرز ِمغری بگذرند برای من دور از ذهن است-البته،
نمیخواهم بگویم امکان ندارد چون در سیاست هر چیزی امکان دارد.
چنین اتفاقی به ارتباطات ایران ضربه میزند .ایران باید از نخجوان یا
دارد و توضیح داده شد مواجه است.
زورق :ا گر امنیت آن کریدور با روسـ ــیه باشـ ــد ،در حقیقت آن کریدور در
اختیار روسیه قرار دارد.
بهشتیپور :اما ا گر کریدور در اختیار روسیه باشد ،پان ُترکیسم دیگر تحقق
پیدا نمیکند .ا گر کنترل دســــت روسها باشــــد ،ســــرنخ هم در دست
آنهاست.
زورق :پان ُترکیسم ضرری برای روسیه ندارد.
بهشـ ــتیپور :ضرر ندارد؛ ولی روسـ ــیه ،در رقابت منطقهای ،حساسیت
جدی به پان ُترکیســــم دارد؛ اینجور نیسـ ــت که حضور ترکیه در قفقاز

ً
و در آســــیای مرکزی تحت پوشــــش پان ُترکیســــم اصال برایش مسـ ــئله
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آذربایجان اســــتفاده کند ،و در هر دو مورد با سیاستهایی که روسیه

ً
نباشــــد .اتفاقا ،از نظــــر رقابت و نه درگیری نظامـ ــی ،خیلی هم به این
ً
مســــئله حســــاس اســــت و اصال مایل به نفوذ ترکیه در قفقاز و آسیای
مرکزی نیست .نگاه روسـ ــیه در  70سال اخیر روسیسازی این مناطق
بودهاست .اینکه اینها بخواهند به پروژۀ پان ُترکیسم برگردند خواست
روسیه نیست.
ُ
ً
ضمنا ،ازبکســــتان در دورۀ کریماف از دایرۀ پان ُترکیسـ ــم خارج شـ ــد و
خود ترکیه جلوی نخســــتوزیر سابق ،سلیمان دمیرل ،بهصراحت
در ِ
گفت« :مــــا یک برادر بزرگتر به نام روســــیه داشــــتیم کــــه مرتب به ما
نظرات خود را تحمیل میکرد .دیگر تمام شـ ــد .ما به دنبال خلق برادر
منافعمان مختلف است».
میخواهم بگویم ترکیه حتی در ایجاد نفوذ در ترکمنستان ذیل عنوان
پان ُترکیســــم هنوز لنگ میزند ،و ازبکســــتان بهصراحــــت در مقابل او
اینطور عمــــل میکند .روسها بهشــــدت مخالفت با پان ُترکیسـ ــم را
تشویقمیکنند.
زورق :پان ُترکیسم برای ازبکستان خطرساز است چون بخشی از مردم
این کشور تاجیک هستند.
بهشتیپور :ولی روی علیشـ ــیر نوایی و ازبک کردن تاجیکها خیلی کار
کردند؛ ســــمرقند و بخارا را بیشـ ــتر ازبکی کردند تـ ــا تاجیکی! اآلن آقای
ً
ُ
ُ
ضیاءاف این سیاست را خیلی کمرنگ کردهاست ،اما کریماف شدیدا
به این موضوع حساس بود.
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بزرگتر جدید نیستیم .در عین حال که با هم پیوندهای زبانی داریم،

از موضوع خارج نشــــوم .میخواستم سیاست روسیه را عرض کنم .به
طور خالصه،
( )1راجــــع به پذیرش چندجانبهگرایی از روسـ ــیه در منطقه ،باید گفت
ً
روســــیه خودش کامال یکجانبهگراسـ ــت و اجازه نمیدهد کشورهای
دیگر-از جمله ،ایران-به این منطقه وارد شوند.
( )2روسیه سعی میکند کریدور شـ ــمال-جنوب را به صورت راهبردی
دنبال کند ،نه تا کتیکی.
( )3فرض توافق روسیه با ترکیه از نظر من خیلی بعید است .آقای زورق
گفتند میتواند تحت کنترل باشــــد .بله! ا گر ســــرنخ قضیه در دسـ ــت
فرض شدنی است.
این یک ِ
نکتۀ آخر اینکه روســــیه در این منطقه بهشــــدت نگران نفوذ چین هم
هست .چینیها در همه جا ،از جمله در آسیای مرکزی و کمتر از آن در
قفقاز ،نفوذ کردهاند .در آسیای مرکزی فوقالعاده نفوذ کردهاند .طرح
کریدور شــــمال-جنوب نتایج دیگری هـ ــم دارد ،و در واقع اثر جالب آن
مقابله با نفوذ چین است .روسها با چینیها تعارضی ندارند و با آنها

خارج
کار میکنند ،اما در عین حال رقابتی فوقالعاده جدی در
ِ
مناطق ِ
نزدیک دارند .برای آنها ،کریدور شمال-جنوب ،که روسیه را به هند
وصل کند ،خیلی مهم اسـ ــت .این کریدور میتواند تأثیر راه ابریشـ ــم را
کنترل و جایگاه روسیه را حفظ کند.

ً
با این مؤلفهها ،ایران به هر شـ ــکل باید حتمـ ــا روی موضوع حفظ مرز

خود با ارمنســــتان و ادامۀ طرح کریدور شـ ــمال-جنوب با تمام قدرت
کار کنــــد .عزیزان ،در مــــورد اینکه چه کارهایی میتــــوان کرد صحبت
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روسیه باشد ،ولو اینکه منافع ایران را کنار بگذارند ،برایش خوب است.

بفرمایید .ا گر بتوانیم در ّ
حد امکان یک جمعبندی داشـ ــته باشـ ــیم،
ممنون خواهم شد .آقای کاظمزاده ،شما نکتهای دارید؟
کاظمزاده :دســــت آخر ،اینکه طرح روسیه چه ارتباطی با َابرطر حها دارد
بحث مهمی اســــت .با تفاهمنامۀ 25سـ ــاله که بین ایران و چین امضا
ً
شد ،چشمانداز تقریبا مشخص شدهاست .برداشت من این است که
با ارتباط بین قفقاز و خاورمیانه و تعاملی که بین روسیه و ترکیه ایجاد
شــــده ،روسیه میخواهد از ترکیه به عنوان یک اسـ ــب تروا برای ایجاد
شکاف در ناتو اســــتفاده کند؛ به همین خاطر است که غیر از اینکه در
امتیازاتی به ترکیه میدهد ،بعضی مواقع هم به مالحظاتی نرمشهایی
نشــــان میدهد .فکر میکنم این رفتارها بیشتر در این چارچوب معنا
پیــــدا میکند که روســــیه با برگۀ ترکیه با غرب و ناتـ ــو بازی میکند ،و به
همین خاطر ،مجبور است به او امتیاز دهد تا بتواند این بازی را ادامه
دهد.
اما در این میان ،موقعیت ترکیه با ما فرق میکند .چه به ما امتیاز دهند
یا ندهند ،معادالت به گونهای اسـ ــت که ما در کنار روسـ ــیه هستیم.
مخاطــــرات و تهدیدهایــــی هم کــــه در اوایــــل انقالب از سـ ــمت ایران
داشتند (که ممکن اســــت ایران تقویت شیعه را در این مناطق دنبال
کند) اآلن نیست .در ضمن ،بعد از اینکه تهدیدهایی از دل ُسنیها به
ً
شــــکل القاعده و داعش بیرون آمد ،روسها تقریبا به این جمعبندی
رسیدند که ا گر تهدیدی از جانب اسالم باشد ،بیشتر ممکن است از دل
ایران شیعه! بنابراین ،از این بابت هم خاطرشان از
اهلسنت باشد تا ِ
ایران جمع است.
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قالب فناوریهایی مثل ِاس 400-در عرصۀ نظامی یا نیروگاه هستهای

بــــه نظر من ،اینکــــه روسها خیلی بــــه ما لطفی نمیکننــــد به معنای
نادیده گرفتن ما نیست؛ معادالت به گونهای است که هم مخاطرات
ایران برای روســــیه کم شدهاست ،و هم فضای بینالمللی به گونهای
است که روسیه احســــاس میکند ایران و روسـ ــیه خواهینخواهی در
کنار یکدیگر قرار دارند .این دو در خیلی از موارد (مثل سـ ــوریه) در کنار
هم قرار میگیرنــــد .در مقابله با یکجانبهگرایی آمریــــکا ،بازی بزرگ بر
ُ
خردهسیاستی که از جانب روسیه در قفقاز جریان دارد سایه میاندازد.

ملی روسیه را به طور جدی تهدید کند.
چین با پول به منطقۀ ما آمدهاست .کاری که چین در میانمار انجام
داد یــــک نمونه اســــت :با ســــرمایهگذاریهایی که انجــــام داد ،تولید
ناخالص ملی این کشــــور را نزدیک به هشــــت برابر بــــاال برد .چین در
پا کســــتان هم شــــروع به فعالیت کرده و موقعیــــت و جهتگیریهای
ً
سیاســــی این کشــــور را تا ّ
حد زیادی تغییر دادهاســــت .روسـ ــیه قطعا
نمیتواند با چین و ســــرمایهگذاریهای وسیعش چندان رقابت کند.
ّ
به قول آقای بهشتیپور ،روسـ ــیه در قفقاز با یکجانبهگرایی و تحکم
کار میکنــــد ،در حالــــی که چین با امکانات اقتصادی و توسـ ــعه پیش
ْ
میرود .جالب اســــت که در تاریخ یک جادۀ ابریشم وجود داشت ،اما
اآلن چین هفت جادۀ ابریشم تعریف کردهاست که همۀ کشورها را در
بر بگیرد و چین را به یک ابرقدرت آسـ ــیایی که بسـ ــیاری از کشورهای
ً
اقمار آن هســــتند تبدیل کند .عمال چنین چیزی در ذهنشـ ــان
دیگر ِ
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رویوران :پان ُترکیسم برای روسیه خطرساز است به دلیل اینکه برخی از
(مثل غازان) ُترک هستند .روسیه
مناطق در جمهوریهای خودمختار ِ
نمیتواند اجازه دهد که ترکیه به قفقاز و آسیای مرکزی بیاید و امنیت

وجود دارد .من تصور میکنم حساسیت روسیه به این موضوع خیلی
باالست.
زورق :تأثیــــر پان ُترکیســــم بر ّ
تشــــیع در قفقاز را هم بایــــد در نظر گرفت.
شیعیان در جمهوری آذربایجان تحت فشار هستند .این مسئله باید در
تحلیلهای سیاسی مورد توجه باشد .بیتردید ،شیعیان ،که ا کثریت
اتفــــاق جمعیت جمهوری آذربایجان هسـ ــتند ،تمایل ندارند
قریببه
ِ
هویت اســــامی آنها قربانی جاهطلبیهای ترکیه و نقشۀ استعماری
غرب شود.

اشــــاره شــــد .خطر از بین رفتن مرز ایران و ارمنســــتان مطرح اسـ ــت.
ُ
صحبتهای اخیر الهام علیاف نکتهای داشــــت کــــه گفت« :در حال
حاضر ،وقتی ایرانیها وارد ارمنستان میشوند ،اولین کسانی که با آنها
مواجه میشــــوند مرزبانان روسی هسـ ــتند؛ ا گر داالن هم ایجاد شود،
تغییر زیادی ایجاد نمیشود چون باز با روسها طرف هستند ».همین
ُ
حــــرف علیاف موقعیــــت جغرافیایی داالن را از منظر آنها مشـ ــخص
میکند.
ً
ضمنا ،در بحث تفاوت داالن و کریدور ،اسامی خیلی مهم نیست .واژۀ
داالن هم بار حقوقی دارد .اختالف بر سـ ــر داالن دانزیک-که آلمان به
دنبــــال آن بود-یکی از دالیل جنگ جهانی دوم شـ ــد ،و حملهای که
ارتش آلمان به بهانۀ این داالن به بندر دانزیک انجام داد به نوعی زنگ
ً
جنــــگ جهانی دوم را به صـ ــدا درآورد .من قبال هم گفتهام :عالیقی که
داالن موهوم زنگزور دارد
اردوغان بــــه نیابت از قدرتهای جهانی بـ ــه ِ
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کاظمی :با اجازۀ شــــما ،من تیتروار میگویـ ــم .به بحث تبعات بهخوبی

ً
با عالیقی که هیتلر به داالن دانزیک داشـ ــت کامال شـ ــبیه است .حتی
ا گر ما این کریدور را در ضعیفترین وضعیت در نظر بگیریم ،نوع کارکرد
این کریدور مهم است .وقتی این کریدور دو نقطۀ جغرافیایی را از لحاظ
ترانزیــــت و انرژی بــــه هم متصل کند ،به هر حال پیوسـ ــتگی جدیدی
ایجاد میکند که با خودش تبعاتی میآورد.

در مرحلۀ بعد ،ایجاد یک سـ ــابقۀ حقوقی را هم در نظر دارند .آیا بعد از
 30سال ،قدرتی پیدا خواهد شـ ــد که جلوی این کریدور را بگیرد؟ نه!
چون ّ
حق انتفاع 30ساله ایجاد کردهاند ،خواهند گفت که مجبورند با
ِاعمال زور این کریدور را باز کنند.
این کریــــدور در هر حالت به ضرر ماســــت [ضمن آنکه بــــه ضرر هویت
اسالمی جمهوری آذربایجان نیز هست] .در داخل ،مسئله سادهسازی

عنــــوان کریــــدور اســــتفاده نمیکنند و میگوینـ ــد راههای
میشــــود :از
ِ
مواصالتی .این هم اصطالح عجیبی اسـ ــت که برخی محافل در کشور
ما به کار میبرند و میپرســــند« :مگر بد اســــت کــــه راههای مواصالتی
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یکی از کارکردهای داالن موهوم زنگزور انتقال انرژی است.

