
  
  
  
  

  هاي مشترك  ها و ویژگی بررسی ریشه
  هاي خاورمیانه با تأکید بر بحران سوریه و عراق  بحران

  
  احمد زارعان 

  چکیده
خوش  خیزترین مناطق جهان است که در طول یک قرن اخیر دست انخاورمیانه یکی از بحر

هـاي متعـددي بـا هـدف      هاي خونینی بوده اسـت. پـژوهش   ها و جنگ منازعات، درگیري
هاي اصلی بحران در ایـن منطقـه انجـام شـده اسـت و هـر یـک از         شناخت علل و ریشه

ر اغلب پژوهشگران با اند. بدین منظو کارشناسان از منظر خود این موضوع را بررسی کرده
اند یا عـواملی   گرایی شده تمرکز زیاد بر یک عامل و نادیده گرفتن عوامل دیگر دچار تقلیل

هـاي اخیـر نیسـتند. ایـن      اند که قادر به تحلیل بحران را به عنوان ریشۀ بحران معرفی کرده
پاسـخ بـه ایـن     اي به دنبال مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه 

اي  هاي منطقـه  اند و بحران هاي خاورمیانه کدام پرسش اساسی است که عوامل اصلی بحران
هـاي ایـن مقالـه نشـان      هاي مشترکی دارند؟ یافتـه  مانند بحران سوریه و عراق چه ویژگی

هاي اسـتعماري و   هاي هویتی، چالش مشروعیت و جانشینی، مداخلۀ قدرت دهد چالش می
صهیونیستی  سازي و عدم مشروعیت ذاتی رژیم  نطقه و اهتمام آنها به جهانیاستکباري در م

آفرینی  اند. همچنین تعدد بازیگران، نقش هاي اخیر در خاورمیانه بوده از عوامل موجد بحران
بازیگران غیردولتی، گسترش بحران از سطح اجتماعی به امنیتی و نظامی و ظهور بحران در 

  هاي خاورمیانه است. هاي مشترك بحران یجغرافیاي مقاومت از ویژگ
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  مقدمه
هاي متعـددي   هاي پس از جنگ جهانی دوم خاورمیانه شاهد بحران در طول سال

در انـه  یسراسـر خاورم   در  نفـر  حدود سه میلیـون  بوده است و از آن زمان تاکنون
و  جمعی  کشتارهاي ها، اعدام هاي دیکتاتوري، حکومت ها، بحران ها، آشوب نتیجۀ
). بر این اسـاس،  32: 1383(برزگر،  اند نـاپدید شـده یاکشته   اي منطقه  هاي جنگ

هـا و علـل وقـوع     توجه بسیاري از کارشناسان و پژوهشگران به شناسـایی ریشـه  
سـاس  هـا بـر ا  خیز جلب شده است و هـر یـک از آن   ببحران در این منطقۀ آشو

اند. اگرچه در برخی از  دیدگاه خود این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار داده
بـه یـک عامـل     پرداختنبه دلیل  کات مهمی اشاره شده است،ها به ن این پژوهش

یا به برخی از عوامل  شدهگرایی  پژوهشگر دچار آفت تقلیل، بیش از عوامل دیگر
اشـاره قـادر بـه تبیـین علـل رخـداد       عوامـل مـورد   نکرده است یـا  اي  مهم اشاره

  شود.بررسی  این موضوع بار دیگرالزم است  اخیر نیستند کههاي  بحران
کارشناسـان معتقدنـد ریشـۀ بحـران در خاورمیانـه اقتصـادي اسـت و         برخی

کشورهاي غربی بایـد بـا فـراهم کـردن شـرایط الزم بـراي پیوسـتن کشـورهاي         
هاي این منطقه گام بردارنـد.   ل بحرانحل و فص خاورمیانه به اقتصاد جهانی براي

در گزارشی عامل اصـلی بحـران    ،، مدیرعامل اندیشکده واشنگتن»مایکل سینگ«
در حـال  معتقـد اسـت    معرفی کرده ومشکالت اقتصادي این منطقه را خاورمیانه 

داخل این منطقه  صاد جهانی جدا افتاده بلکهحاضر نه تنها اقتصاد خاورمیانه از اقت
ایـن قبیـل    .)1393(اشـراف،   طات اقتصادي بسیار محدودي وجـود دارد نیز ارتبا
هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی در   گران بدون توجه به فقدان زیرساختتحلیل

