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كتاب ماه: خاورميانه ى امروز در طول تاريخ به عنوان يكى از شاهراه هاى 
سياسى و اقتصادى جهان مطرح بوده است. يكى از عواملى كه  بر تحوالت 
سياسى، اجتماعى و اقتصادى خاورميانه تأثير بسيار زيادى به جاى نهاد، 
كشف نفت بود. اين مايع حياتى موجب تغييرات وسيع سياسىـ  اجتماعى و 
صنعتى شدن و وابستگى شديد دولت هاى منطقه به درآمد آن شد. از سوى 
ديگر به خاطر وابستگى شديد صنايع غرب به نفت، موجبات ايجاد روابط 
منطقه  آورد.  فراهم  را  دنيا  نقاط  ساير  با  منطقه  كشورهاى  بين  تنگاتنگ 
نفت خيز و در عين حال بحران زا نقش مهمى در برقرارى صلح و تأمين 
مايحتاج صنايع غرب بازى مى كند و درواقع با موقعيت استراتژيكى كه دارد، 
به يكى از بزرگ ترين بازيگران عرصه بين الملل تبديل شده است. همين امر 
باعث شد تا ساير قدرت هاى جهانى به سرنوشت اين منطقه عالقمند گردند 
و ميزان اين عالقه روز به روز به صورت تصاعدى رو به فزونى است و 
بى دليل نيست كه خاورميانه را منطقه تصادم منافع دولت ها مى دانند. با توجه 
مختصر توضيحى كه درباره خاورميانه مطرح شد، مناسب تر ديديم تا پيامد و 
تأثير نفت بر سياست و مسائل اجتماعى و فرهنگى منطقه را از زبان يكى از 
پژوهشگران مسائل خاورميانه جويا شويم. دكتر كيهان برزگر  استاد دانشگاه 
و پژوهشگر ارشد مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و مطالعات خاورميانه، پاسخگوى سئواالت ما در اين مورد بودند. دكتر برزگر 
تدريس  به  مشغول  تحقيقات  و  علوم  دانشگاه  الملل  بين  روابط  گروه  در 
هستند و تاكنون ده ها مقاله به زبان فارسى و انگليسى در مجالت داخلى 
خارجى  سياست  و  عراق  مسائل  خاورميانه،  درباره  خارجى  ژورنال هاى  و 
كرده اند  تأليف  هم  كتاب  چندين  اين  بر  عالوه  رسانده اند.  چاپ  به  ايران 
و  جديد  عراق  ـ  «ايران  و  جديد»  عراق  در  ايران  خارجى  «سياست  كه 
نظام سياسى امنيتى خليج فارس» از مهم ترين اين آثار هستند. ايشان در 
تأليفات خود ديدگاه سياسى ـ امنيتى و رويكردى تاريخى ـ جامعه شناختى 
دارند. منطقه اى كه امروز با عنوان خاورميانه مى شناسيم از گذشته هاى دور 
داراى اهميت سوق الجيشى بوده است و كشف و استخراج نفت به عنوان 
گرداننده اصلى چرخ صنايع در دنيا موجب شد تا قدرت هاى فرامنطقه اى 
براى تأمين منافع خود حضورى فعال در منطقه داشته باشند كه بدون ترديد 
از همه جهات بر كشورهاى منطقه تأثيرات عميقى به جاى نهاده است، 

 دكتر كيهان برزگر
پژوهشگر ارشد مركز تحقيقات استراتژيك
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شما به عنوان كارشناس مسائل خاورميانه، پيامدهاي  سياسىـ  امنيتي اين 
مسأله و تأثيرات آن بر ساختارهاي  سياسى اين منطقه بحران خيز را چگونه 