باز شــــوند؟» در پاسخ ،باید پرسـ ــید« :مگر ما ،که اآلن کامیونهایمان
به روســــیه میروند ،داالن گرفتهایم؟» راه مواصالتی هست ،و هزاران
کامیون در چارچوب قواعـ ــد بینالمللی میروند و میآیند .چرا همین
ّ
رویه بین آذربایجان و نخجوان و ارمنستان تعریف نشود؟ ا گر قرار است
داالن ارس
کریدور ایجاد شــــود ،ایران هم میتواند آن را تحت عنـ ــوان ِ
ً
تعریف کند .زیرســــاختهای چنین طرحی قبال در منطقۀ آزاد ارس تا
ارمنستان و نخجوان و آذربایجان آماده شدهاست .منطقۀ آزاد هست،
داالنش را هم میتوانند با تعریفی مطرح کنند.
بنابراین ،داالن موهوم زنگزور یک طرح سیاسـ ــی-امنیتی با توجه به
چه در بحثهای دوجانبه با کشورهای منطقه و چه بحثهایی که ما
با اروپــــا راجع به انرژی داریم .بحث بافت فرهنگی-تاریخی-مذهبی و
اینکه کریدور جدید این بافت را به ضرر مردم منطقه تغییر میدهد نیز
مطرح است.
به داالن شمال-جنوب تا بندر چابهار اشاره شد .بحث اتحادیۀ گمرکی
اوراســــیا و نقشــــی که میتواند در مبادالت ایران با این منطقه داشته
قفقاز عضو
باشــــد نیز مطرح است به خاطر اینکه ارمنستان تنها کشور
ِ
ُ
اتحادیۀ گمرکی اوراسیا و هممرز با ایران است .بحث تقویت پانترکیسم
نیز ،که میتواند موجب تسـ ــلط ناتو بر منطقهای از ترکیه تا چین غربی
شود ،مطرح است.
در معادلــــۀ بزرگی که ترکیه قصد دارد در منطقــــه ایجاد کند ،با توجه
به تحریکاتی که در مناطق آذرینشــــین ما شده ،نشانههایی از طرح
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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منافع اقتصادی انرژی است که تبعاتش شامل بحث انرژی میشود،

بــــه دنبال این اســــت که این داالن موهوم را برقــــرار و آن را به معبری
برای همکاریهای اقتصادی و سیاســــی کشورهای ُترکزبان تبدیل
کند ،و ا گر نشد ،با هزینۀ با کو ،ایجاد این کریدور را در فاز نظامی پیش
ببرد.
بحثــــی که آقای کاظــــمزاده تحت عنـ ــوان رژیم آبی ارس به آن اشـ ــاره
کردند هم اثرگذار اســــت .ترکیه در این قضیه سـ ــابقه داشتهاسـ ــت .در
حقوق محیط زیست بینالملل ،اصلی با عنوان «منع استفادۀ زیانبار
یا خســــارتبار از محیط زیســــت» مطرح اســــت .ترکیه در اسـ ــتفاده از
رودخانههای بینالمللی بیش از هر کشور جهان این اصل را نقض کرده
همسایهشدهاست.
ً
ترکیــــه دربارۀ رودخانــــۀ ارس هم طر حهای خطرنا کـ ــی دارد .طبیعتا،
طــــرف رودخانۀ ارس مرز
ا گــــر بهفرض مرز دچار تغییر شــــود ،اآلن یک
ِ
ارمنستان است ،و باز موضع برتر ترکیه تقویت میشود .در بحث دریاچۀ
ارومیه هــــم ،ترکیه و آذربایجان مخالفت کردهاند که ایران بتواند از آب
ارس اســــتفاده کند .بنابراین ،اتصال جغرافیایی پان ُترکیسـ ــم تبعات
بسیاری در زمینۀ ژئوپلتیک ،فرهنگ ،و انرژی برای ما دارد.
امــــا ما چه کارهایی میتوانیم انجام دهیـ ــم؟ من معتقدم باید داالن
ً
زنگــــزور را به عنوان ّ
خط قرمـ ــز خود تعریف کنیم؛ اساسـ ــا نباید با این
اصطــــاح کنــــار بیاییــــم .داالن زنگـ ــزور را نباید در چارچـ ــوب خطوط
مواصالتی ببینیم .خطوط مواصالتی تعریف خودش را دارد و با داالنی
که بحث ارض یا ّ
حق انتفاع ویژه را از لحاظ حقوقی مطرح میکند هیچ
ً
ارتباطی ندارد .بحث ما حتما باید بر تغییرناپذیری مرزهای بینالمللی
متمرکز باشد.
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و ذیل پروژۀ گاپ سدهایی ساخته که موجب بیابانزایی در کشورهای

مقــــام معظم رهبــــری ،در یکی از صحبتهای اخیر ،بــــه عنوان یکی از
خطوط قرمز مطرح کردند که مرزهای بینالمللی قابل تغییر نیسـ ــت.
ما باید با ایــــن موضوع در چارچوب حقـ ــوق بینالملل برخورد کنیم.
همانطور که ِاشغال قرهباغ محکوم است ،هرگونه اشغالگری در خا ک
ارمنســــتان هم محکوم است .منشور سازمان ملل و قواعد آمره بر این
مطلب تأ کید میکنند ،و ایران باید آن را به عنوان ّ
خط قرمز خود تعریف
کند.
ما همچنین باید هرگونه نفرتپرا کنی که این کشورها انجام میدهند
ُ
را تقبیح کنیم .بعضی از صحبتهای الهام علیاف کنوانسـ ــیونهای
ســــه کنوانســــیون ویژه داریم که همه الزامآورند .اینها باید برای افکار
عمومی مطرح شود.
به نظر من ،داالن ارس میتواند موضوع بحث و بررسـ ــی باشد .ما باید
بدانیم که آقای پاشینیان در ارمنستان مرد مقابله با این داالن نیست.
روسیه پشــــت سر آقای پاشینیان است .اآلن آقای پاشینیان میگوید:
ً
«ارتش ما را باید روسیه بازسازی کند »،که این کامال با نگرش دو-سه
ســــال پیش خودش فـ ــرق دارد .اینها همه نشـ ــان میدهد که برای
پاشینیان ماندن در قدرت بیش از منافع ملی ارمنستان اهمیت دارد.
ً
ا گر ایشــــان واقعا اعتقاد داشـ ــت که باید از منافع ارمنستان دفاع کند،
مواضع سه ســــال پیش او با مواضع کنونی  180درجه تفاوت نمیکرد.
اینکه ارتش موفق نشــــد هیچ تحرکی علیه آقای پاشینیان انجام دهد
به خاطر نفوذ روســــیه اسـ ــت .بعضی از محافل روسـ ــی معتقدند تنها
پاشینیان میتواند این توافقنامه را به سرانجام برساند ،و هرگونه تغییر
حکومت در ارمنستان به ضرر این توافقنامه است.
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بینالمللی را نقض میکند .ما برای منع نفرتپرا کنی در جهان حداقل

ما همچنین باید به رژیم حقوقی قرهباغ توجه کنیم .مگر قرهباغ دلیل
این جنگ نبود؟ اآلن رژیم حقوقی قرهباغ مبهم اسـ ــت ،و این پاشـ ــنۀ
آشــــیل جمهوری آذربایجان اسـ ــت .مبهم ماندن رژیم حقوقی قرهباغ
میتواند شرایط را برای شروع مجدد درگیریها در آینده فراهم کند.
بحث مشارکت در بازسازی و حضور ُپررنگتر 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 .آنها به این
حمایت نیاز دارند .ترکیه شبکۀ آواز را برای حمایت از منافع غرب ایجاد
ً
کردهاست .ما هم باید ،مثال با تأسیس یک شبکۀ بینالمللی که هدف
تا بتوانیم از ذهنیتی که علیه اسـ ــام و ایران در منطقه ایجاد میشود
جلوگیری کنیم.
بــــه عقیدۀ من ،بــــا تقویت اســــتحکامات نظامی در مرز ،بایـ ــد ترکیه و
جمهوری آذربایجان را متوجه کرد که این مرز برای ما به هیچ وجه قابل
تغییرنیست.
یک مســــئلۀ دیگر ،که به نظر من خیلی قابل توجه اســــت ،این است
ُ
کــــه آقای الهــــام علیاف میگویــــد« :از لحــــاظ تاریخی ،زنگـ ــزور مال ما
بودهاست ».این جای بحث دارد .ما میگوییم« :بهفرض که زنگزور مال
شــــما بودهاست ،شــــما هم که تا قبل از  1813م .به ما تعلق داشتید!»
دربارۀ مباحث تاریخی بینالمللی ،سابقه و راهکار حقوقی وجود دارد.
کشــــورهایی بودند که بر سر همینگونه ادعاها به اختالف خوردند و به
دیوان بینالمللی دادگستری ،عالیترین مرجع قضایی جهان زیر نظر
سازمان ملل ،رفتند و رأی گرفتند .در اینگونه آرا ،تأ کید شدهاست که
ادعاهای تاریخی در شرایطی که دستخوش تحوالت بعدی شده باشد
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آن تقویت هویت تاریخی این مردم باشد ،از ظرفیتها استفاده کنیم

نمیتواند از لحاظ حقوقی مبنای مالکیت قرار گیرد؛ بنابراین ،ادعای
جمهوری آذربایجان دربارۀ زنگزور یا سیونیک فاقد مشروعیت است.
اآلن میبینید که هر هفته هیئتی از خبرنگاران و سازمانهای مردمنهاد
و بازرگانان کشورهای مختلف جهان را در آنجا جمع و این نوع ادعاها
را تبلیغ میکنند .باید مشروعیت این ادعاها را بررسی کرد .ا گر اینجور
ً ّ
باشد ،طبیعتا کل جمهوری آذربایجان باید به ایران برگردد .این ادعاها
از لحاظ حقوقی هیچ مشروعیتی ندارد.
نکتۀ پایانی همان حساسـ ــیت احتمال معاملۀ پنهانی روسیه و ترکیه
است .ممکن است روســــیه تصمیم بگیرد که چنین معاملهای اتفاق
خود قفقاز ،مگر روسیه تمایل داشت که ترکیه
تفاهم تبدیل نشد؟ در ِ
کوچکترین حضوری در مرکز نظارت بر آتشبس داشـ ــته باشـ ــد؟ولی
ً
بعدا همراهی کرد .در طول تاریخ هم همین بودهاست .نکتۀ مورد نظر
من این است که اهرمهای ترکیه در حال افزایش است-به چند مورد
از این اهرمها اشاره کردم.
روســــیه یک امتیاز بــــزرگ در قرهباغ گرفته و بر اســــاس یک توافقنامۀ
سهجانبه در قرهباغ اسـ ــتقرار نظامی پیدا کردهاست .این کم امتیازی
برای روسیه نیست .قرهباغ را به روسیه دادهاند .اما با توجه به منافعی
کــــه قدرتهای بزرگ در این داالن موهـ ــوم دارند ،ا گر ترکیه از ابزارهای
فشار استفاده کند ،روسیه ممکن است یک مقدار عقبگرد کند.
حشمتی :آقای کاظمی اشاره کردند که پاشینیان کسی نیست که بتواند
با طرح داالن مقابله کند .ارامنه بهشدت به این طرح بدبین و از آیندۀ
ً
خودشــــان واقعا مأیوس هستند .ا گر طرح این عملیاتی شود ،دو رژیم
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بیفتد .مگر رقابت و تقابل روسـ ــیه با ترکیه در سوریه و در حلب به یک

جمهــــوری آذربایجان و ترکیه بالیی سـ ــر اینها خواهنـ ــد آورد و همین
ارمنستان کوچک را هم باقی نخواهند گذاشت!
خود جمهوری آذربایجان ،مردم نگراناند .کسـ ــانی
از طــــرف دیگر ،در ِ
هســــتند که میپرســــندچه نیازی به این کار هست .درست است که
داالن ُترک میخواهد درسـ ــت شـ ــود و این دالن تحت کنترل روسـ ــیه
اســــت که با حکومت جمهوری آذربایجان دوسـ ــت اسـ ــت ،ولی مردم
جمهوری آذربایجان میگویند« :ما نمیخواهیم تحت کنترل روسـ ــیه
باشــــیم .به هر حال ،ما مجبوریم از ارمنستان رد شویم و به آنها ّ
حق

ترانزیت بدهیم .چرا باید به ارامنه ّ
حق ترانزیت و منفعت برسانیم؟»

میتوانند داشــــته باشند .چالشهای این داالن فقط برای ما نیست؛
چه عملیاتی شــــود یا نـ ــه ،تأثیرات بدی بر سرنوشـ ــت مردم جمهوری
آذربایجان خواهد داشـ ــت چون رژیم اقتدارگرای آن احسـ ــاس قدرت
بیشتری خواهد کرد.این برای مردم جمهوری آذربایجان خطرنا کتر
از آن داالن است ،و تحریکات قومی در آذربایجان خیلی بیش از گذشته
هویت اسالمی این مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ُ
در دورۀ جنگ اخیر ،الهام علیاف قدری سـ ــرش باد داشـ ــت و بعضی
چیزها را بهصراحت میگفت«:از این به بعد ،آذربایجان آن آذربایجان
سابق نیســــت .با ما باید طور دیگری رفتار شود .با ما باید طور دیگری
ً
حســــاب شود ».این جمالت خودش اسـ ــت .بعدا که در رسانه مطرح
میشــــد ،چــــون آذربایجان رصد خیلی خوبـ ــی بر رسـ ــانهها دارد ،این
حرفها را مالیم کرد.
به هر حال ،اینکه اتفاقی که افتادهاسـ ــت تکمیل شـ ــود (بهخصوص،
ُ
سیاست سرکوب شیعیان توسط رژیم علیاف) برای ما خیلی خطرنا ک
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در جمهوری آذربایجان هم نیروهایی هسـ ــتند که مخالفت داشتند و

ُ
اســــت .وضعیت جمهوری آذربایجان با سیاســــتهای عل ـ ـیاف بدتر
شدهاست ،و این سیاستها ممکن است زمینۀ یک انفجار اجتماعی
ً
ذاتا ّ
ضد اسالم است-تغییر نکند ،مردم
را فراهم آورد .تا این نظام-که
جمهوری آذربایجان نمیتوانند اطمینان  100درصد داشته باشند که
هویت اسالمیشان در آینده تهدید نمیشود.
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گفتوگو با احمد کاظمی

رویکرد اردوغان از سال  2000م .تغییر کردهاست

فرهنگ اسالمی :بسم اهلل الرحمن الرحیم .در مورد نقش پان ُترکیسم در
تحوالت منطقۀ قفقاز و آسیای مرکزی صحبت میکنیم .پس از جنگ
بود مردم آســــیای مرکزی و قفقاز را به روسیه وصل کند فروریخت .آن
چارچوب مارکسیسم ،و چارچوب ایدئولوژیک جدیدی که میتوانست
پدید آید نوزایی تمدن اسالمی بود.
ضعف بنیۀ اســــامی مردم ایــــن منطقه (به خاطر  70ســــال حکومت
کمونیســــم و دوری از مرا کز پژوهشــــی اســــامی) و مداخلــــۀ گروههای
ً
تکفیری و مشخصا عربستان سعودی فرصتی پیش نیاورد که بیداری
اســــامی با هویت اســــام ناب محمدی بتواند مردم را کنار هم جمع
کند-شاید مطلوب روسیه هم همین بود که جابهجایی از ایدئولوژی
مارکسیسم به ناسیونالیسم رخ دهد.
کشــــورهای مختلفی بر پایـ ــۀ قومگرایی به وجود آمدند کـ ــه در ادبیات
خارج نزدیک شناخته میشـ ــوند :خار جاند چون از
سیاســــی روســــیه ِ
نظر مذهبی و قومی با روسیه یکی نیستند؛ نزدیکاند چون حدود دو