کشورهاي خاورمیانه، خواستار پیوستن این کشورها بـه اقتصـاد جهـانی هسـتند.     
هــا و  مناســب و توانــایی يهــا اســت کشــورهایی کــه فاقــد زیرســاخت  بــدیهی
در صورت پیوسـتن بـه اقتصـاد     ،هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی باشند ظرفیت



 7      هاي خاورمیانه با تأکید بر بحران سوریه و عراق هاي مشترك بحران ها و ویژگی بررسی ریشه
شـوند و در دوران رکـود اقتصـادي بـا      جهانی، دچار رشد اقتصـادي کـاذب مـی    

محصـولی،   خواهنـد شـد. اقتصـاد تـک    رو  ناپذیري روبه جبرانمشکالت و مسائل 
برخـی از  هاي درآمدي و غیـره   اقتصادي بین دهک  گرایی، افزایش شکاف مصرف

ـ     . این فرضیه که مـی هستند این مشکالت دها و گویـد مشـکالت اقتصـادي، تهدی
فرضـیۀ   ، ممکـن اسـت  آورد وجود مـی پیامدهاي امنیتی فراوانی براي کشورها به 

هاي اخیر خاورمیانه از آن استفاده کـرد.   توان در تبیین بحران درستی باشد اما نمی
کشـورهایی کـه    سوریه از بسیاريیی مثل عراق و سطح توسعۀ اقتصادي کشورها

بـاالتر اسـت.    ،انـد  هاي مستمر، گسترده و فراگیري را تجربه نکـرده  تاکنون بحران
رشد اقتصادي در صدر فهرست کشـورهاي   درصد 14/11با  2012اق در سال عر

 6بـا   2009یه نیز در سـال  ). سور1391منطقه قرار داشته است (خبرگزاري مهر، 
گـذاري، در   رمایهرشـد سـ   درصـد   1/8تبۀ هشتم و با در ر رشد اقتصادي درصد

 اگـر چـه ایـن تحلیـل    ). 1388(بانک مرکزي،  کشور منطقه بود 25رتبۀ دوم میان 
  . هاي بحران نیست به تبیین ریشهقادر  کند، ها را تبیین می روز بحرانهاي ب زمینه

نفـت بـر شـکل    ویـژه  نظران معتقدند مسئلۀ انرژي بـه   حببرخی دیگر از صا
جدي داشته اسـت. بـا اکتشـاف نفـت در      يخاورمیانه تأثیر رت و سیاست درقد

خاورمیانه نهادینه شد و خاورمیانه  هاي خارجی در یستم، نقش قدرتاوایل قرن ب
). از 12: 1388هاي بزرگ تبدیل شد (برزگـر،   به محل تصادم و رویارویی قدرت

یت و منـافع رژیـم   حفظ موجود حقوق بشر، حقوق زنان،این منظر مسائلی مانند 
و داعـش   القاعـده هایی مانند  ها و گروه سازمان گرایی مقابله با افراط ،صهیونیستی

کــشتار   هـاي  سالحمقابله با ، در پوشش مبارزه با تروریسم در عراق و افغانستان
دفـاع   ،اي ابی ایران به سالح هستهالش براي جلوگیري از دستیت ،در عراق جمعی

اي  ها و مواردي از این دسـت، بهانـه   خصوص اقلیته به هاي منطق از حقوق ملت
تسلط بـر شـاهرگ انـرژي جهـان     هاي بزرگ در منطقه براي  براي حضور قدرت
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). بر اساس این تحلیـل، عامـل انـرژي نقـش مهمـی در      32: 1383(برزگر،  است 

 دلیـل وجـود   مریکـا بـه  ا کشورهاي غربی و؛ از این رو کند اقتصاد سیاسی ایفا می
داننـد   در منطقه، خود را ملزم به حضور در خاورمیانه میشار نفت و گاز منابع سر
نفت اهمیت گذشتۀ خود  در شرایط کنونی). اما این تحلیل نیز 1393خانی،  (میري

هاي خاورمیانه را به خوبی تحلیـل کنـد.    تواند بحران نمی و را از دست داده است
آمـدن بازارهـاي نفتـی     وجـود انرژي فسیلی جدید (نفت شیل)، بـه   کشف منابع