تحليل مى كنيد؟  

يكى  مى دهم  قرار  نظر  مد  را  موضوع  دو  مورد  اين  در  من  برزگر:  دكتر 
موضوع نفت و تأثيرات آن بر پيدايش سيستم جنگ و بحران در خاورميانه 
كه پيامدهاي سياسى جدى در طول دهه هاى گذشته داشته و ديگر موضوع 
ارتباط بين برقراري دمكراسى و ثبات در خاورميانه. مسائل مربوط به نفت 
در منطقه  بر شكل قدرت و سياست منطقه  تأثيرات جدى داشته است. از 
جمله با اكتشاف نفت در دهه ى اول قرن بيستم نقش قدرت هاى خارجى در 
منطقه خاورميانه نهادينه شد. اگرچه از قبل هم در آنجا نقش داشتند از جمله 
نقش پرتغالي ها و اسپانيايي ها،  اما اولين نقش جدى نهادينه شده ي يك 
قدرت خارجي را انگليسى ها به منظور حفظ منافع خودشان در مسائل مربوط 
به نفت و انر ژي  ايفاء كردند. سپس انگليسي ها  نخستين تحوالت جدى 
را در ساختار سياسى منطقه به وجود آوردند كه من از آن به عنوان پيامد 
سياسى ياد مى كنم. زيرا زمانى كه آن ها نفت را در ايران و سپس در عراق 
اكتشاف و استخراج نمودند به اين نتيجه رسيدند كه ساختار قدرت را به 
گونه اى طراحى كنند كه بعدها منافعشان حفظ شود. مرزهاى سياسى را در 
بين كشورهايى كشيدند كه به لحاظ طبيعى به هم متصل نبودند مثًال كويت 
را از عراق جدا كردند تا با كنترل مستقيم نفت آنجا منافع   شركت هاى 

انگليسى تامين گردد و  به راحتى بر نفت آنجا تسط داشته باشند. 

 كتاب ماه: پيامدهاي سياسى اتخاذ چنين استراتژ ى هاى چه بوده است؟

دكتر برزگر: نظم انگليسى كه بر خاورميانه حاكم شد، بر ساختار سياسى 
منطقه تأثير بنيادينى به جاى گذاشته كه تا به امروز هم شاهد آن هستيم. 
درسال 1921  كنفرانسي  طي  انگليسي ها  توسط  خاورميانه  سياسي  نقشه 
درقاهره به وجود  آمد. در اين كنفرانس خانمى به نام گرترود بل صاحب 
كتاب «ملكه صحرا» نقشه خاورميانه را به همراه چرچيل و لورنس عربستان 
طراحي و تصويب كردند و نقشه بر اساس تأمين منافع بريتانيا كشيده شد. 
نقشه سياسي عراق نيز كه حاصل تركيب سه منطقه جغرافيايي و هويتي 
متفاوت، كردها، سني ها و شيعيان است، در همان زمان تصويب شد. تداوم 
بحران و بي ثباتي در عراق امروز بيشتر ريشه در اين پيشينه تاريخى دارد. 
زيرا وجود مرزهاى ساختگى تنش ميان اقوام عراقى را دامن مى زند.كردها 
در منطقه كركوك و شيعيان در جنوب در پى نفت هستند كه سنى ها با آن 
مخالفت مى نمايند. اختالفات ارضي موجود در خاورميانه بين افغانستان و 
پاكستان، مرزهاى خليج فارس  و اختالف سرزمينى بين قطر و عربستان 
همگى به نظم مزبور بازمى گردد. در واقع انگلستان براى تأمين نفت مورد 
نياز خود باعث ايجاد تقسيماتى شد كه هميشه سيستم تنش و بحران مانده 
است و به خاطر اين قضيه خاورميانه هر چند سال يك بار وارد جنگ مي 
ساير  تنش هاى  و  ارضى  اختالفات  يا  اسرائيل  و  اعراب  جنگ هاى  شود. 
كشورها در اين مقوله مى گنجد. درواقع دسترسى به نفت براى حفظ منافع 
انگلستان در نيمه قرن 20 سيستم جنگ و بحران را ايجاد كرد كه همچنان 
سياستي  چنين  طراحي  كه  كنم  اضافه  هم  را  نكته  اين  البته  دارد.  وجود 
حاصل اهداف و استراتژي هاي انگليس در حفظ منافع امپراطوري بريتانيا 
درآن مقطع زماني بود. اين بدان معني نيست كه چنين سياستي امروزه نيز 

الزاماً دنبال مي شود. 

