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Abstract  
The purpose of the present research is to study conflicting identities in the Middle East. In this regard, a 

descriptive-analytic method was used to answer this question: Who are the effective identity groups in the 

Middle East and what role have they played in internationalization of identity conflicts there? The results 

reveal that with the onset and expansion of identity conflicts, each of regional and international actors in the 

Middle East have sought to reach their hegemonic purposes in the region using identity issues and groups 

and that this subject leads to marginalization and sometimes omission of regional rivals. On the other hand, 

the expansion of conflicting fundamentalist identities conveys a sort of reclamation and an attempt to obtain 

the interests that were ignored for years due to altruist and authoritarian governments and discrimination to 

other identities in the process of defective nation-state building. Marginalization or omission of other 

identity groups in authoritarian countries with the approach of giving priority to a certain ethnic group, race, 

or religion are some of the major causes of radicalization of protests in the countries which usually associate 

with regional and global competitions too.  
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 چکیده
 یال اصلؤس نیبه ا یلیتحل -یفیروش توص است. در این راستا، و با انهیمتعارض خاورم یها تیهو یواکاو هدف پژوهش حاضر

 انهیخاورم یتیشدن تعارضات هو یالملل نیدر ب یکدامند و چه نقش انهیثر در خاورمؤم یتیهو یها گروه»است که   پاسخ داده شده
و  یا منطقه گرانیاز باز کیهر دهد که با شروع و گسترش تعارضات هویتی،  های پژوهش نشان می یافته«. ؟اند کرده فایا
 خود در منطقه دست کیبه اهداف هژمون ی،تیهو یها از موضوعات و گروه یریگ با بهره برآمدند تا درصدد انهیخاورم یالملل نیب

های بنیادگرای متعارض،  . از سوی دیگر، گسترش هویتانجامد یم یا منطقه رقبای حذف بعضاً و رفتن یابند؛ که این امر به کنار
های دگرخواه و اقتدارطلب و  سبب وجود حاکمیت ها به هایی است که سال و موقعیتخواهی و تالش برای کسب منافع  نوعی سهم

اند. در حاشیه ماندن  سازی ناقص، نادیده انگاشته شده ملت  -های موجود، در روند دولت به سایر هویت   با روا داشتن تبعیض نسبت
بخشی به یک گروه، قوم، نژاد و یا مذهب خاص،  یهای هویتی در کشورهای اقتدارگرا با رویکرد برتر و یا حذف دیگر گروه

ای و  های منطقه طور معمول، با رقابت ترین دالیل و عوامل رادیکال شدن اعتراضات در این کشورها باشد که به تواند از عمده می
  شود. پیوند می جهانی نیز هم
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 مقدمه .0

ها کشمکش و سرخوردگی نیروهای هویتی در خاورمیانه  تنوع بازیگران فراملی و فروملی نتیجه سال
های متعدد نژادی، دینی، قومی و زبانی پس از تقسیم   رسمیت نشناختن هویت است. نادیده گرفتن و به

-است. روند دولت شده  جنگ اول جهانی آغاز خالل درمیان انگلستان و فرانسه  1پیکو -استعماری سایکس
سازی از   ی تالش بر ملتجا بهبندی به شکل ناقصی اتفاق افتاد و   تقسیم نیا از  پسسازی خاورمیانه  ملت  

به سایرین  ها نسبت   به سمت امتیازدهی و برتری یکی از هویت ها دولتهای موزاییکی و پراکنده،   میان هویت
هویت واحد و تقسیم امتیازات سیاسی و اجتماعی غافل  عنوان بهها  رسمیت شناختن دیگر هویت رفته و از به

های هویتی در طی زمان تبدیل به انبار باروت خاموشی شد   های اجتماعی و سیاسی گروه  ماندند. محرومیت
که با ظهور بازیگران جدید جهادی در خاورمیانه، هر آینه در آستانه انفجار بود. اتفاقات خیزش عربی، 

در ساختار داخلی   رسمیت شناخته نشده های به  از هویت ای هشد  انباشتهای بر اعتراضات اجتماعی  جرقه
های اقتدارگرا آنان را از معادالت سیاسی و اجتماعی کنار نهاده بود.   ها حکمرانی حکومت کشورها بود که سال

های درگیر  ا بررسی موشکافانه همه گروهای متنوع و پیچیده است که جز ب اندازه هویتی خاورمیانه به کیتیژئوپل
 ها پی برد. توان به ماهیت آن  های فکری و ایدئولوژیک هر یک نمی  های سیاسی و بنیان  گیری  و توجه به جهت

ای   های گسترده  زمینه ،جایی عناصر و ساختارهای قدرت  آمده در خاورمیانه و جابه وجود تغییرات اجتماعی به
های داخلی و   اجتماعی فراهم آورده که بعضا  برخی از این منازعات به رقابت -سیاسی های  رقابت جهت در

های   رقابت تنها های خاورمیانه  که در گذشته، زمینه بسیاری از درگیری حالی است. در  تنش منجر شده
های   و میزان خواستهاست، امروزه شاهدیم که با تغییر کنشگران   ای و جهانی بوده  تیکی بازیگران منطقهیژئوپل

تیک و یهای ژئوپل  رقابت نیز بهها، منازعات هویتی   آنان و با ورود بازیگران غیردولتی به صحنه رقابت
محسوب  یا ط منطقهیدر مح یرات ساختارییتغ یعامل اصل یتیهو یها مؤلفه اند.  شدهافزوده ژئواستراتژیک 

ك، یدئولوژیت ایگرفته که ماه  شکل یابتین یها جنگقالب  در ای  همسایگان منطقه یشوند. تضادها یم
شکلی با ای همچون عربستان سعودی، ترکیه و ایران   دارد. تقابالت بازیگران منطقه یتیکیو ژئوپل یتیهو

 د.های تاریخی این کشورها دار  ایدئولوژیک و امنیتی ریشه در رقابت -یهویت
 یتیهو یها گروه»که  پردازد اصلی میال ؤس نیا به با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر

                                                           
1. Sykes-Picot Agreement  
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در پاسخ  «؟ندا هکرد فایا انهیخاورم یتیوهشدن تعارضات  یالملل نیدر ب یکدامند و چه نقش انهیخاورم
و  یا منطقه گرانیاز باز کیهر  است توان گفت: این وضعیت سبب شده  می به سوال فوق یاحتمال

 کیبه اهداف هژمون ی،تیهو یها از موضوعات و گروه یریگ با بهره برآیند تا درصدد انهیخاورم یالملل نیب
. از سوی انجامد یم یا منطقه رقبای حذف بعضا   و رفتن یابند که این امر، به کنار خود در منطقه دست
 هایی خواهی و تالش برای کسب منافع و موقعیت های بنیادگرای متعارض، نوعی سهم دیگر، گسترش هویت

های موجود در روند  به سایر هویت   های دگرخواه و تبعیض نسبت سبب وجود حاکمیت به ها است که سال
 یبه دو گروه کل انهیخاورم یتیهو یها گروهاست. سازی ناقص، نادیده انگاشته شده  ملت  -دولت

 یها تیاز هو یزیمتما تیکه با ارائه هو قابل تقسیم هستند یسلف -و سکوالر یجهاد -وج مسالمت
اند. عمده این کنشگران مطالبات  هاستبرخ یا و منطقه یدر عرصه داخل یخواه ه منازعه و سهمب یرسم

ای  کنند که به مناقشات گسترده داخلی و منطقه های خشن و غیردموکراتیک پیگیری می خویش را از راه
های مرکزی و نیز  با دولت آنان اتو تعارض انهیخاورم یتیکنشگران هو برای شناخت بیشتر، انجامیده است.