عوامـل مـؤثر در کـاهش     جایگزینی منـابع غیرفسـیلی، از  اي و تالش براي  منطقه
اهمیت نفت و متعاقب آن، کاهش اهمیت کشورهاي صادرکنندة نفت در معادالت 

  . اقتصاد جهانی هستندنظام 
بـرآورده شـده   دنیـا  نفـت شـیل   درصد کل منابع  62امریکا  1ذخایر نفت شیل

کـه منـابع    منـابع جدیـد نفـت در امریکـا    یزان نفت قابل استفاده از م است؛ یعنی
شـده عربسـتان    ابر بیشتر از کل ذخایر نفت اثبـات برسه  ،شود نامتعارف نامیده می

 کارشناسـان معتقدنـد   برخـی  .ترین ذخایر نفتی دنیا) است سعودي (دارنده بزرگ
 .کـرد  خواهـد  طـور کامـل متوقـف     خود را بهنفت واردات  2020آمریکا تا سال 

کشـورهاي   شیل در برخـی نفت ز ذخایر انفتی حاصل جدید انرژي کشف منابع 
 ثیرأو ترکیب بازارهاي جهانی را تحت تمریکا، اقتصاد سیاسی نفت ادنیا از جمله 

ن نفت در جهان را افزایش کنندگاتعداد تولید ،کشف منابع جدید قرار خواهد داد.
هاي مربوط بـه انتقـال    جویی در هزینه صرفه و این عامل در کنار تالش براي داده

پـیش از ایـن   که بازارهاي نفتی نفت و تأمین شرایط امنیتی آن موجب شده است 
  ). 1392(قربان،  ندشواي تبدیل  منطقه به بازارهاي ،داشتندجهانی  خصلتی

انـداز انـرژي    چشمگزارشی درباره المللی انرژي در  ، آژانس بین2013در سال 
                                                                                                                                         

ریـز و   دانـه  سـنگ رسـوبی  ) یک Shale Oilزا یا سنگ کروژن یا شیل نفتی ( . سنگ نفت یا سنگ نفت1
(نفـت ماسـه)    نفت شیلمایعی به نام  هیدروکربنتوان  است و از آن می کروژنحاوي  مواد آلیِغنی از 

  معمولی است. نفت خاماستخراج کرد. نفت شیل جایگزینی براي 
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بـه   2011میلیون بشکه در روز در سـال   7/5تولید نفت خام امریکا از اعالم کرد  

شـود واردات   بینی می خواهد رسید. پیش 2019میلیون بشکه در روز در سال  5/7
درصـد در   34بـه   2010درصد در سال  45نفت خام امریکا با روندي کاهشی از 

ت وارداتـی  درصد از نفـ  52امریکا  2011در سال برسد. گفتنی است  2019سال 
 22که سهم کشورهاي حوزة خلیج فارس  ا از کشورهاي اوپک تأمین کردهخود ر

نسـبت   2011درصد بوده است. از سوي دیگر، واردات نفت خام امریکا در سال 
 5/12نحـوي کـه از     بـه  ؛رو بـوده اسـت   گیري روبه با کاهش چشم 2005به سال 

کاهش پیدا کـرده   2011سال  میلیون بشکه در 8/8به  2005میلیون بشکه در سال 
نامتعارف (نفت  ها قصد دارند ظرفیت تولید نفت از منابع است. همچنین امریکایی

بـه دو   2011از یک میلیـون بشـکه در روز در سـال     2020شیل) خود را تا سال 
). بنـابراین،  21و  20: 1392میلیون بشکه در روز افزایش دهند (فتوحی مظفریان، 

اي  کشورهاي واردکننده نفت به کشـورهاي صـادرکننده   در صورت کاهش اتکاي
، از اهمیت این کشـورها در اقتصـاد سیاسـی    فارس  منطقه خلیجمانند کشورهاي 

بـه خصـوص   امریکا به بازارهاي نفـت جهـانی    وابسته نبودن کاسته خواهد شد.
خاورمیانه، از اهمیت ژئواکونومیک این کشورها تـا  کشورهاي اوپک و کشورهاي 