قرن زیر حا کمیت روســــیه قرار داشــــتند .کشورهای مشترکالمنافعی
مثل قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،آذربایجان ،و
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ســــرد و برچیده شدن اردوگاه مارکسیسـ ــم ،پیوند ایدئولوژیکی که قرار

ارمنستان تشکیل شد ،و به هر حال معادالت تغییر کرد .امروز ،در سطح
معادالت جهانی ،چین و روسـ ــیه و ایران در یـ ــک طرف قرار گرفتهاند؛
شرایط بینالمللی ایجاب کردهاست که اینها در یک طرف و آمریکا و
همپیمانان غربی او در طرف دیگر قرار بگیرند .آخرین کشوری که ناتو
در سمت آسیا دارد ترکیه است .امروز ،ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی با
شعار پان ُترکیسم و در جهان عرب با شعار پاناسالمیسم عمل میکند
و با این دو شعار سعی میکند قلمرو حضور ناتو را در کشورهای اسالمی
توسعه دهد .البته ،این دو شعار با هم ناهماهنگاند چون اسالم دین
فراقومی است ،اما پان ُترکیسم یک شعار قومی و نژادپرستانه است.
شــــعار میدهد و در آسیای مرکزی و قفقاز سیاست و شعار دیگری دارد
چیست؟
کاظمـ ــی :ترکیه در ا کتبر  1923م .بنیانگذاری شـ ــد .از همان زمان ،در
قانون اساســــی ترکیه و اسـ ــناد باالدستی این کشـ ــور ،مسائل قومی و
پان ُترکیســــم بهصراحت مورد تأ کید قرار گرفتهاســــت .بــــه رغم اینکه
تا کنون چهار بار در قانون اساسـ ــی ترکیه اصالحاتی انجام شده ،امروز
هم که قانون اساســــی ترکیه را مطالعه میکنیم ،شاهدیم که در آن از
عبارات هویت ُترکی ،ملت واحد ُترک ،و ُترکگرایی صحبت شدهاست.
ِ
بــــه رغم اینکه ترکیه در معاهدۀ لـ ــوزان ( 1923م ).اقلیتهای یونانی،
ارمنی ،و مســــیحی را پذیرفته بود ،هر نوع اقلیـ ــت و قومیت در قانون
ً
اساســــی ترکیه کامال انکار شدهاسـ ــت؛ بنابراین ،پان ُترکیسم در قانون
ً
اساســــی ترکیه کامال تبلور یافتهاســــت .جالب اســــت بدانید که ترکیه
تنها کشور جهان بود که در سـ ــال  1991م .به اعالمیۀ مجمع عمومی
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به نظر شما ،دلیل اینکه ترکیه در جهان عرب یک سیاست دارد و یک

سازمان ملل در مورد حقوق اقلیتهای قومی ،مذهبی ،زبانی ،و ملی
رأی منفی داد-یعنی بر همان ایدۀ تأسـ ــیس جمهوری ترکیه مبنی بر
پان ُترکیسم تأ کید کرد.
بعد از فروپاشی شــــوروی ،به دلیل اینکه  15جمهوری جدید با زبان و
فرهنگ متنوع در این عرصۀ جغرافیایی استقالل یافتند ،سیاستهای
ُ
نمود آن تشکیل سـ ــازمان کشورهای
پانترکیســــم ترکیه تقویت شدِ .
ترکزبان در ســــال  1992م .بود-که کشـ ــورهای قبـ ــرس ،آذربایجان،
قرقیزســــتان ،ازبکســــتان ،ترکمنســــتان ،و قزاقســــتان در آن عضویت
داشــــتند .در ماههــــای اخیر هم شــــاهدیم که ترکیه بــــه دنبال تقویت
است.

ً
اساســــا ،از سال  1952م .که ترکیه عضو سـ ــازمان ناتو شد ،در شرایطی
که دنیای دوقطبی شرق-غرب یا کاپیتالیسم-سوسیالیسم حا کم بود،
این کشــــور به عنوان ّ
خط مقدم دنیای غرب در کنار مرزهای شوروی
نقشآفرینــــی میکرد .در آن مقطع ،به رغم اینکـ ــه نهادهای ُترکگرا در
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فعالیتهای سیاســــی ،اقتصادی ،امنیتی ،و فرهنگی در این سازمان

ً
ترکیه فعال بودند ،مجموع سیاس ـ ـتهای ترکیه عمدتـ ــا در چارچوب
سیاستهای بلوک غرب تعریف میشد .جز بعضی تحوالت که در دهۀ
 70م .توســــط جریانهــــای چپ در ترکیه پیگیری شــــد ،عمدۀ نگرش
ترکیه در آن دوران در چارچوب ناتو تعریف میشد.
ً
اما بعد از فروپاشــــی شــــوروی و از بین رفتن فضـ ــای دوقطبی ،طبیعتا
ً
تغییراتی در این وضعیت ایجاد شد .عموما دو نگاه مطرح بود:
( )1به دلیل نگرانی از اینکه اســــامگرایی جایگزین کمونیسـ ــم شـ ــود،
کشــــورهای غربی این نقش را برای ترکیه تعریف میکردند که به عنوان
مدل دموکراسی اسالمی برای کشورهای عربی و اسالمی (در چارچوب

اوباما ،ترکیه به عنوان نمونۀ دموکراســــی اســــامی برای کشـ ــورهای

منطقه تعریف میشــــد تا از روند بیداری اسالمی یا آنچه افراطگرایی
اسـ ــامی میخواندنــــد جلوگیــــری کنند .این سیاســــت ،بـ ــه دالیل
مختلف ،نتوانســــت آنطور که هدفگذاری شــــده بود (و آنطور که
خانم كاندوليــــزا رايس به عنوان «درد زایمــــان در خاورمیانه» مطرح
میکرد) متولد شود.
ً
نهایتا ،بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسـ ــعه ،به نظر میرسـ ــد
دو رویکرد همزمان توسـ ــط ترکیه به پیش برده میشود .این رویکردها
ً
عمدتا با اهدافی که کشورهای غربی آن را دنبال میکنند همسوست؛
بخشــــی از آن در چارچوب اهدافی است که ترکیه تعریف میکند ،ولی
ً
نهایتا ،خروجی این طرح ترکیه در چارچوب منافع آمریکا و جبهۀ غرب
تعریف میشود.
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طرح بهاصطالح خاورمیانۀ بزرگ) معرفی شود.
ِ
ً
( )2خصوصا در دورۀ ریاستجمهوری کلینتون و تا حدودی در دورۀ

دولت و حزب عدالت و توسـ ــعه و شـ ــخص آقای اردوغان-که از سـ ــال
 2002م .ســــکاندار قدرت در این کشور اسـ ــت-در قالب بحث احیای
نئوعثمانیگــــری و احیــــای قــــدرت امپراتــــوری عثمانــــی در منطقـ ــه،
خاص آن را در دستور کار قرار دادهاند.
پان ُترکیسم و اسالمگرایی از نوع
ِ
سیاست خارجی ترکیه در حال حاضر روی دو بال قرار دارد:
( )1پان ُترکیسم .این ابزاری است که ترکیه برای نفوذ و حضور در منطقۀ
قفقــــاز و آســــیای مرکزی و حتی تا ســــینکیانگ چین دنبــــال میکند.
رکیسم ترکیه یک جریان مستقل نیست؛ در اواخر دورۀ امپراتوری
پان ُت
ِ
عثمانی ،ایدهپردازان اصلی آن یهودیانی مثل آقای کوهن و آرتور لملی

هدف اصلی انحالل و اضمحالل عثمانی بود و انگلسـ ــتان توانست به
این هدف برســــد .امروز هم میبینیم که بحث پان ُترکیسم ،که نمود
آن در قفقــــاز با همکاری جمهوری آذربایجان مطرح میشـ ــود ،باز در
خدمت منافع درازمدت آمریکا ،انگلستان ،و کشورهای غربی است.
آنچه مشخص است این است که یک بال ترکیه در خارج پان ُترکیسم
است.
(ِ )2اخوانیگرایــــی .بــــال ْ
دیگر ِاخوانیگرایی از نوع اردوغانی اسـ ــت ،که
تفاوت هایی با ســــایر مکاتب ِاخوانی دارد .ترکیه تالش میکند از زاویۀ
مباحث ِاخوانی و گاه از زاویۀ اینکه خود را منجی آرمان فلسطین معرفی
ً
میکند به کشورهای اسالمی و عربی وارد شود و نهایتا الگوی دموکراسی
اسالمی را ،که آمریکا در نظر داشت ،در این کشورها مطرح کند.
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بودند.
ُ
ُ
جریان پانترکیســــم هیچوقت یک جریان مسـ ــتقل ترکی نبودهاست؛
کما اینکه آن زمان که بحث پان ُترکیسم و پانعربیسم مطرح میشد،

البتــــه ،هر وقت منافع ترکیه ایجاب کرده ،از شـ ــعارهای ِاخوانی عدول
کردهاســــت .ما اآلن شــــاهدیم که بهرغم اینکه جریان ِاخوانی در مصر
همچنان تحت فشــــار و ســــرکوب اســــت ،تحرکاتی برای عادیسـ ــازی
مناسبات ترکیه و مصر صورت میگیرد.

اســــامگرایی اردوغانی میگنجد برای گسترش نفوذ خود در منطقه و
ً
برای نئوعثمانیگرایی اسـ ــتفاده کند .البته ،نهایتـ ــا ،خروجی اینها با
ً
اهدافی که غرب در منطقه تعریف کرده همسوسـ ــت.ترکیه اساسـ ــا از
لحاظ ایدئولوژیک بازیگر مسـ ــتقلی در منطقه نیست ،و خود بهخوبی
میداند که ا گر اهدافش در قالب اهداف غرب در منطقه تعریف نشود،
احتمال پیشبرد آنها و تأمین ابزارها و هزینههایی که دارد بسیار دشوار
خواهد بود.
ً
فرهنگ اسـ ــامی :شما اشاره کردید که اصوال نظریهپردازان پان ُترکیسم
در انتهای دوران عثمانی ُترک و مسلمان نبودند بلکه یهودی بودند.
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رهیافت پان ُترکیسـ ــم و
ترکیه ســــعی میکند از هر ابزار کــــه در قالب دو
ِ

کوهن در غرب بسـ ــیار
از آقــــای کوهــــن و آرتور لملی نام بردید .خاندان ِ
شناختهشده هســــتند ،و ما این اسم را در صفحات تاریخ غرب مرتب
خود آتاتورک هم ُترک نبود بلکه از مقدونیه
میبینیم .نکتۀ جالب اینکه ِ
بود .مقدونیه در قلمرو جغرافیایی تمدن یونان اسـ ــت .آیا آتاتورک هم
یهودی بود یا دین دیگری داشت؟
کاظمی :اقوال مختلفی در مورد او مطرح میشـ ــود .بسـ ــیاری از منابع
تأ کید میکنند که آتاتورک یک یونانیزادۀ یهودی بودهاست.

ً
ً
شــــواهد تاریخی هم نظر شــــما را کامال تأیید میکنــــد؛ مثال ،مغز متفکر
پانعربیسم میشل عفلق است ،که او هم عرب و مسلمان نیست بلکه
یونانی است!

حال به بحث انقالب اسالمی و اتفاقی که در ایران رخ داد برگردیم .بعد
ً
مسلمان ُترک ،فارس ،عرب،
از انقالب اســــامی-که ذاتا به تمام اقوام
ِ
و ...تعلق دارد-میبینیم که از اهرم ناسیونالیسم علیه انقالب اسالمی
استفاده میشود .بعد از پیروزی انقالب ،شورای همکاری کشورهای
عرب خلیج فارس شــــکل گرفت و حمایتهای مالی و سیاسی فراوانی
از رژیم صدام برای حمله به ایران کرد ،که او هم شـ ــعارش پانعربیسم
بود .این حمله صورت گرفت و جنگ تحمیلی هشت سال ادامه پیدا
کرد .صدها هزار نفر در این جنگ کشته و زخمی و آواره شدند.
باز میبینیم که بعد از پیروزی انقالب ،سـ ــازمان کشـ ــورهای ُترکزبان
تشــــکیل میشود .شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در جنوب
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فرهنگ اسـ ــامی :اشــــاره کردید که نظریهپردازان یهـ ــودی برای تجزیۀ
امپراتــــوری عثمانی از پان ُترکیسـ ــم و پانعربیسـ ــم اسـ ــتفاده کردند ،و

ایران تشــــکیل شد ،و سازمان کشـ ــورهای ُترکزبان میتواند از شمال
غربی تا شمال شرقی ایران توسعه پیدا کند( .در مورد ایران باید توضیح
داد که اینجا قلمرو اسالم و خانۀ اسالم است ).این دو پدیده ،که هر دو
بعد از انقالب اسالمی ظهور کردهاند ،چه پیامی برای مسلمانان ایران
و کشورهای عربی و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز خواهند داشت؟
کاظمی :بعد از پیروزی انقالب شـ ــکوهمند اسالمی ،نگرانیها در ترکیه
از گســــترش دامنۀ این انقالب و اثراتی که میتوانسـ ــت بر جامعۀ ترکیه

جامعۀ اقلیت-بودیم .تعداد علویها در ترکیه بیش از  15میلیون نفر
برآورد میشــــود .ترکیه اولین کشوری بود که به ایرانهراسی دامن زد.
در آن زمــــان ،پروژههایـ ــی اجرا و گروههایی جعلی با اسـ ـ ِـم «حزباهلل»
تأسیس شد که بتواند ایران اسـ ــامی را تخریب کند؛ پروژههای ترور با
عنوان فاعل مجهول به ایران منتسب میشد تا در افکار عمومی ترکیه
به ایرانهراسی دامن زده شود.
دولت ترکیه ،همســــو با نگرش غرب ،اعتقاد داشـ ــت که برای مقابله با
ً
موازات ابزارهای
موج حرکت اســــامی و انقالب اسـ ــامی باید حتما به
ِ
تفرقــــۀ مذهبی و فرقهای از ابزارهای قومی اسـ ــتفاده کرد .این رویکرد،
بهویژه بعد از فروپاشی شوروی ،با جدیت در ترکیه دنبال شد .به خاطر
اینکه ترکیه در قالب ایدۀ پان ُترکیسم ساختارهای دولتی و رسمی قومی
دارد ،بعد از فروپاشــــی شوروی ،با ادعای اینکه ترکیه با جمهوریهای
آســــیای مرکزی و آذربایجان اشـ ــترا ک زبانی دارد ،سعی کردند به این
موضوع دامن بزنند و از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از گسـ ــترش
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داشــــته باشد بســــیار زیاد بود .در آن مقطع ،ما شـ ــاهد این تأثیرات در
ً
ُ
داخل ترکیه-خصوصا در میان کردها و علویها ،به عنوان بزرگترین