بر  یمبتن انهیخاورم یها تیهو یروند برساختگ ساختار جغرافیایی و نظم موجود در آن بررسی خواهد شد.
 نیا .است انهیخاورم یتیگرا و منازعات نامتقارن در مجموعه امنتیهو گرانیاز نقش باز ییها انهنش
گاه دنیبا رس گرانیباز موجود  یهاتیکه اغلب در تعارض با هورا  یدیجد تیهو ،کیدئولوژیا یبه خودآ
 فیخود تعر یبرا ،است یا انهیخاورمخورده  و شکستنشانده  دست یها دولت یسو شده از جادیو ا

از منظر  یا انهیخاورم یها گسترش کشمکش ی،تیهو یها کنش  عتنو یواکاودر ادامه، با  نیهمچن. دان کرده
 یتیمنازعات هو دیبه تشد 0833در سال  یعرب های زش. خیخواهد شد یبررس یتنوع و تعدد کنش نیا

 ی،رگی شکل در ی خود،ا منطقه یها و دولت گرانیو نوع مواجهه با باز گرانیتنوع باز .دیانجام انهیخاورم
 یابتین یها جنگ .گردد یبازم شیمتبوع خو یها از دولت ها ی این گروهو دور یکینزد زانیمبه  زیاهداف و ن

با  یو جهان یا منطقه گرانیتعارضات منافع باز جیاز نتا یکی ای، های اخیر منطقه در بحران انهیخاورم
های دگراندیش و با نفی  های بنیادگرا و رادیکال با هویت . گروهاست انهیمعارض خاورم یتیهو یها گروه

اوم ای، بر تد چندان روشن بازیگران غیرمنطقه های غیرهمسوی خود و همراهی با اهداف نه همه جریان
 زنند. منازعات خاورمیانه دامن می

 تصویری از ماهیت تعارض هویتی در خاورمیانه .2

در سیاست « هویت»ارائه تصویری روشن از ماهیت تعارض هویتی در خاورمیانه به تبیین کنشگری 
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 الملل وابسته است که ریشه در دو تحول عمده دارد:بین
یت الملل، تغییری   گرا و ساختارگرای روابط بین  مادیها در ادبیات   نخست آنکه پذیرش اهمیت هو

گرا، مجالی برای مباحث هویتی و   های فایده  انگارانه در برابر رهیافت  های سازهبنیادین ایجاد کرد. چالش
کننده آن پیدا کرده و موجب شده است در تحلیل محیط  الملل و عوامل تعیین  اهمیت آن در روابط بین

شمار آیند. برای پی بردن به  شدند، بههایی که پیشتر از این نادیده انگاشته میاز شاخصپیرامون، بسیاری 
رسد برخی مباحث هویتی را   نظر می  های موجود را مورد بررسی قرار داد. به  توان دیدگاه مباحث هویتی، می

کید دارند ک گرایی می  ادامه مباحث ملی گرایی را   های ملی ه ریشهدانند و با نگاهی تاریخی بر این امر تأ
دنبال کشف و یا اثبات   گرایان به  عنوان مثال، باستان  های ثابت جستجو کرد. به  بایست در بستر قومیت  می

توان در   ای حاکی از آن است که نمی  ، مطالعات خاورمیانهکه  های منفرد و آشکار هستند، در حالی  هویت
های رقیب از طریق گفتمان و بحث در حوزه عمومی در   لکه هویتاین منطقه به هویت یکپارچه رسید؛ ب

برخی  (.Lynch, 1999: p.9-46)گیرند   میان نخبگان، روشنفکران و عموم مردم، مورد سنجه قرار می
دانند. گروهی   ها، هویت را برساخته نخبگان و ضدنخبگان و هماوردی آنان در اکتساب قدرت می  دیدگاه

اند که نوسازی   بر این عقیده 1کنند. نوگرایانی چون ارنست گلنر ثمره نوسازی تعریف می دیگر نیز، هویت را
های   (. این دیدگاه010: ص3101بوش،   سزایی دارند )هینه وجود آمدن هویت تأثیر به  و گسترش بازار، در به

مجموع عوامل عینی بایست   طور کامل پذیرفت. برای ساختن یک هویت خاص، می  توان به  متفاوت را نمی
شده از  های مشترک تاریخی، مذهب رسمی )غالب( و ارتباطات اجتماعی تسهیل  آلی چون حافظه  و ایده

اگر با رویکرد اسالمی نیز به  (.Deutsch, 1953: p.45-60)طریق یک زبان مشترک در کنار هم قرار گیرند 
شود که امنیت صرفا  منحصر به  مشخص میالملل نظیر امنیت نگریسته شود، مفاهیم محتوایی نظام بین

ای و تقدم آن است، هرچند که امور مادی نیز از امور مادی نیست، بلکه نقطه تمرکز آن بر امور انگاره
ها (. در هر صورت، توجه به انگاره301: ص3100شوند )ستوده و صمدپور، اصالت برخوردارند و رها نمی

 شود.مهمی محسوب می الملل گام نخست ودر دانش روابط بین
های   ای، منجر به بروز و رشد هویت  منطقه -تحول دوم آنکه در سالیان اخیر، تغییرات متعدد جهانی

الملل شده است. های دولتی شده و باعث تکثر بازیگران ُخرد در نظام بین  فرودولتی به موازات هویت
                                                           

1. Ernest Gellner  
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است و در نتیجه  المللی ایجاد کرده بین 1ظمها تاثیری چشمگیر در ن های رفتاری آنبازیگرانی که پویش
المللی( شناخته دهنده البته به معنای سلبی آن )یعنی تهدیدکننده نظم و امنیت بینعنوان بازیگران نظم به

است. خاورمیانه بستر مناسب کشمکش و  گاه اصلی این تحول، منطقه خاورمیانه بوده  اند. جلوهشده
ای   های منطقه  ملت -فرادولتی و فرودولتی است که به تعامالت میان دولتهای مختلف   منازعات هویت

ها و مرزهای آن را   طلبی، وفاداری به دولت  های فرودولتی با گسترش انضمام  است. گروه منجر شده 
ها و   های فرادولتی همچون جنبش اتحاد عربی و وحدت اسالمی، در بسیج توده  اند. گروه  چالش کشیده  به