 كتاب ماه: ارتباط نفت با موضوع دمكراسى و ايجاد ثبات به چه صورت 
است؟

و  آمريكا  كه  است  اين  امر  واقعيت  تاريخي  نگاه  يك  از  برزگر:  دكتر 

با اكتشاف نفت در دهه ى اول قرن 
بيستم نقش قدرت هاى خارجى در 

منطقه خاورميانه نهادينه شد و 
اولين نقش جدى نهادينه شده ي 
يك قدرت خارجي را انگليسى ها 

به منظور حفظ منافع خودشان در 
مسائل مربوط به نفت و انر ژي  

ايفاء كردند

آمريكا و كشورهاى اروپايى در بسياري از  برهه هاى 
تاريخى به خاطر منافعشان تشكيل  يك حكومت مقتدر 
مركزى و باثبات را بر ايجاد  دموكراسى ترجيح داده اند. از 
اين لحاظ، ايجاد ثبات را فداي دموكراسي كرده اند



141
اره 

شم
 - 

138
8  

من
به

13

141
اره 

 شم
- 1

388
ن  

بهم

133

منافعشان  خاطر  به  تاريخى  برهه هاى  از   بسياري  در  اروپايى  كشورهاى 
تشكيل  يك حكومت مقتدر مركزى و باثبات را بر ايجاد  دموكراسى ترجيح 
داده اند. از اين لحاظ، ايجاد ثبات را فداي دموكراسي كرده اند. اين مسأله 

حتي تا به امروز نيز ادامه دارد. 

     كتاب ماه: مثال هايى هم در اين مورد ذكر مى فرمائيد؟

دكتر برزگر: واضح ترين نمونه آن كودتاى 28مرداد 1332 در ايران بود. 
انگليسى ها دولت ملى دكتر مصدق را كه با ملى كردن نفت دست شان را 
از منابع ايران قطع كرده بود، برنمى تافتند و از همان آغاز به مقابله و توطئه 
عليه آن برخاستند. بنابراين با آمريكايى ها كه تسلط چندانى هم بر خاورميانه 
نداشتند، در اين راه هماهنگ شدند. سران بريتانيا به خوبى از نگرانى دولت 
حربه  اين  با  علت  همين  به  بودند  آگاه  كمونيسم  توسعه  قبال  در  آمريكا 
دولتمردان آن كشور را قانع كردند كه ايران در حال سقوط است و به زودى 
كمونيست ها (حزب توده) اداره آنجا را به دست مى گيرند. بنابر اين با طرح 

كودتا مصدق را سرنگون كردند. 
بود،  منوال  همين  به  وضع  هم  سال 1990م.  در  فارس  خليج  جنگ  در 
تا  كه  آمريكا  نيروهاى  فرمانده  و  برد  بين  از  را  صدام  لشكر  آمريكا 
نزديكي هاي بصره پيش رفته بودند وعده داد تا 24 ساعت ديگر بغداد را 
اشغال خواهد كرد؛ اما رئيس جمهور آمريكا پايان عمليات را اعالم نمود 
و گفت كه منافع آمريكا در سقوط صدام نيست. پس در آن مقطع زماني 
آمريكا واقعًا به دنبال برقراري دموكراسي در عراق نبود. مثال ديگر از فدا 
شدن دمكراسى براى ايجاد ثبات، رفتار آمريكا در قبال عربستان سعودي، 
يعنى بزرگ ترين متحد آن كشور در منطقه است. وقتى بحث دمكراسى 
در آنجا مطرح مى شود، آمريكا كه بر جريان صدور نفت آن كشور تسلط 
دارد، حفظ ثبات در آن كشور را ترجيح مي دهد. بنابراين مسائل مربوط 
به حقوق بشر، اصالحات سياسي ـ اجتماعي و غيره در آن كشور ناديده 
گرفته مي شوند. آخرين نمونه از اين گونه رفتارهاى آمريكا، حكومت جديد 
به  صدام   دسترسى  عراق  به  حمله  در  بوش  جورج  توجيه  است.  عراق 
سالح كشتار جمعى بود؛ اما وقتى تسليحات پيدا نشد، استراتژى جديدي 
يعنى ايجاد دمكراسى جايگزين آن شد. اما بعد از گذشت نزديك به هفت 
سال از حمله به عراق، دموكراسى مورد نظر محقق نشده است؛ چون اگر 