انقالب اسالمی در ترکیه و بلکه در قفقاز و آسیای مرکزی استفاده کنند
و در واقع مانع شــــوند که ایدئولوژی انقالب اسالمی در قفقاز و آسیای
مرکزی جایگزین کمونیسـ ــم شـ ــود .به این ترتیب ،از اشـ ــترا ک زبانی و
نژادی استفاده کردند.
من بر این نکته تأ کید میکنم که اشترا کات زبانی بین ترکیه و جمهوری
آذربایجان و جمهوریهای آسـ ــیای مرکزی فقط یک ادعاسـ ــت .حتی
در نشستهای ســــازمان کشورهای ُترکزبان ،سـ ــران این کشورها با

ً
مترجم حضور پیدا میکنند ،و این نشـ ــان میدهد که اساسا اشترا ک

خود جمهوری آذربایجان
تأ کید شدهاست؛ این نشان میدهد که حتی ِ
بحث آذربایجان را متفاوت از ُترکگرایی میداند.
بعضــــی از محافل ،نماینــــدگان مجلس ،و شــــخصیتها در جمهوری
آذربایجــــان در دهههــــای اخیر از تســــلط فرهنگ ُترکی اسـ ــتانبولی بر
فرهنــــگ آذری اظهار نگرانـ ــی کردهاند .برای مقابله با اسـ ــامگرایی در
این کشورها ،در سالهای گذشته شبکههایی مثل شبکۀ آواز تشکیل
خود
شده-که هدفشان جوامع آسیای مرکزی ،آذربایجان ،قبرس ،و ِ
ترکیه است .این موضوع نشان میدهد ابزارهای قومی و چیزهایی که
به عنوان پان ُترکیسم مطرح میشـ ــود ابزار هژمون قدرتهای جهانی
طریق آن ابزار مانع گسترش انقالب اسالمی
است ،و آنان میخواهند از
ِ
در منطقه شوند.
ترکیه در این راستا ایفای نقش میکند .نقشآفرینی ترکیه ،بهخصوص
بعد از جنگ 44روزه در قرهباغ (که سـ ــال گذشـ ــته شـ ــاهد آن بودیم)،
بهشدت افزایش پیدا کرده و وارد فاز عملیاتی شدهاست.
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زبانی وجود ندارد! در جمهوری آذربایجان ،ایدۀ اصلی آذربایجانگرایی
است ،نه ُترکگرایی .در پارلمان جمهوری آذربایجان بر آذربایجانگرایی

فرهنگ اسـ ــامی :شــــما گفتید زبان در ترکیه و جمهـ ــوری آذربایجان تا
حدودی متفاوت اســــت .فکر میکنم نکتۀ دیگری که باید به آن توجه
ً
کرد این اســــت که اصال مردم شبه جزیرۀ آناتولی ،یعنی جایی که به آن
ترکیه گفته میشــــود ،رومی هستند .اینجا بیزانس است .قسطنطنیه
همان کنستانتین ُپل اسـ ــت .چهطور شد که مردم روم شرقی نا گهان

اسمشان ُترک شد؟ البته ،چون سـ ــلجوقیان حمله کردند ،زبان آنجا
تغییر پیدا کرد و ُترکی شـ ــد؛ ولـ ــی از نظر نژاد ،اینهـ ــا از نژاد مهاجمان
ُترکزبان نیستند؛ هستند؟

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 71صفحۀ 71

ً
کاظمی :بعد از فتح اســــتانبول توسـ ــط سـ ــلطان محمد فاتح ،طبیعتا
تحوالتی در قســــطنطنیۀ شـ ــرقی ،که امروز استانبول نامیده میشود،
انجام شــــد .یکی از این تحوالت اخراج سـ ــا کنان بومی این مناطق-

یعنی یونانیها و رومیها-بودهاست .البته ،ما امروز هم شاهد حضور
اقلیت یونانی در استانبول و برخی از شهرهای ترکیه هستیم.
بعد از آن ،تمام آثار مربوط به قسـ ــطنطنیۀ شـ ــرقی در این شهر از بین
رفت ،و بافت فرهنگی و تاریخی این منطقه عوض شـ ــد .بعد از تهاجم

ُترکها به این منطقه ،آن بافت اصیل و شــــرایطی که در قسـ ــطنطنیۀ
شرقی وجود داشــــت دچار تغییراتی شد .امروز یکی از اختالفات اصلی
یونان و ترکیه بر ســــر همین موضوع است ،و بحث حقوق اقلیتهای
یونانی در ترکیه و بهویژه در استانبول و نحوۀ فعالیتی که از نظر حقوق
مذهبــــی و فرهنگی و زبانی دارنـ ــد از طرف یونان مطرح میشـ ــود .در
مقابل ،هم ترکیه ســــعی میکند بحث حقوق مسـ ــلمانان در یونان را
لفظ مسلمان استفاده نمیکند و بر
مطرح کند .جالب است که ترکیه از ِ
حقوق ُترکها در یونان تأ کید دارد .آنچه مشخص است این است که

میشود که از تاریخ خود جدا میشود.
فرهنگ اسـ ــامی :قبول که ُترکها حمله کردند و شـ ــبه جزیرۀ آناتولی را
گرفتند؛ ولی ُترکها مهاجم بودند ،و این شبه جزیره سا کنانی داشت که
همه رومی بودند .اینها همان کسانی هستند که در زمان کنستانتین
به دین حضرت مسیح؟ع؟ ایمان آوردند .شهر کنستانتین ُپل ،که امروز
قسطنطنیه گفته میشـ ــود ،یادگار آن دوران است .میخواهم بگویم
مردم شبه جزیرۀ آناتولی از نظر ریشههای نژادی از نسل اقوام ُترک (که
بیشتر به آسیای شرقی مربوط میشود) نیستند؛ هستند؟
ً
کاظمـ ــی :نه تنهــــا در این موضوع ،اساسـ ــا وضعیت ترکیـ ــه و امپراتوری
عثمانی از لحــــاظ امتزاج قومی پیچیـ ــده و جالب توجه اسـ ــت .غیر از
اینکه ســــا کنان آنجا یونانی بودنـ ــد ،جمعیت قابل توجه ـــی در قالب
عثمانی آن زمان و بعد ترکیه با یونان بسته شد
قراردادهایی که میان
ِ
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بافت فرهنگی و تاریخی این منطقه دچار تغییر شدهاسـ ــت .امروز این
بافت ُترکی در صنعت سریالسـ ــازی و رسـ ــانههای ترکیه چنان تقویت

جابهجا شــــدند .یک عده از قومیتهای اصیــــل این منطقه جابهجا
شدند ،ولی در عین حال امتزاج فرهنگی در منطقه صورت گرفتهاست.
ً
ترکیه ،غیر از یونانیها ،میزبان بسـ ــیاری از اقلیتها بودهاسـ ــت؛ مثال،
اقلیتهایی از قفقاز گرفته تـ ــا گرجیها به امپراتوری عثمانی آمدهاند.
اینها ّ
طی ســــدههای مختلف دچار امتزاج فرهنگی شدند و فرهنگ
آنها تغییر کرد .بســــیاری از گرجیها (که مسـ ــیحی هستند) در ترکیه
مسلمان شدند .مادر اردوغان یک گرجی است که در شهر ویزه زندگی
میکــــرد .امتزاج ُترکهــــای آناتولی با اقوام مختلف در طول پنج سـ ــدۀ

فرهنگ اسـ ــامی :از اردوغان صحبت کردیـ ــد .اردوغان به حزب رفاه به
رهبــــری آقای نجمالدین اربکان وارد و عضو شـ ــاخۀ جوانان این حزب
ً
شــــد .آقای نجمالدین اربکان واقعا یک اسـ ــامگرا بود و خود را متعلق
ُ
به امت اســــام میدانست .ما گرایش نژادپرسـ ــتانه یا قومگرایانه در او
نمیدیدیم .او بود که پیشـ ــنهاد کرد که ایران و ترکیه و مصر و بعضی از
کشورهای دیگر همگرا شوند و یک سازمان همکاری اقتصادی جدید
به وجود بیاورند .آقای نجمالدین اربکان در مورد آقای اردوغان اظهار
نظری کرده و گفته ایشان از مهرههای اسرائیل است .نظر شما در مورد
این سخن آقای اربکان چیست؟
کاظمی :آقای اردوغان در زمانی که حزب رفاه فعالیت میکرد از شا گردان
آقای نجمالدین اربکان بود .شهرداری آقای اردوغان در شهر استانبول
هم تحت تأثیر حمایتهای حزب رفاه بـ ــود .آقای اردوغان با حمایت
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خود ترکیه باور
گذشته باعث شــــده بسـ ــیاری از نظریهپردازان معروف ِ
ً
داشته باشند که اصال نژاد خالص ُترکی در این منطقه وجود ندارد.

حزب رفاه و شخص آقای اربکان از پلههای قدرت باال رفت؛ منتها ،به
نظر میرسد این رویکرد از حدود سال  2000م .به بعد تغییر کرد.
بهدرســــتی اشــــاره کردید که آقای اربکان به بسـ ــیاری از مسائل ،مثل
آرمان فلســــطین ،به معنـ ــای واقعی کلمه اعتقاد داشـ ــت .هیچ وقت
موضعگیریهای او علیه رژیم صهیونیستی شعاری نبود .تا زمانی که در
قدرت بود ،بهویژه در سالهای  1996-7م .که دولت ائتالفی اربکان-

چیلر را تشکیل داده بود ،همواره مواضع تندی علیه رژیم صهیونیستی
داشــــت .با ایدۀ تأسیس گروه کشورهای در حال توسعۀ اسالمی (گروه
جی-هشت) این موضع را پیگیری میکرد که کشورهای اسالمی باید

بعــــد از ســــال  2000م ،.در دورۀ فعالیـ ــت حزب فضیلـ ــت ،گرایشهای
متفاوت آقای اردوغان با جبهۀ اسـ ــامگرایی در ترکیه مشـ ــخص شد.
همین باعث شد که بعد از آن سال ،حزب فضیلت به دو شاخۀ حزب
سعادت (که ادامهدهندۀ راه آقای اربکان بود) و حزب عدالت و توسعه
(کــــه آقای اردوغان آن را شـ ــکل داد) تقسـ ــیم شـ ــود .از زمانی که حزب
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بلوک واحدی در برابر کشورهای غربی باشند.

فضیلت به دو دســــته تقسیم شدّ ،
خط سیاسـ ــی و ایدئولوژیک آقای
ً
اردوغان از آقای اربکان جدا شد .اقدامات بعدی اردوغان کامال نشان
داد که از آرمانهای آقای اربکان دوری گزیدهاست.
آقــــای اربکان چندیــــن اصطالح در مـ ــورد آقای اردوغان دارد :ایشـ ــان
را بــــه خاطر رویکردهایی که در مورد مسـ ــائل جهان اسـ ــام-بهویژه،
فلسطین-داشتهبه«فرعون»تشبیه کردهاست،یاتأ کید کرده کهآقای
اردوغان «شــــیرۀ انگوری بود که به فساد کشیده شد ».مرحوم اربکان
نارضایتی خودش را از سیاستهای اردوغان اینگونه نشان داد .امروز

رویکردهای آقای اربکان متفاوت است .آقای اربکان هیچ اعتقادی به
این نداشت که از مســــائل قومی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی
اســــتفاده شود .در سال  1996م ،.پنج سـ ــال پس از فروپاشی شوروی،
ً
چنین رهیافتی از ســــوی آقای اربکان دنبال نشـ ــد .اساس ـــا ،در ترکیه،
گرایی جریان اصلی اسالمی
مباحث قومی جایگاهی در قاموس اسالم ِ
نداشــــت ،و این مسائل در مقطعی که اربکان در ترکیه بر سر قدرت بود

ضعیف شد.
فرهنگ اسـ ــامی :بــــه تفاوتهایی کــــه اردوغان با مرحــــوم نجمالدین
اربکان داشــــت و دارد اشـ ــاره کردید .آقای اردوغان تحت عنوان مبارزه
با فتحاهلل گولن پا کسازیهای وسیعی را در نهادهای حساس و حیاتی
مثل ارتش ،نیروهای مسـ ــلح ،پلیس ،و نیروهای امنیتی-آغاز
ترکیهِ -
کردهاست .هدف از این پا کسازیها تا چه اندازه اسالمزدایی ترکیه و تا
ً
چه اندازه واقعا مقابله با یک کودتاست؟
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هم در ترکیه شــــاهدیم که رویکردهایی که اردوغان در داخل (نسـ ــبت
ً
به اقلیتها و گروههای اسـ ــامی) و خارج در پیش گرفتهاست کامال با

ً
کاظمی :جریان فتحاهلل گولن در ترکیه یک جریان ریشهدار بود ،که عمدتا
در مواردی با اهداف جریان غربی در منطقه همسوست .آقای اردوغان
بعد از سال  2002م .که قدرت را در ترکیه در دست گرفت با جریان گولن
همکاری بسیار نزدیکی داشت ،و بسیاری از کارشناسان جریان گولن
را پشــــتوانۀ اردوغان در دهۀ اول قدرتش در ترکیه میدانس ـــتند .ولی از
یک نقطه به بعد ،میان اردوغان و جریان گولن اختالف ایجاد شد .در
کودتایــــی که در جوالی  2016م .در ترکیـ ــه صورت گرفت ،این جریان از
ســــوی دولت ترکیه به عنوان یک جریان تروریستی قلمداد شد .بعد از
ً
آن ،ترکیه مرتبا درخواسـ ــت کرد که آمریکا فتحاهلل گولن را-که در حال
را نکرد .ترکیه حتی نتوانست از دسـ ــتگیری جاسوس آمریکایی [آقای
جانسون] ،که در کسوت کشـ ــیش در ترکیه فعالیت میکرد ،به عنوان
ابزاری برای استرداد فتحاهلل گولن استفاده کند.
ً
جریان فتحاهلل گولن عمدتـ ــا در چارچوب آرمانهای بنیانگذار ترکیه،
ً
آتاتورک ،قرار دارد .خصوصا ،وقتی فعالیتهای مدارس و مرا کز آموزشی
این جریان را در کشــــورهای مختلف (از جمله ،در کشـ ــورهای قفقاز و
ً
آســــیای مرکزی) دنبال کنیم ،این موضوع کامال مشـ ــخص است .این
ً
ضمنا در برخی از کشــــورها به عنوان ّ
ســــد توســــعۀ ّ
تشیع عمل
جریان
میکرد.
امــــا مقابلــــۀ آقــــای اردوغان بــــا جریان گولــــن نه به خاطــــر بحثهای
اســــامگرایی یــــا کارکردهای خاص ایــــن گروه که به ایــــن دلیل بود که
اردوغان به این نتیجه رسید که نظام ُسلطۀ جهانی آمریکا میخواهد
از جریــــان گولن به عنوان جایگزین حزب عدالت و توسـ ــعه اسـ ــتفاده
کند .بعد از کودتای جــــوالی  2016م .در ترکیه ،نزدیک  100هزار نفر ،به
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حاضــــر در آمریکا اقامت دارد-به ترکیه مسـ ــترد کند ،اما آمریکا این کار