و  3018های  که جمال عبدالناصر در دهه  اند؛ چنان  ها ظاهر شده  ایجاد وفاداری وطنی مؤثرتر از دولت
های هنجاری   منظور تحقق و اجرای سیاست خارجی از آرمان اتحاد اعراب برای اعمال محدودیت به 3018

توجه در بررسی   ه قابل(. نکت010: ص3101 بوش، بود )هینه های عرب استفاده کرده   بر توانایی دولت
هماهنگی و تطابق  عوامل غیرمادی و تأثیر آن بر قدرت در مطالعه موردی خاورمیانه آن است که نوعی عدم

مردمی ساکنان  -های جمعی سو و هویت  شده بیرونی و قدرت مادی از یک میان ساختارهای دولتی تحمیل
ازی در خاورمیانه با چالش جدی مواجه شود س  ملت -است دولت این کشورها وجود دارد که موجب شده 

 شده و غیرقابل انطباق با یکدیگر تلقی شوند. هایی جدا  نوعی دولت و ملت تافته  و به
است. اقلیم  های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته  خاورمیانه در سال« سیاست ژئوپلیتیکی»

هایی از تطابق سرزمینی   ستفالیایی را که دارای جلوههای و  یزرع خاورمیانه، امکان تشکیل دولت  خشک و لم
آورد که مبتنی بر عناصر   های ظهور واحدهای فرودولتی را فراهم می  باشند، خواهد کاست و در مقابل، زمینه

ها را   بر این عقیده است که دولت 2گرایی باشند. والرس  ای چون مذهب، قومیت و قبیله  دهنده  پیوند
سازی   آورند که به هنگام مواجهه با تغییرات دولت  وجود می ای به  قبیله -های مذهبی  با پیشینهپیروزمندانی 

طول  (. درWeulersse, 1946: p.79-83)های آن، دستخوش واگرایی قرار خواهند گرفت   مدرن و مرزبندی
اند که  نشان کردهالمللی خاطر در مطالعات بین« دولت»سازی عنصر  گران با برجسته  جنگ سرد، تحلیل

  ای شده ها و تعارضات هویتی  رو است. خاورمیانه بستر آشوب  های متعددی روبه  سازی با چالش  روند ملت
پیکو و الگوی وستفالیایی  -ای چون معاهده سایکس  شده  است که دستاورد ساختارهای از پیش تعیین

یت، حاکمیت، ملت و دولت، بدان باشد که سازگاری میا  ای می  های خاورمیانه  تشکیل دولت ن هو
                                                           

1. Order 

2. Jacques Weulersse 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=jacques%20weulersse&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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 آمده، حاکی از دوران جدیدی در خاورمیانه است  داد، اما تنازعات داخلی و خارجی پیش  مشروعیت می
 بنیاد در  های هویت  شدن گروه  شود. برجسته  بندی می  که حول موضوع هویت و تعارضات آن فصل

 ای  های منطقه  حساب شخصی در رقابت  نوعی تسویههای شکننده خاورمیانه از یک منظر   مقابل دولت
 ای همچون عربستان سعودی و  که برخی از بازیگران منطقه طوری  شود؛ به  المللی محسوب می و بین

 گرفته پیرامون آن را برای رسیدن  های شکل  کنند موضوعات هویتی و گروه ای تالش می  بازیگران فرامنطقه
 ای علم کرده و از آنان بهره جویند  منطقه و در مقابل سایر رقبای منطقهبه اهداف هژمونیک خود در 

(Messner & Haken, 2015: p.36-39.) ملت در خاورمیانه را  -این وضعیت، ساختار شکننده دولت
ای و عمیقی با   دولت ضعیف، پیوند ریشه»معتقدند  1نظرانی چون جوئل میگدال  کند. صاحب  تر می بغرنج

بندی شده و در   ای و مذهبی صورت  های قومیتی، عشیره  ای دارد که براساس مؤلفه  اییکی و گسستهجامعه موز
های قومی و دارای قابلیت تحقق   گیری دولت  اند. این وضعیت، مانع شکل وضعیت شکنندگی قرار گرفته

گرایی بین   جاد همبا از بین رفتن انگیزه ای(. Migdal, 1988: p.21-23)« شوند  عینی حاکمیت خود می
 .(Hudson, 1977: p.33-55)شود  تر می  دولت، سرزمین و ملت، مشروعیت دولت ضعیف

الملل  توان گفت، برجسته شدن مسائل هویتی نقش مهمی در تحول ادبیات روابط بین طور کلی می به
آن بر مباحث و های متفاوتی از هویت و چگونگی تأثیرگذاری  است. متفکران این عرصه دیدگاه داشته 

اند. پرداختن به هویت و سایر مفاهیم مرتبط با آن همچون مذهب، قومیت و  المللی ارائه کرده تحوالت بین
های دگرخواه، به خصوص در تحلیل تحوالت اخیر خاورمیانه و  ها در رشد هویت گرایی و نقش دولت قبیله

مللی، به مرتفع شدن تنگنای حاصل از نگاه ال حضور مؤثر بازیگران فروملی در کنار بازیگران اصلی بین
 است. المللی انجامیده  گرایانه به رویدادهای بین صرفا  مادی

 ظهور کنشگران هویتی و افول بازیگران ملی در خاورمیانه .7

است.  یا و منطقه یجهان یها قدرت تعارضات و منافع یمحل تالق ،انهیخاورم کیتیژئوپل تیموقع
 یمنافع حداکثرکه  یا گونه بهای هستند،  منطقه یو قواعد باز طیمحمدیریت  در پی ثرمؤو  منتفع گرانیباز

 2«یا هیحاش نیسرزم»عنوان  در دوران جنگ سرد به انهید. گرچه خاورمنکن نیمنطقه تضم نیخود را در ا
                                                           

1. Joel S. Migdal  
2. Rim Land 
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و  یتیامن گاهیاز جا دیمنطقه در دوران جد نیشد، اما ا یبزرگ محسوب م یها قدرت یکیتیژئوپل یها رقابت
 یکیتیژئوپل تیدر موقع رییدر دوران بعد از جنگ سرد، شاهد تغ است.  برخوردار شده یا ژهیو کیاستراتژ
را  انهیخاورم یتیفراهم شد که منطق امن یگرانیظهور باز یبرا نهیزم ند،یفرآ نی. در اهستیم انهیخاورم
عنوان  توان به یبخش را م یآزاد یها مقاومت و نهضت یروهاین ،یفرومل گرانی. بازندتأثیر قرار داد تحت
بعد از جنگ سرد  اندر دور انهیخاورم دیجد یکیتیژئوپل یدر فضا یگریمعادله قدرت و باز یاصل محور

که از اعتبار  دیگرد لیتبدای  ییایبه حوزه جغراف انهیخاورم ند،یفرآ نی. در امورد شناسایی قرار داد
 (.110: ص3101)کوهن،  برخوردار است 1«نیقلب زم» یکیتیژئوپل