  ).1392ادي کاسته است (قربان، حدي زی
هـاي خاورمیانـه را    رانبنابراین باید به دنبال عوامل دیگري بود تـا بتـوان بحـ   

هاي سوریه و عراق  ها تحلیل کرد. این مقاله با تأکید و تمرکز بر بحرانبراساس آن
اي به دنبـال   گیري از ابزار کتابخانه تحلیلی و بهره ـ�و با استفاده از روش توصیفی 

هـاي کنـونی    اساسـی و اصـلی بحـران    پرسش اساسی است که عللسخ به این پا
  ؟ دارند هاي مشترکی چه ویژگی ها اند و این بحران خاورمیانه کدام
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  تعریف مفاهیم
  1. بحران1

ثبـات، ناپایـدار و دچـار     خطرآفرین، بـی  یوضعیت یا شرایط توان بر را می بحران
نظر کارکردهاي خود را تگاه یا نظام مد شرایط بحرانی، دساختالل اطالق کرد. در 
انـد.   ها در دو بعد توصیفی و ارزشی قابل مطالعه دهد. بحران به درستی انجام نمی

از وضعیت موجود که ویژگی ناپایداري و در بعد توصیفی صرفاً به ارائۀ گزارشی 
ا نظم موجـود ر  چونها  اما در بعد ارزشی، بحران ؛شود اکتفا میدارد،  کژکارکردي
و بازگردانـدن ثبـات و    هـا شوند و براي رفع آن نامطلوب تلقی میاند،  مختل کرده

  ).48: 1370شود (سینایی،  نظر تالش میمد پایداري به نظام 
و گـاهی   هستندهاي عام  المللی عقاید و ارزش ها نمودي از برخورد بین بحران

ابـل و انباشـته   هاي متق افزایش کنشاز برخورد منافع متعارض مبتنی بر قدرت و 
شـوند. در   دادهـاي غیرمنتظـره ناشـی مـی     دادها و بـرون  ها یا درون شدن تحریک

هـاي   هاي سیاسی معموالً مسئلۀ بقاي یک نظام سیاسی مطرح است. بحران بحران
هاي متقابل سیاسـی شـدیدي هسـتند کـه بـر ثبـات الگومنـد         سیاسی شامل کنش
کم دو بـازیگر   ضمن تغییر رفتار دستالمللی مت گذارند. بحران بین موجود تأثیر می

). 170: 1373(مسـتقیمی،   انجامـد  مـی متخاصم است که به کنش متقابل شدیدتر 
اعتمادي کشـورها بـه الگـوي     توان ناشی از بی اي را می هاي منطقه بنابراین بحران

رفتاري یکدیگر دانست؛ یعنی هرگاه یک بازیگر به محیط پیرامون خـود، ادراکـی   
ناپـذیر خواهـد    اي اجتنـاب  هاي منطقه وقوع درگیري ،ید داشته باشدمبتنی بر تهد

هـا از  جانـب آن  اعتمادي به سایر بـازیگران و احسـاس تهدیـد از    بود. بنابراین بی
 بـین کشورهاسـت   اي و تـداوم بحـران در روابـط    عوامل بنیادین تعارض منطقـه 

کـه   اسـت  از شـرایطی ، بحـران عبـارت   ). در تعریفی دیگر168: 1382(گودباي، 

                                                                                                                                         
� . Crisis 
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ها و منافع بنیادین یک بازیگر مورد تهدید جدي قرار گرفته باشد و احتمال  ارزش 

  ) 57: 1376استفاده از زور و خشونت افزایش یابد (احمدیان، 
 سـاخت  طبیعـت  و سـاخت  انسـان  هاي بحران دستۀ دو به توان می کلی طوربه 
 ممکـن اسـت   حـران ب. ددهـ  رخ متفـاوتی  ابعاد درتواند  می هرکدام که کرد اشاره
 کند سرایت داخل به مرزها خارج از کهاین یا المللی بین و اي منطقه یا باشد داخلی

 از اي مجموعـه  شـامل  المللـی  بـین  بحـران  یک). 73: 1383 دیگران، و پورعزت(
 دهند می رخ سرعت به ساز، بحران بازیگران عملکرد تأثیر تحت که سترویدادها