بهانههای مختلف و به دلیل وابسـ ــتگی به جریان گولن و به بهانۀ آن
کودتا ،بازداشــــت شــــدند-چون حزب عدالت و توسـ ــعه جریان گولن
را رقیب حکومتی خــــود میدید .ترکیه در پنج سـ ــال اخیر رایزنیهای
مختلفی با کشــــورهای منطقــــه ،بهویژه در آســــیای مرکــــزی و قفقاز،
داشتهاست تا همۀ مرا کز و نمایندگیهای جریان گولن در آن کشورها
تعطیل و امور آنها به ترکیه سپرده شود.
فرهنگ اسـ ــامی :بــــا اجازۀ شــــما ،به بحــــث پان ُترکیســــم برگردیم .ا گر
پان ُترکیســــم بتوانــــد به عنــــوان یک محور در شــــمال ایــــران و جنوب
هدف قرار گیرند .باالخره ،ترکیه با آیغورها یا مسـ ــلمانان سینکیانگ و
کاشــــغر نوعی همذاتپنداری قومی اظهار میکند ،در روسیه با تاتارها
هم همینطورند ،و ممکن اسـ ــت چشمداشـ ــتی به ایران هم داشته
باشــــند .آقای ریچارد هلمز ،رئیس اسبق سـ ــازمان سیا ،کتابی به نام
ناسیونالیسـ ــم در ایران نوشــــته و یــــک فصل از کتاب را بــــه آذربایجان
اختصاص دادهاست و میپرسـ ــد« :آذربایجان استان است یا کشور؟»
از ســــه دهۀ گذشته ،آمریکا به دنبال این بود که بحثهای قومی را به
این ســــمت و سو ببرد .به نظر شما ،تهدید پان ُترکیسم برای سه کشور
روسیه ،چین ،و ایران تا چه اندازه جدی است؟
کاظمی :به نظر میرســــد بعــــد از تحوالتی که درجنــــگ 44روزۀ قرهباغ
ً
شــــاهد بودیم ،باید این تهدید را جدی بگیریم .اساسـ ــا ،پان ُترکیسم
از یــــک خأل جغرافیایی رنج میبرد .از همـ ــان اواخر دورۀ عثمانی ،ایدۀ
اتصال پان ُترکیسم از دریای مدیترانه تا چین مطرح بود ،اما پان ُترکیسم
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روســــیه و غــــرب چین عمل کنــــد ،چین و روســــیه و ایــــران میتوانند

ژئوپلتیکی حا کم اتصال جغرافیایی ندارد و برای اتصال از
در واقعیــــات
ِ

دریای مدیترانه تا ســــینکیانگ چین با معضالت اصلی و فرعی مواجه
است.
معضل اول ارمنســــتان است :ارمنستان بین نخجوان و آذربایجان قرار
دارد ،و ارتباط جغرافیایی زمینی آذربایجان با نخجوان برقرار نیسـ ــت.
(دریــــای خزر هم به عنـ ــوان یک حایل بین ایـ ــن جغرافیا ایفای نقش
میکند ).البته ،از لحاظ تاریخی ،بیـ ــن نخجوان و ترکیه هیچ ارتباطی
نبودهاســــت .این ارتبــــاط با خیانت رضاشـ ــاه و از طریق یـ ــک گذرگاه
هفت کیلومتری در ایران که به آتاتورک وا گذار شـ ــد فراهم شدهاست.
پــــروژۀ بینالمللی نه برای آزادی قرهباغ بلکـ ــه برای اتصال جغرافیایی
پان ُترکیسم بودهاســــت که انگلستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی در
-

نظام آن عمل میکند.
پشت آن قرار دارند ،و ترکیه به عنوان پیاده ِ
بعــــد از ایــــن جنــــگ ،جمهــــوری آذربایجــــان در عالیتریـ ــن سـ ــطح
(ریاستجمهوری) درجنوب ارمنستان ادعای ارضی مطرح کردهاست:
ـیونیک
جعلی زنگــــزور ،که همان اســــتان سـ ـ
بحــــث داالن موهــــوم و
ِ
ِ
ُ
ارمنستان است ،توسط الهام علیاف مطرح شدهاست .او بارها تأ کید
کردهاست که ا گر نتواند این داالن را از طریق مذا کرات بگیرد ،از طریق
ً
زور اقــــدام خواهد کرد .طبیعتا ،این تهدید تمامیت ارضی ارمنسـ ــتان
و تهدید مرزهای بینالمللی اســــت .هدف چیســــت؟ هدف مشخص
اســــت .هدف همان است که برخی از مشاوران نزدیک آقای اردوغان،
مثل آقای ابراهیم کارا کول که ارتباطات بسـ ــیار نزدیکی با انگلستان و
ً
آمریکا دارد ،مطرح کردهاند :اینکه جنوب ارمنسـ ــتان باید کامال از بین
برود ،و ّ
خط پان ُترکیسم تا سینکیانگ ادامه پیدا کند.
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بعد از جنگ 44روزۀ قرهباغ ،مشـ ــخص شد که جنگ دوم قرهباغ یک

ً
همانطور که اشاره کردید ،پان ُترکیسم از نظر دنیای غرب-خصوصا،
آمریکا و انگلستان-ظرفیتهایی دارد و میتواند چین ،روسیه ،و ایران
را با آســــیب امنیتی مواجه کند .از نظر آنها ،روسیه (به دلیل اینکه در
جنوب خودش اقوام ُترکزبان و تاتار دارد) از پان ُترکیسـ ــم آسـ ــیبپذیر
اســــت ،و میتوان از این ابزار علیه روسـ ــیه اسـ ــتفاده کرد .قابل توجه
اینکه بســــیاری از گروههای تکفیری که در سـ ــوریه فعالیت داشتند از
ُ
تاتار قفقاز شـ ــمالی بودند .همین قضیه را در مورد چین
ریشــــۀ ترک یا ِ
هم داشتیم؛ یعنی گروههای آیغوری چینی در قالب گروههای تکفیری
در روسیه فعالیت میکردند .چین چندین بار به ترکیه اعتراض کرد که
بتوانند در سوریه حضور پیدا کنند.

به نظر میرسد سوریه به جایی برای آموزش این گروههای ّ
ضد چینی و
ّ
ضد روسی تبدیل شد ،و آمریکا و انگلیس از این ابزار استفاده میکردند.
بنابراین ،به نظر میرسـ ــد این موضوع برای چین و روسیه خطر دارد.
یکی از نمودهای موضوع این اسـ ــت که امروز محافل آیغوری ،محافل
ُترکتبار روسی ،و محافل آذری ایرانی در پوشش فعالیتهای فرهنگی
با حمایت رســــمی دولت ترکیه در شهرهای آنکارا و استانبول فعالاند.
این نشان میدهد که بحث پان ُترکیسم توسط حزب عدالت و توسعه
در سالهای اخیر تقویت شدهاست.

دنیای غرب نه تنها به موضوع اتصال جغرافیایی پان ُترکیسم به عنوان
یک ابزار برای ایجاد مشـ ــکل علیه روسیه و چین و ایران مینگرد بلکه
معتقد اســــت اتصال این ّ
خط جغرافیایـ ــی در حکم اتصال منابع غنی
گاز و نفت کشــــورهای آسـ ــیای مرکزی (از طریق دریای خزر ،جمهوری
آذربایجان ،و جنوب ارمنسـ ــتان) به ترکیه اسـ ــت .این برای انگلستان
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چرا پاسپورتهای ترکیهای را در اختیار اتباع آیغوری چینی میگذارد تا

و کشــــورهای اروپایی فواید زیادی دارد؛ بنابراین ،پان ُترکیسـ ــم در کنار
نســــخههای فرهنگی و امنیتی خود یک نسـ ــخۀ انرژی هم دارد ،و به
خاطر همین است که میبینیم از آن حمایت میشود.
ً
ضمنا ،تقویت اتصال جغرافیایی پان ُترکیسـ ــم یک تهدید واقعی علیه

طــــرح مهم چین (یک کمربند ،یک جاده) اســــت .ترکیــــه طرح جادۀ
الجوردی را به جای طرح چین مطرح کردهاست ،و این خطری است
که کشورهای منطقه باید آن را جدی بگیرند.
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ُ
مثل فارس و
تبلیغات پانترکیستی ترکیه علیه ایران و کلید واژههایی ِ
صفوی که توسط آقای اردوغان اسـ ــتفاده میشود نشان میدهد که

خود
ترکیه چه رویکردی را در پیش گرفتهاست .البته ،به نظر میرسد ِ
ترکیه اولین کشوری است که از این سیاستها آسیب میبیند .ترکیه
ّ
ً
ً
کشوری کثیرالمله با اقلیتهای کامال سرکوبشده است ،و طبیعتا دود
سیاستهای قومگرایانه در وهلۀ اول به چشم خودش میرود .از این
نظر است که میتوان تأ کید کرد که پان ُترکیسم ،بیش از آنکه یک ایدۀ
خودجوش ترکیهای باشـ ــد ،طرحی در خدمت منافع بیگانگان است.

همین اآلن هم شاهدیم که صهیونیستها پان ُترکیسم را با ولع تبلیغ
میکنند و جلو میبرند .یکی از این صهیونیس ـ ـتها خانم دراندا شیفر
است ،که کتابی هم در این خصوص نوشتهاست .جالب این است که
او به عنوان مشاور شرکت نفت دولتی آذربایجان فعالیت دارد.
فرهنگ اسالمی :از نظرات ارزشمندی که ارائه دادید بسیار سپاسگزاریم.
به هر حال ،حزبگرایی ،چه به شـ ــکل پانعربیسم و چه پانایرانیسم
و پان ُترکیســــم ،ارتداد از اسـ ــام و انقالب اسـ ــامی اسـ ــت .ان شاء اهلل
مسلمانها بتوانند آزادی و کرامت خود را حفظ کنند.
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گفتوگوی تحلیلی

نقش دروغ در کاهش سرمایۀ اجتماعی

حضور حسین رویوران ،محمدحسن زورق ،احمد کاظمزاده
با
ِ

زورق :بســــم اهلل الرحمن الرحیم .موضوع بحث نقش دروغ در کاهش
ســــرمایۀ اجتماعی هر نظام سیاسی اسـ ــت .پایۀ قدرت سیاسی در هر
حقیقی و حقوقی اعتماد اسـ ــت .پایۀ اعتماد به یکدیگر اعتقاد به این
همگرایی آحاد
باور اســــت که افراد به یکدیگر دروغ نمیگوینـ ــد .پس،
ِ

حقیقی و حقوقی پایۀ قدرت سیاسی است.

پایۀ همگرایــــی آحاد حقیقی و حقوقی اعتمـ ــاد متقابل بین این آحاد
ْ
اعتماد اعتقاد به راســــتگویی طرفهایی اسـ ــت که
اســــت .پایۀ این
تک
بــــه عنوان آحاد حقیقی و حقوقی وجـ ــود دارند .آحاد حقیقی تک ِ
شهروندان ،و آحاد حقوقی نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی
هستند .مهمترین شخص حقوقی در هر کشور نظام سیاسی آن کشور
حقوقی مهمتر از نظام سیاسی وجود ندارد.
است .هیچ شخص
ِ

ا گر آحاد حقیقی احساس کنند این شخص حقوقی (که سرنوشت تمام
آحاد جامعه به آن بســــتگی دارد) به آنها راست میگوید ،با آن همگرا
میشــــوند و قدرت آن شخص حقوقی (که همان نظام سیاسی است)

افزایش پیدا میکند؛ اما ا گر احساس کنند آن شخص حقوقی به آنها
دروغ میگوید ،این اعتماد از بین میرود و همگرایی ضعیف میشـ ــود
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جامعــــه همگرایی آحاد حقیقی و حقوقی اسـ ــت .پایۀ همگرایی آحاد

و مآال قدرت سیاســــی کاهش مییابد .اعتمـ ــاد در چه فضایی صورت
میگیرد؟ ما دو فضا داریم :فضای واقعی و فضای ادرا کی.
( )1ا گر نظام سیاسی در فضای واقعی راست بگوید و مردم نیز در فضای
ادرا کی احساس کنند نظام راست میگوید ،این تطابق فضای واقعی و
ادرا کی باعث افزایش همگرایی میشود.
( )2ا گر نظام سیاسی در فضای واقعی راست بگوید ولی مردم در فضای
ادرا کی احساس کنند که دارد دروغ میگوید ،با وجود اینکه در فضای
واقعی دارد راست میگوید ،قدرت سیاسی کاهش پیدا میکند.
( )3ا گــــر نظــــام در فضــــای واقعــــی دروغ بگویــــد و مــــردم در فضـ ــای
ساختهاست!-اواخر عمر رژیم گذشته چنین فضایی ایجاد شد.
( )4ا گر نظام در فضای واقعی به مردم دروغ بگوید ولی مردم احساس
کنند دارد راست میگوید ،قدرت نظام سیاسی حفظ میشود-غرب
تا ســــالهای اخیر ایــــن وضعیت را بـ ــرای خود حفظ کـ ــرده بود ،ولی
چند سال اســــت که وضعیت غرب در فضای ادرا کی دارد کمی عوض
میشود.
خود راســــتگویی پایۀ اعتماد متقابل عمومـ ــی ،اعتماد پایۀ
بنابراینِ ،
همگرایی آحاد حقیقی و حقوقی ،و همگرایی پایۀ قدرت اسـ ــت .این
را از نظر اخالقی نمیگویم .از نظر اخالقی ،در فضای واقعی باید راسـ ــت
گفت؛ اینکه مردم آن را در فضای ادرا کی دروغ یا راست بپندارند تفاوتی
نمیکند .ما باید راســــت بگوییم .این دسـ ــتور اخالق و دین است .اما
ما داریم در اینجا در حوزۀ جامعهشناسـ ــی سیاسـ ــی بحث میکنیم ،و
موضوع بحثمان اخالق و دین نیست.
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ادرا کی احســــاس کنند نظـ ــام دروغ میگوید ،باید گفـ ــت که کار نظام