ها ظهور  مؤلفه نیایکی از . وجود آمد به انهیدر خاورم نوینی یکیتیژئوپل یها جنگ سرد، مؤلفه انیبا پا
و  کردینوظهور رو یروهای. ناست یتحول انقالب یعنوان محور اصل به «گرا ی هویتاجتماع یروهاین»

 های هویت هستند که مایه قومی، فرهنگی و نژادی درونبه مسائل دارند؛ مباحث  یتیهو یریگ جهت
را در  ییگرا تیتوان نشانه هو یم ،یطور کل به اند. در قالب مطالبات هویتی نیروهای نوظهور متبلور شده

 استیتواند بر س یکه م ییها مورد توجه قرار داد. جنبش یو انقالب یاجتماع یها جنبش یریگ شکل
گذار بر تأثیر یعنوان عامل اصل به تیهو ب،یترت نیبه ا گذار باشد.ریکشورها تأث ریو سا کایآمر یا انهیخاورم

به گذشته    امروزه معادله قدرت در خاورمیانه نسبت .آید شمار می بهکشورها  ریو سا کایآمر یتیامن استیس
 یروهایکه ن استبیانگر آن  انهیخاورم یکیتیژئوپل یدر فضا رییتغاست.   تری به خود گرفته شکل رادیکال

شاخصه اصلی  .کنند می یگر به کنشاقدام  ،الملل نیدر روابط ب یسنت گرانیبه موازات باز دیجد یاجتماع
در دوران به بیان دیگر،  (.110: ص3100کیا،  هاست )محمدیبنیان بودن آن های جدید، هویتاین گروه

 توان ینمای، دیگر  طالبات سیاسی و منطقهو با ورود نیروهای غیردولتی به منازعات و مبعد از جنگ سرد 
منطقه مورد  نیا کیو استراتژ یتیامن گرانیباز نیتر یعنوان اصل را به انهیخاورم های و دولت کشورهاتنها 

 (.311: ص3103 نژاد، )مصلی قرار داد دیتوجه و تأک
خاورمیانه، نیروهای باید اذعان داشت که در دوران پس از جنگ سرد و با تغییر موقعیت ژئوپلیتیکی 

اند؛ عمده مطالبات آنان  های مقاومت نیز وارد بازی قدرت عصر جدید گردیده گرا و هویت اجتماعی هویت
نژادی  -های هویتی مایه های رقیب، حاوی درون های دولت تأثیر فضای انقباضی داخلی و گاه حمایت تحت

                                                           
1. Heart Land 
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خویش، به کنشگران رادیکال و بعضا  های  دلیل سرخوردگی و عدم اجابت از سوی دولت است که به
 اند. ای تبدیل شده المللی و منطقه زننده نظم موجود بین برهم

 روند برساختگی هویت در منازعات خاورمیانه .0

سازند.  یاز رقابت را منعکس م یدین اساس، شکل جدیاند و بر ایاجتماع یها ها برساخته گروه تیهو
گرا و  هایی از نقش بازیگران هویت توان با نشانه خاورمیانه را میهای جدید کنشگری در حوزه  واقعیت

گاهی  گسترش منازعات نامتقارن در این مجموعه امنیتی بازشناسی کرد. بازیگران منطقه ای با کسب خودآ
کنند و مبتنی بر آن به ارتقاء سطح  گذاری می ایدئولوژیک و استراتژیک، هویت جدیدی را برای خود پایه

زنند. رقبای آنان نیز با رواج تردید در این حقانیت، در  و حقانیت سیاسی خود دست به اقدام میمشروعیت 
تالشند تا روند موجود را به نفع خود تغییر دهند. تردید در هویت و حقانیت سیاسی بشار اسد و حکومت 

 (. 01-00: ص3101نژاد،  گیرد )مصلی اسد در این چارچوب قرار می

انه در یخاورم یاسیوجود دارد. تحوالت س یاسیقدرت س ییجا درباره جابه یمختلف یها افتیره
و  یاسیس یط فشارهایر شرایها تحت تأث دهد که حکومت یند خیزش عربی نشان میچارچوب فرا

ج یتوانند از ابزار جنگ در جهت بس یم یاسیس یها ، نظامیندین فرایموازات چن پاشند. به ی، فرومیاجتماع
منجر به گسترش  یندین فرایکنند. چن استفاده یاسیو در جهت استحکام ساختار س یاجتماع یها توده

و  یستیپوپول یها آورد. حکومت یوجود م ها را به ش اقتدار حکومتینه افزایشود و زم سم مییپوپول
ت کاربرد قدر یق سازوکارهایخود را از طر یاسیت سیانه، مشروعیخاورم یاقتدارگرا یاسیس یها نظام

 ند. ینما یم یریگیپ
از  ییاقتدارگرا به روندها یها انه نشان داده است که سرنوشت و فرجام حکومتیخاورم یاسیتجربه س

از  یا  شوند و چرخه یتکرار م یداخل یها ، جنگیاریشود. در موارد بس یمنجر م یاسیس یثبات یآشوب و ب
 کنند. با توجه به  یجاد میرا ا -باشدشتر تداوم داشته یا بیك دهه ی یکه ممکن است برا -خشونت

خیزش  یتیو امن یاسی، سینده تحوالت اجتماعید داشت که آین موضوع تاکیتوان بر ا ی، میندین فرایچن
ب یرق یمذهب یها گفتمان یباشد که دارا یای م یاسیس یها از رقابت گروه یانه، تابعیعربی در خاورم

 (.  (Byman & Pollack, 2007: p.94هستند
  را در حوزه یتیج پرمخاطره امنیند خیزش عربی نتایدهد که فرا یانه نشان میتحوالت خاورم یابیارز

است. شدت و گستره بحران در   جا گذاشته قا بهیترانه و شمال آفریتا شرق مد یجنوب غرب یایآس ییایجغراف
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توان به  یم یندین فرایبه چن افته است. با توجهیش یافزا یگونه قابل توجه به ییایمختلف جغراف یها حوزه
از  یخیزش عربی، ناش ییاید که گسترش بحران و تصاعد منازعات در حوزه جغرافیرس یبند ن جمعیا

ت به یافته و در نهایاز خیزش عربی ظهور  ییها که براساس نشانه یاست. روند ب بوده یرق یها پادگفتمان
است. مطالعات  منجر شده  ییایمختلف جغراف یها حوزهان در یعیبا ش یسلف یها گروه یگفتمان ییارویرو

دهه دوم  یها زشیژه ستیبه بعد، به و 3008از منازعات دهه  یتوجه دهد که بخش قابل یانجام شده نشان م
ی و یاکویاست )ن انه انجام شده یخاورم یفرهنگ یو تضادها یتیهو یها ر مؤلفهیتأث انه تحتیخاورم 03قرن 

 . (310: ص3103بهمنش، 
که  یانه دانست. تحوالتیخاورم یتیو امن یت و روند تحوالت اجتماعیتوان در ماه یعلت این امر را م

شونده داشته است. درباره علل گسترش منازعات  ابنده و دگرگونیرییت تغیدر منطقه خیزش عربی ماه
است. هر   ارائه شده یمختلف یها افتیحوزه خیزش عربی ره یو تصاعدی بحران در کشورها یاسیس