به طور كامل اجرا شود، قطعًا به نفع منافع و امنيت ملي آمريكا نخواهد 
بود.  بنابراين بار ديگر برقرارى ثبات را بر دمكراتيزه شدن ترجيح دادند 
و چون سياسيون آن كشور پى بردند كه فرهنگ دمكراسى در عراق با 
غرب فاصله زيادى دارد به حمايت همه جانبه از آقاى نورى مالكى براى 

برقرارى دولت قدرتمند مركزي پرداختند.   
 

تحوالت  ريشه هاى  بررسى  بيشتر  ما  هدف  دكتر  آقاى  البته  ماه:  كتاب   
كنونى است. بنابراين برگرديم به بحث روند تاريخى نفت و نقش آن در 
كشيده شدن جنگ جهانى به منطقه، كه بدون ترديد تأثير زيادى بر اين 
واقعه داشت و به گفته چرچيل، نخست وزير وقت بريتانيا نفت عامل اصلى 

اشغال ايران به شمار مى رفت؟

دكتر برزگر: بله درست است به طوري كه به ايران در جنگ جهانى دوم 
لقب پل پيروزى دادند كه حوادث بعدى نشان داد كه بى جا هم نبود. هيتلر 
براى پيروزى در جنگ، پيشروى به شرق و شكست شوروى كه همچنان به 
مقاومت ادامه مى داد، به چاه هاى نفت باكو و قفقاز نيازمند بود. در صورتى كه 
نيروهاى موتورى آلمان به نفت و انرژي منطقه دست مى يافتند، سرنوشت 
جنگ در منطقه خاورميانه و حتي اروپاي شرقي مي توانست عوض شود.  
تمام منافع بريتانيا هم در خاورميانه به خطر مى افتاد بنابراين به فكر افتادند تا  
با تقويت ارتش شوروي و ارسال كمك هاي نظامي و اقتصادي بر مقاومت 
شوروي بيفزايند و مانع عملى شدن اين برنامه شوند. تنها راه و به صرفه ترين 
آن انتقال اين كمك ها از طريق ايران بود به خصوص راه آهن تازه تأسيس 
ايران كه شمال و جنوب ايران را به هم وصل مي كرد.  اين راه آهن كمك 
بسيار زيادى به نقل انتقال نيرو ها مى كرد. كه البته بعد از جنگ باز هم 
انگليس منافع نفتى خود را در ايران دنبال مى كرد. كه بعداً مسأله ملي كردن 

نفت ايران و نقش انگليسي ها دركودتاي 28 مرداد 1332 را مي بينيم.

 كتاب ماه: چرا بعد از جنگ انگليسى ها به اين فكر افتادند كه آمريكا را 
جايگزين قدرت خود نمايند و به نوعى چنانكه حوادث بعدى نشان داد آن ها 

را در نفت منطقه به ويژه ايران سهيم كردند؟

دكتر برزگر: ساختار بين الملل بعد از جنگ جهاني دوم عوض شد. انگلستان 

انگلستان براى تأمين نفت مورد نياز خود باعث ايجاد 
تقسيماتى شد كه هميشه سيستم تنش و بحران مانده 
است و به خاطر اين قضيه خاورميانه هر چند سال يك بار 
وارد جنگ مي شود