 از کـدام  هـر  یـا  الملل بین نظام در ثباتی بی و تخشون وقوع احتمال افزایش به و
اي و  هـاي منطقـه    بحران »واکر«). 52: 1382 برچر،( انجامند می آن فرعی هاي نظام
داند کـه   المللی را داراي نقطۀ عطفی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی یا نظامی می بین

اره ایـن  د. همـو کنـ  هاي درگیر بحران تغییر مـی  ت میان دولتبراساس آن، مناسبا
امکان وجود دارد که بحرانی سیاسی یا اقتصادي به بحرانی نظامی تبدیل شـود و  

شـامل اسـتفاده از نیـروي    هاي دیپلماتیـک و اقتصـادي    ها براي حل بحران تالش
المللی رخ  اي یا بین هایی که در سطح منطقه همین دلیل، بحراننظامی هم شود. به 

آوردن نیروي نظامی و متنـاظر بـا    صحنه ا بهدهند عمدتاً متضمن تهدید نظامی ی می
 هـا بـراي حـل بحـران و کاسـتن از      هـاي دیپلماتیـک دولـت    آن، افزایش تـالش 

  ). 182: 1394(گریفیتس،  هستندناشی از بحران  تهدیدهاي
ها مـاهیتی   دوئرتی و فالتزگراف با اتخاذ رویکردي کارکردگرایانه، براي بحران

اي بـراي   ها را مقدمه ف برخی تعاریف که بحرانگیرند و برخال مستقل در نظر می
هـا   شـین جنـگ  هـا جان  ر شرایط کنونی بحـران دگیرند، معتقدند  نظر می جنگ در

ها حل و فصل منازعات پیچیده و دشواري است کـه قـبالً از   اند و کارویژة آن شده
ها قادرند این منازعات را با خشـونت   شدند و بحران طریق جنگ حل و فصل می

  ).  748: 1372ۀ کمتري پایان دهند (دوئرتی و فالتزگراف، و هزین
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  . ابربحران 2 

ها ویژگی انتشاري دارند و عالوه بر اینکه به خودي خـود، یـک بحـران     برخی بحران
). بـه ایـن   66: 1388هاي دیگر هستند (عابـدي،   شوند، منشأ بروز بحران محسوب می
ابربحران در یک کشـور، منطقـه یـا    شود. وجود یک  گفته می 1ها ابربحران قبیل بحران

هاي متعدد دیگر و بازتولید آنهـا در طـول    المللی باعث بروز بحران در سطح نظام بین
نظمی، عدم تعادل و اختالل  ها ذاتاً ساختارستیزند و موجب بی شود. ابربحران زمان می

منشأ اصـلی   ها تا زمانی که شوند. دامنه، بعد و عمق بحران در ساختارها و فرایندها می
ساز باقی مانده، به صورت سینوسی در نوسان است؛ به نحـوي کـه در برخـی     بحران

  رود.   یابد اما هرگز از بین نمی مواقع کاهش و در برخی مواقع افزایش می
در گسـترة   هـا اخبار حوادث و رویدادهاي آنبدان علت که ها معموالً  ابربحران

ز مردم جهان را به ، توجه تعداد زیادي اشود و به دلیل ماندگاري جهانی منتشر می
هـا تبـدیل   نـد و بـه دغدغـۀ آن   انگیز هـا را برمـی  کنند یا نگرانـی آن  خود جلب می

از گسـترة  کننـد و همچنـین بـه دلیـل عبـور       ند، خصلتی جهانی پیـدا مـی  شو می
هـاي   بـه پدیـده  ر نقـاط جهـان   در سـای هاي دیگر  و ایجاد بحرانجغرافیایی خود 
  ). 105: 1388وند (صالحی، ش جهانی تبدیل می

  
  . سطوح بحران3

شـوند.   بنـدي مـی   طبقـه  هـاي مختلـف   سطوح و الیه ها از لحاظ ماهیت در بحران
تر این قابلیت را دارند که باعث بروز  ینهاي پای در سطوح و الیه ها معموالً بحران

 اي بـه  تـوان از تحـول بحـران از گونـه     می ؛ بنابراینبحران در سطوح باالتر شوند
مهـار و مـدیریت    اي دیگر و از سطحی به سطح دیگر  سخن گفـت. هزینـۀ   گونه