 یها گفتمان ییارویخیزش عربی و رو یندهایرگذار بر فرایاز عوامل تأث یکیعنوان  توان به یافت را میره
ب عراق، یرق یها گروه ییارویکه از مصر آغاز شد، آثار خود را در رو یانه دانست. روندیب در خاورمیرق

 یریگ علت شکلانه منعکس نموده است. یخاورم یا منطقه یها از رقابت یاریمن و بسین، یه، بحریسور
 یتضادها یکه دارا یا انه جستجو کرد. منطقهیخاورم یو اجتماع یتیهو ید در فضایرا با یندین فرآیچن
کند. منطق  ید میرا بازتول یاسیت سیاز مشروع ییها خود نشانه یبرا ین بوده و هر گروه مذهبیادیبن یخیتار

 دهد. یل میتشک یتیحوزه خیزش عربی را موضوعات هو یدر کشورها یاسیو س یتحوالت اجتماع

  تنوع کنش هویتی و گسترش منازعات در خاورمیانه  .5

 یایانه، آسیدر بالکان، خاورم یتیهو یها ظهور بحران ینه برایبعد از جنگ سرد، زم یها در سال
ط فقدان قدرت یاب در شریرق یها گروه یخیتار یها از جدال یاریوجود آمد. بس و قفقاز به یمرکز

 یخیب عموما  در تالش بودند تا اهداف تاریرق یها د شد. گروهیبازتول یالملل نیو ب یا شده منطقه یساختار
در  یتیهو یها ن مرحله رقابتید کنند. اولیخود بازتول ییت ادعایخود را براساس نفرت، انتقام و حقان

 افت. یو قفقاز نیز گسترش  یمرکز یایبه حوزه آس یندین فرآیبالکان شکل گرفت. چن
 یت ملیمطالعات امن یاز سازوکارها یعنوان بخش توان به یرا م یا منطقه یها ت بحرانیریکنترل و مد

 یایو آس یانه عربیدر خاورم یجیای تدر گونه ، بهیندین فرآیدانست. چن 3008دهه  یها در سال
 یها یم، دگرگونیانه باشیخاورم یشورهاشدت بحران در ک یابیافت. اگر درصدد ارزیگسترش  یغرب جنوب
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ن یاست. چن منجر شده  یتیو امن یاسیر کشورها به خشونت سیش از سایمن بیو  یبیه، لیدر سور یاسیس
ر یبحران در سا یریگ شکل یالزم برا یها رساختیدانست که ز یاز عوامل یکیعنوان  توان به یرا م یروند
 (. 300: ص3111 ،انیدکمجسازد ) یر میپذ را امکان ییایجغراف یها حوزه

در مصر را  0831 یجوال -ژوئن یاسین بحران سیه و همچنیترک 0831در ژوئن  یاسیاگر تحوالت س
ابنده یتصاعد یاسیمطالبات س یریگ منطقه در شکل یعموم یتوان نقش فضا یم، نمیقرار ده یمورد بررس

با  یمی، ارتباط مستقیاسیس یها مفهوم آن است که بحران به یکردین رویده انگاشت. چنیدر منطقه را ناد
نظریه مجموعه امنیتی »در « مجاورت»همجوار دارد. این همان اصل  یکشورها یجنگ داخل یروندها
تر خواهد  است که نزدیکی جغرافیایی تهدیدات سیاسی و نظامی هریک از همسایگان را برجسته« ای منطقه

ز در روند جنگ یه نیباشد. سور تر می میمن وخیدر  یکه شدت جنگ داخلرسد  نظر می کرد. چنین به
 است.   را شاهد بوده یخ اجتماعیاز آشوب و انهدام تار ییها نشانه یداخل

م. تحوالت یانه هستیدر خاورم یتیاد شده، شاهد گسترش و تصاعد بحران هوی یندهایفرآ یدر تمام
ه یها در ژانو یك و پرمخاطره منعکس نمود. موج ناآرامیای تراژ گونه به 03که آثار خود را در قرن  یبحران

گانه یانه ناآشنا و بیخاورم یبرا یافت، چرا که جنگ داخلیش یافزا یاز مغرب شروع شد و به آسان 0833
را منعکس  یزعه و جنگ داخلاز منا ییها انه همواره نشانهیخاورم یکیتیحوزه ژئوپل یخیتار ینبود. روندها

من یه و ی، عمان، سوریبیران، عراق، اردن، لبنان، لیر، مصر، ای، الجزایان دوره استعماریسازد. با پا یم
اند که صدها هزار نفر از شاهدان زنده آن را  دهیب دیآس یمهم یداخل یها ها و جنگ از شورش یهمگ

 دهند. یشهادت م
منعکس نموده  یا گسترده ییایجغراف یها ه آثار خود را در حوزهیسورمن و ی، یبیجاد شده در لیروند ا
وجود  را به یشتریب یداخل یها اد جنگیانگر آن است که خیزش عربی به احتمال زیب یندین فرایاست. چن

تواند منجر به مسلح شدن مردم شود و ممکن  یم یبه آسان یا منطقه یها یتیاز نارضا یاریآورد. بس  یم
ر یرات در سطح منطقه فراگییکه تغ یبرجسته شوند، به طور یاسیدی به لحاظ سیجد یها یتیاست نارضا

 ر ساخته است. یناپذ را اجتناب ییایمختلف جغراف یها گسترش بحران به حوزه یها نهیشده و زم
است یر سییبه تغ ییها  یرین درگیل چنیخطرناك است، چرا که تما یاریل بسیبه دال یشروع جنگ داخل

در مطالعات خود  یا ت منطقهیپردازان امن هیشود. نظر یر میتفس ینهاد یها یبند کشور بدون توجه به شکل
ت را یاز جمع ییها کال شدن بخشیراد یها نهیتواند زم یم یاند که جنگ داخل دهیرس یبند ن جمعیبه ا
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 یادیود که در گذشته ارزش زش یم ییها  ها و ارزش دهیها از ا ت تودهیفراهم سازد. روند فوق منجربه حما
آن قائل بودند، اما آن را کنار گذاشته بودند. رشد جریانات سلفی در این راستا، قابل ارزیابی است.  یبرا

همانند هنسن به  یپردازان هیدارد. نظر یت ساختاریانه ماهیخاورم یتیهو یها یریاز درگ یتوجه بخش قابل
به وجود  یساختار یثبات یط بیشرا ینه برایعد از جنگ سرد، زمب یها ن موضوع اشاره دارند که در سالیا

که  یطیخواهد بود. در شرا یتیامن یها رگذار بر بحرانیر، عامل تأثیناپذ ای اجتناب گونه ن امر بهیو ا  آمده
اقتدارگرا قرار داشتند، انتظارات  یها در چارچوب نظام یاسیاز ثبات س ییها انه با نشانهیخاورم یکشورها