ا گرچه مهم اســــت که در فضای واقعی راسـ ــت گفته شـ ــود ،ولی از آن
گفتن نظام سیاسی
مهمتر این است که مردم در فضای ادرا کی راست ِ
را راسـ ــت گفتن بدانند ،نه دروغ گفتن! مســــئله این اســــت .پس باید
دروغزدایی را در دو جبهه انجام دهیم:
( )1نظام ،برای اینکه فاسد نشود ،باید عادت کند که راست بگوید .مبنا
و پایۀ اساسی دروغگویی در نظام توجیه و مصلحتاندیشی است .ا گر
با آن مقابله نشود ،این مصلحتاندیشیها ،که ابتدا جنبۀ حفظ منافع
ملی دارد ،کمکم جنبۀ حفظ منافع جناحی و باندی و حتی فردی پیدا
میکند .پس یک جبهۀ دروغزدایی در فضای واقعی واقع شدهاست.
بگوییم ولی مــــردم خیال کنند که داریم دروغ میگوییم ،باز با کاهش
همگرایی و کاهش قدرت ملی روبهرو خواهیم بود.
بنابراین ،باید تالش کنیم در دو جبهه عمل کنیم :جبهۀ فضای واقعی
و جبهۀ فضای ادرا کی .در جبهۀ اول ،نهادی که در ّ
خط مقدم مبارزه
با دروغ است قوۀ قضائیه است .قوۀ قضائیه باید سعی کند در خودش
و در نظام دروغ نباشــــد .رسانهها در ّ
خط مقدم دروغزدایی در فضای
ادرا کی هســــتند .رســــانهها باید سـ ــعی کنند در خودشـ ــان و در نظام
سیاسی دروغ نباشد .پس نظام سیاسی برای دروغزدایی در دو فضای
واقعی و فضای ادرا کی در دو جبهه مسئولیت دارد :جبهۀ قوۀ قضائیه
و جبهۀ رسانهها!
ا گر رســــانهها و قوۀ قضائیه دروغزدایی را از خودشـ ــان شـ ــروع کنند و
ّ
به کل نظام سیاســــی تســــری دهند ،نظــــام سیاســــی در دروغزدایی
موفق میشــــود و قدرت ملی افزایش مییابد .در نظام سیاسی ،دروغ
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( )2جبهــــۀ دوم دروغزدایی در فضـ ــای ادرا کی قرار دارد .ا گرما راسـ ــت

مصلحتی هم نباید وجود داشته باشد ،اما به این معنا نیست که نظام
سیاسی نباید اسرار محرمانه داشته باشـ ــد .دروغ نباید گفت ،ولی هر
راست را هم نباید گفت! در طول جنگ تحمیلی ،عراق نقاط خاصی را
میزد .ا گر میگفتیم موشک عراق کجا خوردهاست ،خودمان به عراق
ً
تصحیح گرا کند و هدفی که دارد-و قاعدتا یک نقطۀ
گرا داده بودیم تا
ِ
حساس است-را بزند .البته ،افکار عمومی از ما میخواست که هرچه
سریعتر خبر را بدهیم؛ به ما میگفتند« :چرا بی.بی.سی میگوید و شما
نمیگویید؟» ولی بی.بی.سـ ــی دشـ ــمن ما و در خدمت تهاجم ارتش

 500متری وزارت دفاع اصابت کردهاست! ما که نباید دشمن خودمان
ندادن اطالعات درست
یا در خدمت دشمن خودمان باشیم .در اینجا
ِ
است .ولی دلیل ندارد که ا گر موشک را به غرب تهران زده ما بگوییم به
شــــرق کرمان زدهاست ،چون باالخره روشن میشود و اعتماد عمومی
تضعیف میشود.
گذشــــته از بحث قــــدرت ملی ،اعتمــــاد عمومی پایــــۀ زندگی اجتماعی
اســــت .وقتی اعتماد عمومی نیرومند شـ ــود ،اصطـ ــکا ک و اختالف در
میان مردم کم میشــــود .وقتی اصطکا ک و اختالف کم شـ ــود ،زندگی
ً
در کام مردم شــــیرین میشود .نهایتا ،عامل اصلی در تلخی و شیرینی
زندگی مردم دروغزدایی از نظام سیاسـ ــی اسـ ــت .سریال یا فیلمی که
پخش میشــــود و با تکرار دروغگوییهای آشکار بین بازیگران و عادی
جلــــوه دادن دروغ گفتن و خیانت کردن و مـ ــردم را قربانی منافع خود
ً
کــــردن اعتماد متقابــــل مردم را از بین میبرد ،ظاهرا یک کار سیاسـ ــی
نیســــت .بعضی از فیلمنامهنویسـ ــان این عمل خود را توجیه میکنند
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عراق بود و میخواست به نیروهای عراق گرا دهد :ا گر عراق میخواست
ً
وزارت دفاع را با موشک بزند ،بی.بی.سی هم دقیقا میگفت موشک به

و میگویند« :باالخره باید چالشـ ــی وجود داشـ ــته باشـ ــد که به دنبال
آن بتوانیم داســــتان بنویسـ ــیم ».بعد هم میگویند چالش همیشـ ــه
چالشبرانگیز نیســــت و خطا هم باید باشــــد .ولــــی وقتی چالشهای
آمیز که برانگیزانندۀ ســــوءظن هســــتند را پخش میکنند ،کمکم
خطا ِ
مردم هم نســــبت به هم دچار سوء ظن میشوند .وقتی مردم نسبت
به هم دچار سوء ظن شوند ،اختالفات کوچک و بزرگ زیاد و زندگی در
کام آنها تلخ میشــــود .وقتی زندگی در کام آنها تلخ شود ،هیچ کس
را جز نظام سیاسی مقصر نمیشناسند .ممکن است نظام سیاسی را

را نظام سیاســــی میداننـ ــد و دائم تکرار میکنند کـ ــه «این چه وضع و
اوضاعی اســــت» و «چه کشوری درسـ ــت کردهاند» و «ما چه آدمهای
بدبختیهستیم!»
این اصطالحات ،که بین مردم رواج مییابد ،از عالیم بالینی احساس
نا کامی اجتماعی اســــت که در فضای ادرا کی و نه در فضای واقعی رخ
میدهد؛ ممکن اســــت به فضای واقعی بیارتباط نباشـ ــد ،ولی سهم
فضای ادرا کی در آن بیش از فضای واقعی اسـ ــت .ما میبینیم که این
آدم ناراضــــی در ایران ّ
حد مطلق داشـ ــتههایش بیـ ــش از آن آدم راضی
در کشــــور دیگر است ،اما چرا آن احسـ ــاس خوشبختی و این احساس
نا کامی میکند؟ این احساس تا حدود زیادی به فضای ادرا کی مربوط
است ،وگرنه ،اختالف طبقاتی در آن کشور بیش از اینجاست-البته ،در
اینجا هم اختالف طبقاتی زیاد است و خیلی هم بد است.
بنابراین ،باید تالش کنیم حیات اجتماعی آمیخته با اعتماد باشـ ــد.
مبارزه با دروغ و دروغزدایی از رسـ ــانهها شروع میشود .تصویری که
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مسئول خوشبختی خودشان ندانند و هوش و درایت و تدبیر خودشان
ً
را تنهاعامل موفقیت خود بدانند ،ولی حتما مسئول نا کامی خودشان

رسانهها از جامعه ارائه میکنند حداقل باید نمونۀ معناداری از جامعه
باشــــد .ا گر بخواهند جامعه را اصالح کنند ،رسـ ــانهها باید نمونهای از
جامعــــۀ مطلوب-و نه نمونهای از جامعۀ معیوب-را ارائه کنند .این
یک قانون اجتماعی است که ا کثریت مردم دوست دارند مثل ا کثریت
مردم باشــــند .وقتی در فضای ادرا کی ا کثریـ ــت را اینچنین به وجود
آوریــــم ،در فضای واقعی نیز ا کثریت اینچنین خواهد شـ ــد؛ یعنی ا گر
من احساس کنم که ا کثریت مردم یک پدیده را دوست دارند ،من هم
تالش میکنم با ا کثریت همگرا باشم .انسان در پناه ا کثریت احساس
امنیــــت میکند؛ احســــاس قبول شــــدن و پذیرفته شــــدن در جامعه
«هرچه مردم با آن روبهروشـ ــوند ما هم با همان روبهرو میشویم .هر
اتفاقــــی برای آنها افتــــاد برای ما هم میافتد .دوسـ ــت داریم در پناه
ا کثریت باشیم».
وقتی شــــما در فضای ادرا کی ا کثریت را اینطور سـ ــاختید ،در فضای
واقعی هم اینطور میشـ ــود؛ یعنی از نظر جامعهشناسـ ــی ارتباطات،
فضای واقعی تابعی از فضای ادرا کی است .کشورهایی که رسانههای
ً
آنها حســــابوکتاب دارند معموال تالش میکنند نمونهای از جامعۀ
مطلــــوب را ارائه کنند .تلویزیون ما فیلمهای انگلیسـ ــی و آمریکایی را
فراوان پخش میکند و با پخش این فیلمها و سـ ــریالها (که بسیاری از
آنها مثبتاند) ،مجانی به آنها خدمت میکند.
ً
مثال ،سریال شــــرلوک هلمز اواسـ ــط قرن نوزدهم انگلسـ ــتان را تصویر
میکند ،هنگامی که هنوز خودرو رواج ندارد .اما ببینید فضایی که از آن
جامعه تصویر میکند و روابط اجتماعی که در آن جامعه تصویر میکند
چگونه اســــت .درون آن جامعه آدم ناقال و کالهبردار پیدا میشود ،اما
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میکند؛ احساس میکند از جنس ا کثریت و با ا کثریت است؛ میگوید:

باز هم جامعه یک جامعۀ انسانی است که فدا کاری ،انسانیت ،شادی،
زیبایی ،فدا کاری ،نظم ،گذشـ ــت ،و خیرخواهی بـ ــرای دیگران در آن
هست .همه چیز تمیز و در جای خود است ،و ما آن را پخش میکنیم.
حــــاال این را با تصویر ســــریالهایی کــــه خودمان میســــازیم و پخش
میکنیم مقایســــه کنید .ما جامعۀ چندان مطلوبی را ارائه نمیکنیم.
حتــــی وقتی میخواهیم برای اذان تبلیغ کنیـ ــم ،تصویر مطلوبی ارائه
نمیکنیم .کسی که به عنوان نمازگزار در برنامههای تبلیغاتی ما تصویر
ً
میشــــود یک پیرمرد دهاتی یا یک زن سالخوردۀ فقیر است و معموال
جوان زیبا و تحصیلکرده نیسـ ــت؛ کسـ ــی است که خانهاش خشتی و
پیدا کرد؛ انگار که یک پزشـ ــک نمیتواند بعد از جراحی دو رکعت نماز
بخواند!
این تصویر راســــت اســــت یا دروغ؟ این تصویر که از جامعۀ ما در ذهن
ً
جوانان ما ســــاخته میشـ ــود قطعا دروغ است؛ یعنی ما داریم به مردم
دروغگویی راستگویانه است.
نوع دروغگویی،
دروغ میگوییم .بدترین ِ
ِ

دروغگویی راســــتگویانه چیست؟ جامعهای را در نظر بگیرید که در آن

هزار اتفاق افتادهاست 200 :اتفاق مثبت 200 ،اتفاق منفی ،و  600اتفاق
خنثی .این جامعۀ واقعی اسـ ــت .رسانه که نمیتواند هزار خبر بدهد؛
ً
نهایتا  10خبر را در یک برنامۀ خبری 10دقیقهای میدهد.
این رسانه ،ا گر حرفهای نباشد و جامعۀ مذکور را دوست داشته باشد10 ،
خبر مثبت میدهد .البته ،تصویری که با این کار از آن جامعه میسازد
دروغ اســــت 10 .خبر راسـ ـ ِـت مثبت میدهد ،ولی این راستگویی دروغ
درصد خبرها مثبت است .جامعهای
اســــت چون در جامعۀ واقعی 20
ِ
که این رسانه میخواهد تصویر کند-و البته در عمل نمیتواند تصویر
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خراب است .انگار در یک ساختمان 20طبقه نمیتوان یک نمازخوان

درصد رخدادهایش مثبت است .این تصویرسازی امکانپذیر
کند100-
ِ
نیست ،و مردم این تصویر را باور نمیکنند.
ا گر رســــانه حرفهای نباشـ ــد و با آن جامعه دشمن باشد 10 ،خبر منفی
میدهد .هر  10خبر راست است ،ولی جمع آنها دروغ است چون 100
درصد رخدادهای آن جامعه منفی نیست .چون این رسانه حرفهای
ِ
نیســــت ،اثری هم نمیتواند بگذارد .چرا؟ چون مردم میگویند اینها
نسبت به آن جامعه مغرضانه عمل میکنند.
ما در زمان جنگ هیچ وقت از رادیو عراق ترسـ ــی نداشتیم .این رادیو
24ســــاعته خبر و تحلیل پخش میکرد و به ما فحش میداد ،حتی ما
داریــــد؟»؛ اما مشــــکلی نبود چون بـ ــر افکار عمومی ما اثر نداشـ ــت .اما
بی.بی.سی نیم ساعت برنامه داشت و برای ما نگرانکننده بود .چرا؟
چون بی.بی.ســــی حرفهای بود .رسـ ــانۀ حرفهای ،ا گر بخواهد  10خبر
پخش کند و ا گر به جامعه نظر مسـ ــاعد داشـ ــته باشـ ــد و بخواهد آن را
تقویت کند ،یک خبر منفی ،پنج خبر مثبت ،و چهار خبر خنثی پخش
میکنــــد .همۀ خبرها راســــت ،ولی مجموع آنها دروغ اسـ ــت-چون
درصد رخدادهای آن مثبت اسـ ــت،
جامعهای را تصویر میکند که 50
ِ
درصد رخدادهای آن جامعه مثبت اسـ ــت.
در حالــــی که در واقــــع 20
ِ
پیامگیرنده هم میگوید « :این رسانه بیطرف است؛ من خودم شنیدم
آن خبر منفی را هم پخش کرد».
ا گر رســــانۀ حرفهای با یک جامعه دشمن باشد ،یکی-دو خبر مثبت،
شش خبر منفی ،و سه خبر خنثی پخش میکند .پیامگیرنده میگوید:
«من خــــودم گــــوش دادم کــــه خبرهــــای مثبــــت از آن جامعه پخش
خود
میکرد ».در ســــالگرد انقالب ،بی.بی.سی تحلیلی پخش کرد که ِ
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را مســــخره میکرد ،اســــرا را میآورد و میگفت« :ش ـــربت شهادت میل