خاورميانه در برزخ بحران و ثبات
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يك كشور بزرگ با جمعيت و منابع زياد  نبود.  ملت هاي تحت سلطه بريتانيا 
رفته رفته خواهان استقالل خود شدند. پس انگليس بعد از جنگ جهانى   
روزبروز ضعيف تر مى شد و كشورى كه مى گفتند آفتاب در امپراطورى اش 
غروب نمى كند عالقمند شد تا متحدي را كه به آن اعتماد داشت يعني 
آمريكا خود را وارد مسائل خاورميانه كند. جالب اين جاست كه مهم ترين 
ايران  در  مرداد   28 كودتاى  همان  منطقه  مسائل  به  آمريكا  ورود  نقطه 
بود. هرچند سران اياالت متحده در دوره ترومن راه ديگرى براى مقابله 
با كمونيسم در پيش گرفته بودند اما در زمان آيزنهاور به اين نتيجه رسيدند 
كه براى جلوگيرى از نفوذ كمونيست ها بايد قدرت خود را در خارج از قاره 
آمريكا گسترش دهند و انگليس ها با استفاده از فرصت پيش آمده آن ها را 
راضى كردند كه به اقدامى جدى دست بزند و اينگونه كودتا دروازه ورود 

جدى آمريكا به مسائل خاورميانه شد. 

كتاب ماه: در ديگر كشورهاى منطقه هم وضع بهتر از اين نبود؟

دكتر برزگر: بله در دهه هاي 50، 60 و 70 ميالدي تنها مسأله نفت بر 
مسائل سياسي خاورميانه سايه نينداخته بود و چون به دوره جنگ سرد هم 
معروف شد، جنگ ايدئولوژى هاي سرمايه داري و كمونيستي براي توسعه و 
نفوذ دركشورهاي منطقه  نقش بسيار زيادى در اين راه ايفاء نمودند. هرچند  
آمريكا در يونان، تركيه، ايران و برخى ديگر كشورها حكومت هاى طرفدار 
خود را تقويت نمود، اما در عراق چندين بار كودتا رخ داد و نظاميانى روى 
كشورهاي  ساير  در  داشتند،  شرق  بلوك  سوى  به  گرايش  كه  آمدند  كار 
جهان عرب مثًال در سوريه و مصر هم همينطور. پس جداى از نفت، قدرت 

و ايدئولوژى نيز با نوع حكومت و قوت يا ضعف آن ارتباط داشت.

كتاب ماه: از لحاظ اجتماعى و به هم خوردن بافت طبقاتى در خاورميانه، 
مثل  سنتى  طبقه  سقوط  يا  دولتى)  (بورژازى  متوسط  طبقه  ظهور  مثًال 

زمينداران در نفت چه تأثيرى  به جاى گذاشت؟ 

در  نفت  از  حاصل  درآمدهاي  چون  داشت.  جدي  تأثيرات  برزگر:  دكتر 
اختيار حكومت ها قرار گرفت و نقش آن ها در تسلط بر امور سياسي  ـ  
اجتماعي و حتي اقتصادي كشورها تقويت كرد. رفته رفته دولت ها سعي 
در مدرنيزه كردن ساخت قدرت و سياست و اقتصاد خود كردند و نتيجه 
آن افزايش تقاضا در منطقه براي دسترسي به تكنولوژي و دانش غرب 
بود و به تبع ظهور نسل جديدي از دانش آموختگان كه به غرب رفتند 
و به تكنوكرات ها شهرت يافتند. در بازگشت آن ها به كشورهاي مادر و 
در  جديدي  متوسط  طبقه  اقتصاد،  و  تجارت  نوع  شكل  تغيير  همچنين 
كشورهاي منطقه بوجود آمد. از اين لحاظ، ايران يك كشور پيشرو در اين 
زمينه است. وجود طبقه متوسط قوي در ايران امروز به نظرم، خود حاصل 
تحوالت بوجود آمده در آن دوران مي باشد. از اين لحاظ، ايران در منطقه 

خاورميانه يك كشور بي نظير است.  