رات ییا تغیو  ییجا صرفا  در دوران بعد از جابه ین مطالباتیافته است، اما امکان بروز چنیش یجامعه افزا
 (.10: ص3108ول، یشود )هنسن، تافت و و یهدف حاصل م یه در کشورهایاول یاسیس

هویتی در مناطق مختلف براساس های  توان اذعان داشت، عمده رقابت بندی کلی می در یک جمع
های  های سرکوب شده در شرایط ساختاری فقدان قدرت نفرت و انتقام و یا رسیدن به مدعای حقانیت

های جغرافیایی  ها در خاورمیانه بیش از دیگر حوزه اند؛ این دگرگونی ای و جهانی، بازتولید شده مسّلط منطقه
ها به مناطق مجاور و کشاندن پای  است. در نتیجه سرریز بحران  های سیاسی و امنیتی مبدل شده به خشونت

است که به گستردگی و  ناپذیر کرده  همسایگان پیرامونی به تنازعات و مداخله آنان را در حالی اجتناب
 های نیابتی انجامیده است. های پیاپی در خاورمیانه و تشدید جنگ استمرار بحران

 ای نه و اثرگذاری بر بازیگران فرامنطقهتشدید منازعات هویتی خاورمیا .6

رو شود، امکان  روبه یساختار یاز ابهام، جدال، منازعه و ب ییها الملل با نشانه نیهرگاه ساختار نظام ب
ها و  ن نشانهیتر یاز اصل یکیعنوان  توان به یرا م ییگرا تیدشوار خواهد بود. هو یگران کاریکنترل باز

ر یتحت تأث یا منطقه یها طیدر مح یساز تیموجود دانست؛ لذا امن یا قهمنط یها عوامل گسترش بحران
بعد از جنگ سرد  یها (. در سال10: ص3101دا کرده است )روزنا، یپ یتیت هوی، ماهیارتباط یها مؤلفه

است.  برخوردار بوده  یاجتماع یها بر کنش گروه یاثربخش یبرا یت قابل توجهیدو موضوع از مطلوب
ن موضوع مربوط به یمورد مالحظه قرار داد. دوم یاسالم ییگرا تید در قالب هویموضوع اول را با

موازات   به یل است که دموکراسین دلیهم شود. به یم یتلق یاسیس یروهایو ن یتیگران هویباز یریگ جهت
 یندهایشود. تجربه فرا یم یتلق یتیو هو یاسیس یها ن در کنش گروهیادیعنوان دو مؤلفه بن به ییگرا تیهو

ش یدر منطقه افزا یثبات ینشان داد که ب 0833بعد از تحوالت تونس در سال  یاسیس یها گرایانه گروه کنش
از منازعات  یاریبس یمنتقل شده است. علت اصل یرتریفراگ یها ك کشور به عرصهیافته و بحران از ی
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و  یخیتار یشناس جامعه یها د در نشانهیشکل گرفت را با 03قرن  ن دههیانه که در دومیخاورم یاسیس
 جستجو نمود. یتیهو یها یبند شکل

در روند گسترش  ی، آثار مؤثر و مثبتیثبات ین اعتقادند که بحران و بیپردازان بر ا هیاز نظر یبرخ
را در  یا طرهنشانگان پرمخا یجاد نخواهد کرد. بحران و جنگ داخلیمنطقه ا یدر کشورها یدموکراس

ج ینتا یدر روند اشاعه دموکراس یتیو هو یاسیگر، منازعات سیعبارت د د. بهینما یجاد میا یا ط منطقهیمح
ترانه یلبنان و شرق مد یاسیس یایبار در حوزه جغراف  نیاول یندین فرایبه همراه نخواهد داشت. چن یمثبت

ان در یعیمن، سرکوب شیه، بحران در یسور یاسیلبنان آثار خود را در منازعات س یآغاز شد. جنگ داخل
قانون ظروف »توان  یاست که م یندین فرایاست. براساس چن جا گذاشته  نده مصر بهین و بحران فزایبحر

 یها که مؤلفه یزمانداد.  یتسّر  یتیو امن یاسیس یها را در ارتباط با موضوعات مربوط به بحران« مرتبطه
مشاهده نمود.  یالملل نیو ب یا گران منطقهیش تحرك بازیتوان در افزا یآن را م دا کردند، آثاریظهور پ یتیهو

ن موضوع یت به ایشود. اسم یم یتلق یو راهبرد یاسیس یها از ضرورت یمنازعات عموما  تابع یخیدرك تار
. به عبارت دیگر، (Smith, 2001: p.2)شود  ید میبازتول یتیهو یخ در قالب تکرار تضادهایاشاره دارد که تار

طور مثال  گذارد. به یجا م همجوار به یایمختلف جغراف یها و بحران، آثار خود را در حوزه یجنگ داخل
 3011لبنان در سال  یآن مربوط به جنگ داخل یها شهیانه مشاهده نمود که ریرا در خاورم یندیتوان فرا یم
م ید. رژیگرد یتیدر روند منازعات هو یا گران منطقهیمنجربه مداخله باز یندین فرایباشد. چن یم

 یفایدانست که در ارتباط با تحوالت لبنان ا یگرانید در زمره بازیه را بایران و سوری، عراق، ایستیونیصه
منعکس کرده است.  یا خود را در گسترش بحران منطقه یامدهایآثار و پ ین روندیاند. چن نقش نموده

 یها از جنگ یگرید یها شکل یلبنان منجربه تسّر  یجنگ داخله مطرح است که ین نظریاکنون ا هم
  (Heggammer, 2010: p.65).ده استیگرد یا منطقه

سوی پیچیدگی بیشتر در حال  ای، به های ژئوپلیتیکی بازیگران سّنتی منطقه و درگیری یتیهو یتضادها
دارد.  یتیو هو ی، قومیخیتار یها شه در مؤلفهیر یا از منازعات منطقه یتوجه حرکت است. بخش قابل

انگر آن است که منازعات مبتنی بر هویت و یب یجنوب غرب یایو آس یانه عربیخاورم یها تیواقع
 ید شده است. اشغال نظامیر تداوم و بازتولیناپذ انیای پا گونه ایدئولوژی در تاریخ معاصر خاورمیانه به

 ید منازعات قبلین منجربه بازتولیحس در منطقه و سقوط صدام یالملل نیگر ب مداخله یروهایعراق، حضور ن
 یها نهید متفاوت از گزیك جدیدئولوژیو ا یتیده است. منازعات هویانه گردیخاورم یتیط امنیدر مح
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 اند.  شده ید و برسازیبازتول یو فرهنگ یتیهو یها دهد که شکاف یبوده و نشان م یخیتار
ای از بازیگران فعال در سطوح فروملی و فراملی بر  مجموعهوجه مشخص چنین روندی سربرآوردن 

صورت آشکاری در امتداد، تعارض یا همسویی با بازیگران  های هویتی و فرهنگی است که به بستر شکاف
ای هستند. هویتی شدن منازعات خاورمیانه ویژگی دورانی است که  طراحی نظم مستقر منطقه در پیرسمی 