تک خبرهای منفیاش را که
ما تا حال مثل آن را پخش نکردهایم .تک ِ
بررسی کردم دیدم همه درست است ،ولی ترکیب اخبار دروغ بود چون
درصد رخدادهای آن منفی
تصویری از این جامعه میسـ ــاخت که 60
ِ
است.
رســــانهها باید تالش کننـ ــد راسـ ــتگویانه دروغ نگوینـ ــد .کارگردانی به
دانشکدهای آمده بود که مدیریت آن را بر عهده داشتم .گفتم« :اینها
چیست کهشماپخشمیکنید؟» گفت«:اینهاواقعیتهایاجتماعی
ً
است ».دیدم اصال متوجه نیست .گفتم« :وقتی توالت میروی ،فیلم
آن را هم بگیر و پخش کن؛ این هم واقعیت است .مگر هر واقعیتی باید
هســــت .ما باید اینها را تصویر کنیم؟ (یکی از بدبختیها این اسـ ــت
ً
که گاهــــی مثال آدمی که اعتقادی به نمـ ــاز و روزه و خدا و قیامت ندارد
سناریونویس میشود و برای ماه مبارک برنامه میسازد).
ً
ا گر بخواهیــــم خوشبینانه تحلیل کنیم ،سـ ــناریونویس ما اصال دوره
ندیدهاســــت .ممکن اســــت دوره دیده باشــــد که چگونه یک سناریو
را از نظر فنی بنویســــد ،ولی دوره ندیده که چگونه سـ ــناریو را برای یک
جامعۀ سالم که قرار است پیشـ ــرفت کند بنویسد .سناریونویس باید
ً
یک جامعهشناس و یک اندیشمند اخالقمدار باشد و باید دقیقا بداند
که چه کار میکند .عمل جراحی و چاقوکشـ ــی هر دو کار با چاقوسـ ــت.
چاقوکش هرجا که رسید میزند ،اما عمل جراحی با دقت کمتر از یک
میلیمتر صورت میگیرد .سناریونویس باید جراحی کند ،نه چاقوکشی؛
در نتیجــــه ،باید به تکنیک و مجموعــــهای از آموزهها و انگیزهها مجهز
ً
باشد .ما گویی اصال از این مسئله غافلیم .ما گاهی برای سناریونویس
گزینش نداریم .ما در رسـ ــانهها شـ ــغلی با عنوان نویسندگی نداریم که
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پخش شود؟» در جامعه ،طالق ،بدهکاری ،طلبکاری ،و کالهبرداری

حســــاب و کتــــاب و آموزش و گزینش داشــــته باشــــد .ا گر شـ ــغل بود،
ضابطهمند میشد :باالخره گزینش میکردند که تحصیالت او چهقدر
باید باشد ،در چه رشتهای باید تحصیل کند ،و خودش چه جور آدمی
باید باشد .صدا و سیما ،آموزش و پرورش ،حوزههای علمیه ،و وزارت
ً
ارشــــاد باید در مورد آموزش و پرورش و بهکارگیری نخبگان ،مخصوصا
آنهــــا که ایــــن روزها سـ ــلبریتی خوانده میشــــوند و بر افــــکار عمومی
اثرگذارند ،توجه ویژه داشته باشند .در اصطالح جامعهشناختی ،اینها
گروه مرجع هستند و در اینکه در دو فضای واقعی و ادرا کی جامعه را به
سمت راســــتگویی یا دروغگویی ببرند-و در نتیجه ،سالمت و قدرت

رویوران :من تصور میکنم راستگویی در ابعاد فردی و اجتماعی اهمیت
زیادی دارد؛ بدون در نظر گرفتن ابعاد فردی ،در ابعاد اجتماعی خیلی
امکان تحقق ندارد .در فرهنـ ــگ خودمان ،این حدیث خیلی عجیب
«الن ُ
است که ّ
جاة في ّ
الصدق!» اینکه همیشه راستگویی راه نجات است
خودش نشــــاندهندۀ یک نوع فرهنگسازی است :ا گر میخواهی در
زندگی نجات پیدا کنی ،همیشه راست بگو .این یک وضعیت و قانون
عام اســــت .قرآن دربارۀ صدق و صادقین آیات زیادی دارد ،که نشـ ــان
ً
میدهد جامعۀ ایمانی و ایدهآل و مطلوب عمدتا دارای همین ویژگی
ً
است .اتفاقا ،در مقابل ،دروغ را بهشدت میکوبد؛ میگویددروغ کلید
صندوقچۀ همۀ گناهان اسـ ــت؛ و ا گر این آسـ ــیب مهار شود ،جامعه و
افراد وضعیت مطلوبی پیدا میکنند.
در ابعاداجتماعی،صداقتخیلیاهمیتدارد.صداقتدر مجموعهای
از احادیث و آیات تعریف شـ ــده و مورد تأ کید قرار گرفتهاسـ ــت .در یک
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جامعه را افزایش یا کاهش دهند-خیلی تأثیر دارند.

ً
نظام مردمســــاالر و منتخــــب ،قطعا باید به مردم راســــت گفت .چون
خود این مردم است ،باید با آنان روراست باشد ،با کمک آنان
نظام از ِ
از بحرانها عبور کند ،و با یاری آنان مدیریت کند .زمانی که خواستند
در جامعۀ بحرانزدۀ پس از خلفای سهگانه خالفت را بر عهدۀ حضرت
علی؟ع؟ بگذارند ،یکی از مهمترین شـ ــاخصهایی که امام مطرح کرد
این بود کــــه «ا گر مردم نیامـ ــده بودند ،قبول نمیکردم ».این نشـ ــان
میدهد که میخواست جامعه را با کمک مردم اصالح کند .اینکه امام
چهقدر در اصالح جامعه موفق شد موضوع متفاوتی است ،اما از لحاظ
ّ
مدیریتی ،ایشان مردم را مهمترین ابزار حل بحرانها میدانست.
را به نمایۀ نظام تعبیر کنیم ،راسـ ــتگویی همراه کارآمدی ایدهآلترین
و مطلوبترین نظام اسـ ــت .من نظام سیاسی را در ابعاد اجتماعی در
نظر دارم .راستگویی با نا کارآمدی به سمت بحران میرود ،نا کارآمدی
و دروغ بدبینــــی و نارضایتـ ــی پیش م ـ ـیآورد ،و دروغگویی با کارآمدی
نفاق پدید میآورد.راستگویی با کارآمدی ارتباط تنگاتنگ دارد .ما چه
وقت به سمت دروغ میرویم؟ وقتی نا کارآمدی هست و ما میخواهیم
کارمان را توجیه کنیم.
ً
ما در آستانۀ انتخابات هستیم .واقعا ا گر بشود با فردی که مردم انتخاب
میکنند صفحۀ جدیــــدی باز کرد که مبنایش ترکیبی از راسـ ــتگویی و
کارآمدی باشد ،به نظرم دگرگونی اساسی در جامعه ایجاد میشود .این
پدیده دو رکن دارد :یک رکن آن ُبعد مدیریتی است؛ رکن دوم رسانهای
است .این دو رکن میتوانند این تحول را ایجاد کنند .رسانهها ،وزارت
ارشاد ،مطبوعات ،منبر ،و مسـ ــجد ،همه بر اساس این واقعیت کاری
انجام دهند.
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من تصــــور میکنم ا گر راســــتگویی-دروغگویی و نا کارآمدی-کارآمدی

البته ،بحث فضای ادرا کی که گفته شد خیلی مهم است .اول انقالب
راستگویی بود ،شاید بعضی وقتها نا کارآمدی هم بود .امکانات خیلی
محدود بود ،اما فرهنگ مردم طوری بود که نه تنها اعتراض نمیکردند
که جانفشــــانی میکردند .من روز اول فروردین  1363به تهران آمدم،
زمانی کــــه واحد برونمرزی به معاونت تبدیل شـ ــد .مدیرعامل وقت
ســــازمان صدا و ســــیما به اهواز آمـ ــد و گفت« :رادیو در دسـ ــت بعضی
گروههاســــت ،و ما هــــر روز با وزارت خارجه مشـ ــکل داریم ».من و آقای
نعمــــتزاده از مرکز اهواز به تهران آمدیـ ــم .بعد از مدتی ،با همکاران به
ساختمان سروش-که تعاونی مسکن بود-آمدیم .اعالم کرده بودند
ندارم».
این به نظرم نکتۀ مهمی اسـ ــت که چرا آن زمان نمیخواستیم و اآلن
هرچه میدهند میگوییمَ :
«هل ِمن َمزید»؟ این به همان فضای ادرا کی
ً
برمیگردد :قبال میگفتیم فرصت را برای دیگری بگذارم ،ولی اآلن خود
ً
و من محور اســــت .اتفاقا ،این به نـ ــوع فرهنگ عمومی برمیگردد ،که
انســــان احســــاس اطمینان میکند یا نه .من در آن موقع جزء اقشـ ــار
ّ
آســــیبپذیر جامعه بودم و کل حقوقم دو هـ ــزار و خردهای تومان بود،
ولی در پناه جمع و راسـ ــتگویی ،برای آینده احساس امنیت میکردم.
من باید برای ازدواج به فکر خانه باشم ،ولی این احساس امنیت در آن
ً
زمان خیلی مهم بود .اآلن من خانه دارم ،ولی ا گر فرضا فردا بگویند که
میخواهند خانه بدهند ،ممکن است ثبت نامکنم .چرا؟ این همان
عدم احســــاس امنیت اسـ ــت که اآلن در جامعۀ ما اتفاق افتادهاست.
تصور من این اســــت که مدیریت فضای ادرا کی کاری خیلی سـ ــخت،
دقیق ،و ظریف اســــت .گاهی راسـ ــتگویی بهتنهایی جواب نمیدهد.
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ما در شــــهرک غــــرب خانۀ سـ ــازمانی میدهیم .من گفتـ ــم« :اآلن نیاز

با همبســــتگی اجتماعی و مسـ ــائلی از این قبیل ،آدم در فضا احساس
امنیتمیکند.
من یک بار داشــــتم در مورد جامعۀ بدوی عـ ــراق کار میکردم .جامعۀ
بــــدوی در کویــــر قــــرار گرفتــــه و امکانــــات محــــدودی دارد ،اما ضریب
همبستگی در قبیلۀ بدوی بهشدت باالست :کسی بمیرد همه کمک
میکنند ،عروسی باشد همه کمک میکنند ،بچهدار شوند همه کمک
میکنند .این از رسوم و عادات و ُسنتهای اجتماعی آنهاست .اما در
جامعۀ شــــهری ،طرف میخواهد عروسی کند عزا میگیرد ،میخواهد
خانه اجاره کند مبالغ کالنی نیاز دارد ،بخواهد استخدام شود دستمزد
مدیریت فضای
میخواهم بگویم راســــتگویی و ترکیبی از کارآمـ ــدی و
ِ
ادرا کی مورد نیاز است .اینها با هم میتواند فضای جدیدی به وجود
بیاورد و هر کشوری را از بحران خارج کند.
نام پس از زندگی از شــــبکۀ چهار تلویزیون پخش میشد،
برنامهای به ِ
دربارۀ افرادی که به کما رفتهاند یا تجربۀ نزدیک به مرگ داشـ ــتهاند و
وارد فضای جدید شد ه اما به هر دلیل برگشتهاند .برنامۀ بسیار خوبی
اســــت و باورهای جدیدی در انسـ ــان ایجاد میکند .من برنامه را نگاه
میکردم .یک بچۀ روســــتایی شــــمالی میگفت« :من زنــــم را زیاد امر و
نهــــی و تهدید میکــــردم .زنم میگفت" :من تو را به خدا میسـ ــپارم»".
زن باایمانی بود .این شـ ــخص تصادف میکند و به کما میرود؛ مرگش
مسجل میشود اما برمیگردد.
این برنامــــه در مورد فضای جدیدی اسـ ــت که افراد محـ ــدودی آن را
ً
تجربــــه کردهاند .ا کثرا میگویند« :از یـ ــک داالن نور عبور کردیم ».البته
در کتابهای خارجی هم گزارش این تجربهها هسـ ــت .آن روسـ ــتایی
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شروع کار رقم کمی است.

میگفت« :من چیزی به عنوان جسم از خودم نمیدیدم ،ولی داشتم
میرفتم و با نگاه و شــــعور (نه با چشم و جسـ ــم) احساس میکردم دو
فرشــــته مرا همراهی میکنند .مرا به جایی بردند کـ ــه آدمهای زیادی
آنجــــا بودند .گرگی جل ـــو آمد که گرگهای این دنیا در مقابل او بسـ ــیار
زیبا هستند! این گرگ چنان ترسنا ک و چندشآور بود که همۀ وجود
من به هم ریخت .وقتی به او نگاه میکردم ،سلولهای بدنم یکییکی
میلرزید .در آنجا آرزو کردم که خدا مرا نجات بدهد و برگرداند تا کارها را
درست کنم .یکمرتبه احساس کردم آرزویم پذیرفته شد ،و آن گرگ از
من دور شد و برگشتم!»

گوسفند و بز و گاو هســــتند ،که همه به درد انسان میخورند .آن گرگ
ً
تمثیل ملکۀ نفسانی او بود .ملکۀ ما ذاتا میتواند برای ما مفید باشد.
گوســــفند همه چیزش مفید است؛ شـ ــیر ،کره ،ماست ،سرشیر ،پشم،
گوشــــت ،و ...مفید اســــت .ا گر این گوسفند گرگ شد چه؟ گوسفندی
که ملکۀ اخالقی او گرگ شدهاسـ ــت! یکی از دالیل مکاشفهای که برای
او اتفاق افتاد همین بود .گفت « :من ُسـ ــم دیدمُ .سم داشت ».از عالم
ملکوت ،با زبان تمثیل با آدمها صحبت میکنند .در بسیاری از حقایق
هم که در احادیث آمده از زبان تمثیل استفاده شدهاست.
رویوران :میخواهم بگویم ما آن دنیا را ندیدهایم و بسیاری از روحانیان
روی منبر ممکن اســــت تعریفهای گونا گونی از آنجا برای ما ارائه داده
باشــــند .حاال یک نفر رفته و دارد خبر واحدی برای ما میآورد که قابل
قبول است چون در فضای واقعی است.
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زورق:نکتۀجالبی که گفتاینبود که گرگبودولی ُسمداشت! ُسمدارها

چند هفتۀ پیش ،بنسلمان با روحانیان وهابی جلسه داشت؛ به آنها
گفت« :خبر واحد را نمیتوان مبنای بسیاری از مبانی اخالقی و فقهی
قرار داد ».من نمیدانم او چهقدر س ـــواد دارد و میفهمد چه میگوید
ّ
یا نه ،ولی نکتۀ عجیبی گفـ ــت .ا گر خبر واحد را از وهابیت بگیرید ،کل
روایات خارج از آحاد  100مورد نمیشود .یکی از روحانیان گفت« :باید
اینطور باشد .میگویند خبر واحد حجت نیست».
خالصه ،میخواهم بگویم این یک خبر واحد است و پذیرفتنی است.
خیلیها این برنامه را میبینند و بر آنها تأثیر گذاشته و مسائل آن را تا
حدی پذیرفتهاند .به هر حال ،در جایی خداوند هم برای اتمام حجت
میگوید« :از تو دربارۀ روح میپرسـ ــند .بگو" :این از ِآن خداست ،و علم
شما برای درک آن بسیار محدود است»".
به هر حال ،مدیریت افکار عمومی نکتۀ خیلی مهمی در جامعۀ ماست.
به همین فایل صوتی اخیر آقـ ــای ظریف دقت کنید .آقای روحانی به
همۀ وزرا دســــتور داده در مصاحبه بگویند که تجربۀ کاریشـ ــان کجا
موفــــق و کجا ناموفق بود و موانع کار چه بـ ــود .قرار بود این فایل فقط
و فقــــط به وزیر بعدی ارائه شـ ــود که بداند .تا اآلن ،شـ ــش نفر از آنها
تجربیات خود را ضبط کردهاند.
ظریف هفت ســــاعت صحبت کردهاست .در جایی ،آقای ظریف اشاره
میکند که «میدان خیلی خوب به نفع ما آمد ».منظورش از «میدان»،
قدرت نظامی ســــپاه قدس اسـ ــت .در جاهایی هم میگوید« :اشکال
ایجــــاد میکنند .مــــا داریم گفتوگو میکنیم ،آنها موشــــک شـ ــلیک
میکنند .اآلن موقع شـ ــلیک موشک نیسـ ــت ».پس ایشان یک جا از
میدان ستایشگری و در جای دیگر انتقاد میکند .در همین حد است.
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میخواهــــد ایــــن حقایق را نمایان کند .البته درســــت اســــت که قرآن