كتاب ماه: پيامدهاي فرهنگي نفت بر كشورهاي منطقه خاورميانه را چگونه 
بيشتر كشورهاى  ارزيابي مي كنيد؟ در دهه1960 و 1970 ميالدى تقريباً 
كاالهاى  براى  مناسبى  مصرف  بازار  صورت  به  ايران  جمله  از  منطقه 
فرهنگى و اقتصادى غرب در آمده بود، به نظر شما در اين راه خود غربى ها 
جنبشى را راه انداخته بودند يا اينكه سردمداران كشورهاى منطقه به خاطر 

افزايش درآمد نفت با ميل و رغبت خود مروج كاالهاى غربى شدند؟

دكتر برزگر: درواقع هر دوى اين ها درست است. آمريكا با گسترش شيوه 
زندگى خود در تركيه و يونان تا حد زيادى زمينه نفوذ كمونيسم را از بين 
برد. از سوى ديگر حكومت هاى منطقه مانند امارات و بحرين هم سعى 
در نزديكى به آمريكا به عنوان قدرت برتر را داشته و دارند  و آن را براى 
خود افتخار مى دانند. برعكس ايران دراراى پشتوانه قوى فرهنگى بود كه 
با پيروزى انقالب اسالمى هويت جديدى شكل گرفت كه در برابر فرهنگ 
غربى مقاومت مى كند. درآمد نفت فروخته شده مى بايست به طريقى بار 
ديگر به جريان اقتصادى آن ها باز مى گشت. بنابراين بسيارى از دولت ها 
براى بقاء خود به واردات تسليحات روى آوردند مثًال عربستان در ازاء فروش 
نفت مجبور است تكنولوژى غرب را بپذيرد و براى حفظ چتر امنيتى خود  
پيشرفته ترين تجهيزات را از فرانسه خريدارى مى نمايد. اما نكته ديگر كه 
مى نمايد،  توجيه  را  جهان  نفت  بر  تسلط  براى  آمريكا  جانبه  همه  حضور 
در اختيار گرفتن ابزارى براى اداره جهان است. آمريكا اكنون موفق شده 
است در حدود  50 تا 60 درصد نفت توليدى خاورميانه را تحت كنترل 
خود درآورد. بنابراين مى تواند به عنوان ابزار قدرتمندى براى كنترل رقباى 

اقتصادى خود از جمله چين آن را به كار برد.

كتاب ماه: پيامدهاي فرهنگي ـ سياسي ديگر نفت در منطقه خاورميانه را 
چگونه مي بينيد؟

دكتر برزگر: به نظرم ارتباطي بين موضوع حفظ امنيت انتقال انرژي و 
نفت و مبارزه با تروريسم و القاعده و حضور مستقيم آمريكا در منطقه ي 
ـ  نظامي  حضور  افزايش  كه  معتقدند  بسياري  دارد.  وجود  خاورميانه 
اقتصادي آمريكا در منطقه، وابستگي بيشتر امنيتي حكومت هاي منطقه از 
جمله رژيم هاي محافظه كار عربي به آمريكا را در پي خواهد داشت. همين 
امر بهانه هايي به گروه هاي خشونت گرا و تندرو مثل القاعده مي دهد كه 
جنگ خود با آمريكا را تالشي براي براندازي اين حكومت ها بدانند كه 
درواقع در مرحله اول اجازه دادند تا نيروهاي آمريكايي وارد منطقه شوند. 
داشته  عرب  درجهان  جدي  تأثيرات  نيز  فرهنگي  لحاظ  از  مسأله  همين 
است. القاعده توانسته با توجيه جنگ عليه آمريكا و تالش براي خروج 
نيروهاي بيگانه از سرزمين هاي اسالمي، جوانان زيادي را درجهان عرب 
براي  آمريكا  تالش  نيز  فرهنگي  لحاظ  از  بنابراين  درآورد.  استخدام  به 
درمنطقه  افراط گرايي  گسترش  به  منجر  خود  خاورميانه،  نفت  بر  تسلط 

شده است. 