آفرینی خود را حول  رسمی و غیررسمی درگیر در فرایند منازعات، تمایل دارند تا نقشدر آن انواع بازیگران 
« دیگری»عنوان نماینده حقیقت در مقابل  به« خود»مفاهیم، نشانگان هویتی و زبان مبتنی بر بازشناسی 

 معنادهی کنند.« باطل»عنوان نماینده  به
 اعمال و اقداماتظر هنجارهای اجتماعی از مناشاره دارد که در آن  یتیدولت به وضع تیمشروع

گردد  تلقی می در جامعه« موجه» ای« حق به»یعنوان اقدامات به یدولت در نظر نخبگان و مردم عاد
(Dogan, 2002 : p.116رو .)انتخاب،  یمردم برا ییعبارت است از توانا تیمدرن و متعارف مشروع هی

 یها اساس، دولت نیشده در قانون. بر ا ینیب شیپ نیمواز با حکام، مطابق زیآم نظارت و عزل مسالمت
و  یتیمتعدد هو لیها به دال و مقررات آن نیمردم از قوان یعنی، هستندمقتدر  وکارآمد  مشروع که عمدتا  

آن در  یمتعلق به همه مردم است و مناصب حکومت ،یدولت نیکنند. چن می یرویو پ یبانیپشت یمنفعت
 ک،یطبق روال کالس ،1تیمشروع یکسرهایی با ویژگی   اما در دولت .ستین یمشخص یها انحصار گروه

وراثت،  ت،یخوخی)ش یتنّ س نیدارند، نه طبق مواز کیزماتیحکام آن نه وجاهت کار ودولت نامشروع است 
در کشورهایی همچون  .اند ( انتخاب شدهکی)دموکرات یقانون وهیاند و نه به ش دهیرس ی( به حکمرانتیاشراف

رغم عدم تالش برای کودتا و  دلیل توزیع ناعادالنه ثروت و قدرت، علی  مصر، لیبی و تونس به سوریه،
به نقیصه بحران توزیع و گسترش نارضایتی و اعتراضات مردمی    براندازی، شاهد اعتراضات مردمی نسبت

 (.38: ص3108 های حاکم است )نصری،  گر کسری مشروعیت دولت هستیم که نمایان

 یقو یدرک کرد. اقتصاد مل یقو یاقتصاد مل یتوان با توجه به کارکردها یرا م فیضع یملاقتصاد 
همواره ارزش  یقو یاقتصاد مل ن،یمردم است. همچن یرفاه برا هیاست که قادر به تدارک سطح اول یاقتصاد

الل در اندک و اخت یگذار یهسرما جه،بود یرکود، کسر ،یکاریچون ب یکند و عوارض یم جادیافزوده ا
 تیر امنیمردم نظ هیاول یازهاین نیدر گام اول از تأم فیضع یمل یاقتصادها»اند.  یآن موقت یمقررات مال

                                                           
1. Legitimacy deficit 
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 یگریامر موجب بروز مخاطرات د نیو هم بوده بهداشت، آموزش، حمل و نقل و سرپناه عاجز ،ییغذا
 ( p.55:Job, 1992 « ).شود یم یناامن ،یکل طور و به افتهی سازمان اتیجنا ،یکش نسل ،یجنگ داخل رینظ

توانایی حضور مقتدرانه و  ت،یصالح عدم زیواسطه فقر منابع و ن، بهذ در دولت ورشکستهبحران نفو
و  یمحل یروهاین نیخلق اختالف ب ،یموسم ی. لشکرکشندارد را خود ینیدر تمام قلمرو سرزمکننده  تعیین

شود.  ینیسرزم هیتا مانع تجز کند اتخاذ می ورشکستههستند که دولت  یسه راهبرد ه،یجذب نخبگان حاش
وابسته نگهداشتن ساکنان  ،یا هیتداوم کنترل خود بر مناطق حاش یبرا یدولت نیحل چن راه نیتر متعارف

 یغن یعیاست. اگر منطقه مزبور به لحاظ منابع طب تیسوخت، غالت و امن لیاز قب یاتیبه منابع ح هیحاش
و استیالی خود منطقه را تحت کنترل  یمحل تیریمد بندند تا ش خود را به کار میتمامی تالها  باشد، دولت

در تداوم کنترل بر همه قلمرو خود به مشکل برخورد کند،  یدولت مرکز نکهیه دارند. به محض اانگ
دهند. امروزه با مسلح شدن  یم شیبحران نفوذ دولت را افزا، دمقاومت و تمّر با  یا هیحاش یها  گروه
صورتی که گروه متمرد  است. در افتهی یشتریعمق ب یمرکز های دولت یدرماندگ ،یاغیمعترض و  یها  گروه

دولت درمانده  برخوردار باشد، بحران نفوذ یکاف کیو عمق استراتژ یخارج تیحما ،ینظام حاتیاز تسل
 (.31: ص3108 نصری،) و ورشکسته هرچه بیشتر خواهد شد

 یها از گروه یتر عیوس فیمیان ط در یمواهب اقتصاد یبرخ عیوجود توزبا  ه استباعث شدامر  نیا
 تیاجازه فعال ،نییپا یاسیمنتقد با وزن س یها از احزاب و گروه یدر عمل تنها به تعداد محدود ،یاجتماع

 نیهر کدام از ا یبرا یاسیشکست در اصالحات س امدی(. پ303ص: 3101 ،یانیکو  ایداده شود )سردارن
و  هیسور میاز رژ ،«دمشق هیاعالم»با انتشار  ونیسیاپوز یها گروه ه،یاست. در سور  سه کشور متفاوت بوده

کردند که  دیو اصالحات تأک یجد یبه شدت انتقاد و دوباره بر ضرورت انجام گفتگو یاصالحات ظاهر
در  ونیسیاپوز یها گروه. با وجود سرکوب و بازداشت، دبازداشت شون 0881باعث شد سران آن در سال 

دوباره بر ضرورت انجام اصالحات  ،«کیدموکرات رییتغ یدمشق برا هیاعالم»با انتشار  0881دسامبر 
ک هیدر سور یاسیس  (.,p.55 :2006 Landis & Paceکنند ) دیتأ

از  یو قوت برخ تیضعف مشروع یدولت در سرکوب، به معنا یو توان باال کیدموکرات یها هیزوال رو
 دنیداشت. رس ییباال یریپذ بیسرکوب، آس هیبر پا ی)توان سرکوب( است. دولت متک یه کارآمدوجو

 فیشد تا توان سرکوب دولت تضع باعث انیمنطقه به شورش یو کمک کشورها هیخیزش عربی به سور
 ندی( و آغاز فرآیاسیثبات س هی)دو پا یو کارآمد تیهمزمان دو بحران مشروع دیتشد یبه معنا نیشود. ا
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منجربه بروز  رون،یاز ب یاسیو س یمذهب ،یقوم یها بود که با دامن زدن به شکاف هیشکست دولت در سور
 شد. هیو شکست دولت در سور یجنگ داخل