میگوید« :من گاهی با شـ ــهید حاج قاسـ ــم سلیمانی تماس میگرفتم
و نظرم را میگفتم ».حاال سه سـ ــاعت از فایل صوتی را مونتاژ و پخش
کردهاند .در این فایل تدوینشـ ــده ،جوری نشـ ــان دادهاند که او ّ
ضد
قاســــم سلیمانی است؛ در نتیجه ،آبروی او را بردند و راه خدمت را بر او
بستند.
این داستان در یک فضای ادرا کی به وجود آمدهاست که در آن وزارت
خارجه ّ
ضد ســــپاه اســــت ،اما در فضای واقعی چنین نیست البته،
-

ً
وزارت خارجه در جاهایی انتقاد دارد و خود ظریف هم میگوید .ضمنا،
تهیۀ این فایل برای نشر نبود ،بلکه برای انتقال تجربه و وصیتی برای
قرآن صحبت میکند میگوید« :شـ ــما که در فالن مورد شک میکنید،
آیا فالن نیست؟» خودش شبهه میکند و خودش جواب میدهد .به
نظر من ،این یک امر طبیعی اسـ ــت که در نظام مـ ــا افرادی به انتقال
و آسیبشناسی تجربهها بپردازند ،اما این نباید موجب سوء استفاده
و تکفیر شود .تکفیر شایسـ ــتۀ ما نیست .جامعه ما باید بر این حدیث

مبتنی باشــــد که «برادر مؤمنت را  70بار توجیه کن و بعد از  70بار بگو:
"نکند این بودهاســــت »".آن  70بار چه شد؟ ما در همان گام اول تکفیر
میکنیم .این با سیستم اخالقی دین ما نمیخواند .به همین دلیل،
مــــن میگویم فضــــای ادرا کی نتیجه و محصول یک نظــــام مدیریتی و
تبلیغیاست.
کاظمزاده :من استفاده کردم .با کسب اجازه ،میخواهم یکی-دو نکته را
عرض کنم .همه احساس میکنند اپیدمی دروغ در جامعه شیوع پیدا
کــــرده و-به قول آقای رویوران-در مواردی نهادینه شدهاسـ ــت .قبح
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مســــئول بعدی بود .خداوند هم وقتی در مورد وحدانیت خودش در

دروغ برداشته شده و در مواردی با مصلحت توجیه میشود .هدف ما
این است که این پدیده را آسیبشناسی یا کالبدشکافی کنیم و علل آن
را بیرون بیاوریم بلکه بتوانیم راه درمان آن را پیدا کنیم.
تــــا جایی که من اطالع دارم و در این مـ ــورد مطالعه کردم ،ادبیاتی که
عنوان اعتماد است.
در این زمینه در ایران و در خارج تولید شده ذیل
ِ
در مباحث جامعهشناسی ،دروغ را به این شکل وارد بحث نمیکنند؛
ا گر هم بوده ،در چارچوب جدا گانهای بحث میشود .جالب است که

میکنند :در گذشــــته ،جوامعی سنتی داشـ ــتیم که افراد آن همدیگر را
میشــــناختند و چون میشــــناختند به همدیگر اعتماد میکردند .به
دلیل تحوالتی کــــه در دورۀ انقالب صنعتی اتفاق افتاد ،جوامع کمکم
از حالت سنتی به ســــوی مدرن و از مدرن به ُ
پسامدرن حرکت کردند.
در ایــــن وضــــع ،دیگر افــــراد در جاهای ثابتی نیســــتند کــــه همدیگر را
ً
ً
بشناســــند .مثال ،هرکدام از ما قبال در شهرستان بودیم و اهالی منطقۀ
خود را میشــــناختیم و بــــه آنها اعتماد داشــــتیم ،و آنهـ ــا هم به ما
اعتماد میکردند .حاال که به تهران آمدیم ،هیچکس را نمیشناسیم:
نه همسایه ما را میشناسد ،و نه ما همسایه را میشناسیم؛ لذا ،اینجا
نمیتوانیم به همدیگر اعتماد کنیم.
ً
پایۀ ادبیاتی که در این زمینه تولید شده بیشتر این است .اتفاقا ،تحرک
اجتماعی از عوامل اثرگذار بر اعتماد یا بیاعتمادی است .شاید ما تحرک
اجتماعی را یک عامل مثبت بدانیم-در مباحث جامعهشناسـ ــی هم
تحرک یک بحث منفی نیســــت؛ اما در اعتمــــاد عمومی ،هرقدر تحرک
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ادبیات راجع به اعتماد و بیاعتمادی در بعضی کشورها بیش از ایران
است .ا گر به جامعهشناسان معاصر نگاه کنید ،هرکدام فصل ّ
مفصلی
ً
راجــــع به اعتمــــاد و بیاعتمادی دارنــــد .آنان معمــــوال اینطور بحث

اجتماعی افراد بیشــــتر باشـ ــد ،احتمال اینکه بیاعتمادی ایجاد شود
بیشتر است.
زورق :فرمایش شــــما صحیح اســــت ،ولــــی در اینجا نکتهای هسـ ــت.
شناخت بهتنهایی پایۀ اعتماد نیست .من ا گر زید را بشناسم اما او را به
دروغگویی بشناسم ،به او اعتماد نخواهم کرد .شما به بحث گذشته
چیزی اضافه کردید .آنچه اضافه کردید این اسـ ــت که وقتی کسـ ــی را
میشناســــیم تکلیفمان با او مشــــخص اســــت :بعضی را به راستگویی
میشناســــیم و به آنهــــا اعتماد میکنیــــم ،و بعضی را بــــه دروغگویی
است :یکی که کار خالف بکند نشاندار میشود و همه او را میشناسند.
اما وقتی کســــی را نشناسیم ،نه میتوانیم اعتماد کنیم و نه میتوانیم
بیاعتماد باشــــیم؛ یک فضای سیال به وجود میآید که در آن اعتماد
تضعیف میشود .این را در تأیید فرمایش شما عرض کردم.
کاظ ـ ـمزاده :من ،ضمن تأیید فرمایش جناب عالی ،میخواسـ ــتم از این
بحث یک نتیجه هم بگیرم :دروغ ،چه دربارۀ آن جدا گانه بحث کنیم
و چه ذیل عنوان اعتماد ،در یک بسته معنا پیدا میکند .ا گر بخواهیم
در چارچوب اعتقاد دینی به دروغ نگاهی داشته باشیم ،همچنان که
دروغ منع شــــده ،غیبت و تهمت هم منع شدهاسـ ــت .ما نمیتوانیم
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
شــــده که نظام اعتقادی دچار تغییر و تحول شـ ــود ،و اپیدمی دروغ به
عنوان شاهکلید مشکالت از آن بیرون بزند؟
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میشناسیم و به آنها اعتماد نمیکنیم .در جوامع کوچک همینطور

ا گــــر دروغ را در چارچوب بحث اعتماد ببینیـ ــم ،طبق بحثهایی که
مطرح شد ،سرمایۀ اجتماعی تابع اعتماد و اعتماد تا حدود زیادی تابع
صداقت است( .البته ،متغیرهای زیادی در صداقت دخیل است ،اما
عنصراصلی و پایۀ آن صداقت اسـ ــت ).صداقت در منظر دین و اخالق
معنایــــی دارد .ا گر آن را به چارچوب اقتصاد ببریم ،در ادبیات مدیریت
به شفافیت ترجمه میشـ ــود؛ یعنی آنچه نظام اخالقی فردی از آن به
عنوان صداقت بحث میکند همان اسـ ــت که در چارچوب اقتصاد به
عنوان شــــفافیت مطرح است .اآلن ،در خیلی از نظامهای دنیا ،اینکه
کسی خیلی دروغ میگوید یا نمیگوید مال ک عمل قرار نمیگیرد ،و گفته
سنجش رفتار و صداقت ارزیابی میشود.
نتیجهای که میخواهم بگیرم این است که ا گر بخواهیم مسئله را در
بین رشتهای به این موضوع
این بسته داشته باشــــیم ،باید یک نگاه ِ
داشته باشیم-شــــاید تنها ابعاد جامعهشناسی و سیاسی آن کفایت
نکند .شــــما رابطۀ بین قـ ــدرت و صداقت را مطرح کردیـ ــد .ما در علم
سیاســــت تعاریف مختلفی از قدرت داریم .آیا قـ ــدرت تابع زور و قدرت
مادی اســــت (چنان که واقعگرایان میگویند) یا قدرت نرم اسـ ــت؟ ا گر
بخواهیم ارتبــــاط این چهار بحث را با قدرت بسـ ــنجیم ،این بحث در
چارچوب قدرت نرم معنا پیدا میکند .ا گر صداقت برای یک فرد قدرت
بیاورد ،این قدرت نرم است؛ ا گر صداقت سرمایۀ کسی را افزایش دهد،
نه سرمایۀ مادی بلکه سرمایۀ معنوی را گسترش میدهد.
جمعبندی شــــخصی من این اســــت که فکر میکنم وقتــــی نظامها و
جوامع از شــــکل ُســــنتی به مدرن حرکت کردند ،نظـ ــام مدرنیته یک
نظام اثباتگرا بود .چون بشـ ــر در فیزیک و سایر علوم از اثباتگرایی به

فرهنگ اسالمی /شمارۀ  / 71صفحۀ 101

میشــــود دروغ ریشۀ فردی دارد ،اما شـ ــفافیت به عنوان اصل و معیار

پیشــــرفتهایی رســــیده بود ،فکر میکرد ا گر بخواهد در علوم انسانی
هم پیشــــرفت کند باید همین شــــیوه را به کار بگیــــرد .بهکارگیری این
شیوه در علوم انسانی فجایع جبرانناپذیری به بار آورد به دلیل اینکه
واقعیتهای بیرونی را به نوعی شقهشقه کرد .در این چارچوب ،خیلی
از چیزها که اثبات نمیشـ ــد (مثل اخالق) حذفشد .ا گر به سیاست
هم نگاه کنید ،افالطون و ارسـ ــطو همیشـ ــه اخالق و سیاسـ ــت را کنار
هم دیدهاند .بخشی از کتاب ارسطو دربارۀ اخالق است؛ افالطون هم
همینطور است .فیلسـ ــوفان ما ،فارابی و دیگران ،همین مسئله را با
ادبیات دیگری مطرح میکردند.
این اســــت که به نظر میرسد وقتی جوامع از وضع مدرن به پسامدرن
حرکت کردند ،اتفاقاتی که افتاد یک نوع بازگشت به قبل هم بود .اینکه
اآلن جامعهشناســــان غربی از اعتماد به عنوان سـ ــرمایۀ اولیه بشر یاد
میکنند به نظرم به معنای ورود دوبارۀ اخالق به چارچوب سیاسـ ــت
و جامعه اســــت .چرا؟ چون همانطور که گفته شد ،در ادبیاتی که در
این زمینه تولید شده ،گفته میشود که هیچ اعتمادی بدون صداقت
حاصل نمیشود .اینجاست که چه فرد صادق باشد یا نباشد ،اعتقاد
به اخالق و وجدان یک مسئلۀ مهم است.
خالصۀ کالم اینکه ا گر بخواهیم طبـ ــق چارچوب قبلی دروغ نگفتن را
یک اصل اخالقی و دینی بدانیم و از آن ذیل اعتماد و سـ ــرمایۀ اخالقی
ً
بحث کنیم ،حتما باید آن را به صورت بسـ ــته ببینیم تا بتوانیم ارتباط
بین رشتهای است .باید بتوانیم
اینها را پیدا کنیم .این یک موضوع ِ
در آنجا ّرد حلقههای ارتباطی (مثل شفافیت ،که ممکن است در یک
رشته یک معنا و در رشتۀ دیگر معنای دیگری بدهد) را در نظر بگیریم.
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اتفاقی که در دورۀ مدرن افتاد این بود که اخالق حذف شد .تعبیر من

زورق :بــــه نظر من ،نکتــــهای را میتوان به بحثهایی که مطرح شـ ــد
اضافه کرد :حساســــیت به دروغ بایـ ــد افزایش پیدا کند .در جامعۀ ما،
حساسیت به دروغ کاهش پیدا کردهاست.
کاظمزاده :اآلن وقتی کسـ ــی حرف درست میزند ،میگویند طرف ساده
است!
ً
زورق :در تأییــــد فرمایــــش شــــما عــــرض میکنــــم :ا گــــر مثال کسـ ــی در

دادهاست؛ اما ا گر دروغ بگوید ،گاهی ممکن است در نظر نیاید یا ندیده
گرفته شود و یک امر عادی تلقی شود و بگویند اشتباه کردهاست.
رســــانهها باید کاری کنند که حساسـ ــیت به دروغ افزایش پیدا کند.
دروغ گفتن خیلی زشــــت است .همه باید احسـ ــاس کنند ضرر دروغ
ً
بیــــش از نفع آن اســــت .اآلن دروغ تسـ ــری پیدا کردهاسـ ــت .مثال ،در
قوطی پنیر ،مقدار زیادی آب هست و اندازۀ قالب پنیر از اندازۀ قوطی
ً
کوچکتر اســــت .این یک نوع دروغ است .یا مثال وقتی بستۀ پسته را
باز میکنید ،میبینید مقدار زیادی از حجم بسـ ــته باد اسـ ــت و پستۀ
کمی در بســــته وجود دارد .در واقع ،تولیدکننده دارد باد میفروشـ ــد!
اینهــــا هم یک جور دروغگویی اســــت ،و کشــــف مصادیق اقتصادی
دروغ مهم است.
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جلســــۀ مصاحبۀ گزینش پیراهن قرمز پوشــــیده باشــــد ،ممکن است
ً
فــــورا پیشداوری کننــــد و او را رد کنند در حالی کـ ــه کار مباحی انجام