 «دولت یغارتگر»دو عامل  توان وجود ای را می های خاورمیانه دولت« شکست یرهایمس»ترین  عمده
 ه،یدر سور بست کشاند. رابطه میان دولت و ملت را به بندانست که بهبود « فساد و بحران اصالحات»و 

و افول اقتدار دولت  کیدموکرات یها هیدر زوال رو ریبه دو دهه اخ کینزد یروندها لیشکست دولت به دل
در منطقه و  شتریب یها تضاد باعث بروز انهیخاورم یکشورها یدر برخ های ملی اتفاق افتاد. شکست دولت

  است.  ورشکسته شده یها دولت ادیز با تعداد نسبتا   یا آن به منطقه لیتبد

 گیری نتیجه. 3

الملل روابط بین 1تحوالت قرن بیست و یکم منطقه خاورمیانه، در پرتو رویکردهای نوین در دیسیپلین
شود، تطابق وزن بیشتری نسبت به مفاهیم مادی داده می« هویت»ای نظیر که در آن به مفاهیم انگاره

الملل، منجربه اختالل  گرای روابط بین های مادی شناختی نظریه یابد. تقلیل هستی با واقع میبیشتری 
تری  الملل، ادراک دقیقانگارانه روابط بینهای سازهها شده بود. امروزه با توجه به نظریه معرفتی در این نظریه

های  اند که رشد هویت نشان داده دست آمده است. رویکردهای جدید الملل به به تحوالت روابط بین   نسبت
ها تا آن حد پیش  متعارض، موجب تکثر بازیگران فروملی در خاورمیانه شده است. کنشگری این هویت

المللی و هم در عرصه های منطقه )عراق و سوریه( هم در عرصه بین رفت که موجب کاهش نفوذ دولت
 داخلی شدند.

 یگذار  هیو سرما یمال یها  ست. گردشا ها سترس دولتخارج از د ،کنترل اطالعات در عمده موارد
بر  یمیتأثیر مستق یدولتریغ یها  شود. گسترش گروه  یانجام م المللی بین یها  واسطه شرکت هالمللی ب بین

است؛ در  خارج شده ها   صار دولتحان از حاتیکنترل تسل یها دارد، حت  دولت یءمش  و خط یگذار  استیس
 یبرا یمیعظی ها  یقاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر نگران نظامی و مواردی نظیرهای  نتیجه آشوب

در  یستیترور یها  از سازمان یکی نوانع هداعش بو توسعه  یریگ  شکل لذا،است.   وجود آورده ها به  دولت
 یخارج های  حمایتبا  ودولت عراق  فیو تضع هیدولت سور یدر اثر کاهش قدرت مرکز انهیمنطقه خاورم

با اقتدار و  یان متمادیمنطقه است که سال یها  و کاهش قدرت دولت فیتضع ی ومانده افراد بعثیو باق
                                                           

1. Discipline  
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 یستیترور و ادگرایبن یها  باعث رشد گروه یکاهش نفوذ دولت ،جهت نیاند. از ا  حکومت کرده یقدرت نظام
ها تی دارد. با توجه به ضعف دولتکه ریشه در افزایش بیش از پیش نیروهای اجتماعی و هوی در منطقه شده

در کنترل بحران، گسترش آن هم در محیط داخلی رخ داده است و هم موجب سرایت آن در محیط 
المللی و حضور نیروهای فراملی در محیط داخلی خاورمیانه گردیده است. این حضور ممکن است هم بین

ها تجلی یابد، که موجب تداوم بحران  لتزا و هم کمک به دو صورت تقویت نیروهای اجتماعی بحران به
زده نیز یکی دیگر از پیامدهای ناشی از  المللی در کشورهای بحران شود. افزایش دامنه نفوذ کنشگران بینمی

 وضعیت ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه است.

 های دولت. در گردد یمناطق بازماین حاکم در  های دولت تیبه کاهش مشروع یتیهو عمده تعارضات
در انحصار  یمناصب حکومت داند، جامعه میهمه شهروندان  دولت خود را نماینده که ،کارآمد و مشروع

از  یکی ،نیبنابرا .ندنک یم یبانیپشت و قوانین جاری مردم از مقررات ،لذا ؛ستین یخاص تیهو ایگروه 
و  یعیتوز جیرا یها وهیش رییو تغ یبازخوان ی از منظر پژوهش حاضر،تیتعارضات هو تیریمد یراهکارها

موجود در جامعه و گسترش روند  یها تیهو یگرفتن تمام ی با به باز ؛ زیرااست یاصالحات ساختار
-و روند دولت دیآ یفراهم م یداخل تیمشروع یجبران کسر یبرا طیشرا ی،حکمران یو قانون کیدموکرات

یابد. این امر عالوه بر دستاوردهای  استمرار میسازی با اعتماد و پشتیبانی متقابل دولت و ملت  ملت  
ها و اهتمام  تواند بستر وحدت و امید به بدنه جامعه در بهبود کاستی مدت نیز می بلندمدت، در کوتاه

  مردان به اصالحات ساختاری باشد. دولت
ه، اتخاذ ی و ژئواکونومیکی، هر یک از بازیگران منطقکیتیژئوپل یها تیقابل استفاده ازبا  نیهمچن

و  یاقتصاد تیوضع توان یمو بازرگانی،  یارتباطات تجار ای و با گسترش استراتژی توسعه متوازن منطقه
 یها عمدتا  متعلق به گروه ی، کها هیمناطق حاش یو آموزش یبهداشت ی،متعلقات آن همچون امور رفاه

به بحران  ،بخش نیشکننده در ا یها دولت یریپذ بآسی .دیرا بهبود بخش ،فرودست جامعه است یتهوی
 یدولت مل رانهیشگیکه اقدامات پ انجامد یم یدخالت عوامل خارج ی برایشدن بستر  نفوذ و فراهم

 استیس نیا جهیدر نت .بردارد یشکست دولت مرکز ریو پرمخاطره را از مس یتیاز موانع امن یکی تواند یم
در کنار  ،حفظ آن یبرا ی در تالشو رفاه اقتصاد تیامن ز مواهبا مندی با بهره دستوفر یروهاین راهبردی،

 .رندیگ یقرار م یدولت مرکز
عالوه بر این، گسترش روابط تجاری و تکیه بر مشترکات فرهنگی و هویتی در کنار تقریب منافع 

های نسبتا  پایداری باشد که سایر  ساز وفاق و دوستی تواند زمینه ای میان همسایگان منطقه می منطقه
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ای را تصاعدی  آفرین به حاشیه رانده شود؛ در پیش گرفتن این استراتژی، ضریب امنیت منطقه فترقات تنشم
های  تری در دخالت های هژمون نیز عرصه و مجال مداخله مضیق افزایش خواهد داد. رقبای جهانی و قدرت

ای  یجاد صلح پایدار منطقهتواند نویدبخش ا های متعدد خواهند داشت. این رویه می اندازی مکرر و تفرقه
 در ژئوپلیتیک هویتی خاورمیانه باشد. 
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