  تر در مقایسه با سطوح باالتر، کمتر است.  ینبحران در سطوح پای

                                                                                                                                         
� . Super Crisis 
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تـوان در سـه    د مـی نگیر میرا بر اساس وسعت مناطقی که دربرها  همچنین بحران

 بندي کرد. در اینجا هم امکان دارد طبقهالمللی (جهانی)  اي و بین سطح ملی، منطقه
المللی تبدیل شـود. بحـران سـوریه بـه      اي یا بین یک بحران ملی به بحرانی منطقه

اي تبدیل شد و کشورهاي همسایۀ خـود ماننـد عـراق و     منطقه یبحران عت بهسر
توانند مناطق مختلف جهان  المللی می هاي بین چنین بحرانهمکرد.  درگیرلبنان را 

اي از  هاي جهانی اول و دوم نمونـه  نفوذ کنند. جنگ و به داخل کشورهارا درگیر 
هـاي   المللی بودند که با تسري بـه خاورمیانـه و ایـران، موجـد بحـران      بین  بحران

  سیاسی (تغییر نظام سیاسی) و اقتصادي (فقر و قحطی) شدند. 
  

  رهیافت نظري؛ رویکرد سیستمی به بحران
هـایی از آن   یک سیستم یـا بخـش  یت بحران، در وضع ،رویکرد سیستمی براساس
هـاي   سیسـتم  و تغییرات ناگهانی یـا مخـرب در سیسـتم یـا خـرده      شود مختل می

شود. رویکرد سیستمی بـه   ثباتی در کل سیستم می جاد بییزیرمجموعۀ آن باعث ا

 جنگ

 بحران امنیتی

 بحران سیاسی

هاي اقتصادي، اجتماعی،  بحران
 محیطی و ... هویتی، مرزي، زیست
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ها در سـطح کـالن    است که قادر است انواع بحران ي بسیار موسعبحران رویکرد 

) و خُرد (نظام خانواده) را تبیین کند. بر این اساس تغییر ناگهـانی  الملل (نظام بین
المللی دیگـر نـوعی    المللی در برابر قدرت بین قدرت بازدارندگی یک قدرت بین

شود. ظهـور   آورد و باعث بروز بحران می اختالل (عدم توازن قدرت) را پدید می
کشند و کـارکرد   چالش میالملل که نظم موجود را به  بازیگران جدید در نظام بین

  ).12: 1385تواند باعث بروز بحران شود (حسینی،  کنند نیز می آن را مختل می
 ؛در رویکرد سیستمی به بحران، مفهوم تعادل از جایگاهی ویـژه برخـوردار اسـت   

به نحوي که بر اساس اهمیت این مفهوم، بحران را خروج سیستم از وضعیت تعـادل  
ي که بازگشت سیستم به حالت تعادل با دشواري و هزینۀ بسـیار  ا گونه به ؛دانند نیز می
دانـد کـه براثـر     بحران را ناشی از وقوع تغییراتی می» جاناتان رابرتز«همراه است. زیاد 

شـود.   آن، الگوي تعامل موجود میان دو یا چند بازیگر به دلیل منازعـه دگرگـون مـی   
ناپـذیر پذیرفتـه    زم و غیراجتنـاب اگرچه در رویکرد سیستمی، تغییر به عنوان امـري ال 

اي مشخص قابـل   بر خالف وضعیت ثبات که در آن تغییر صرفاً در محدوده ،شود می
اي از  شـده نشـانه   بینـی  ها و هنجارهاي پـیش  تحقق است، بروز تغییرات خارج از نرم
  ).13: 1385بروز وضعیت بحرانی است (حسینی، 

، رغـم وقـوع تغییـرات در آن    بهه توان حالت پایدار یک سیستم ک تعادل را می
تعریف کرد. در مقابل، عدم تعادل یعنی وقوع  ،پذیري دارد کماکان امکان بازگشت

رو سـازد   پـذیري آن را بـا اخـتالل روبـه     تغییراتی در سیستم که ویژگی بازگشت
ر ساختار یا فراینـد یـا هـر دو    د وقوع تغییر »مایکل برچر). «14: 1385(حسینی، 

سیستم نشانۀ ثبات مطلق اسـت  نکردن داند و معتقد است تغییر  می محتملرا ها آن
  ).56: 1382ثباتی است (برچر و همکاران،  اي از بی و وجود میزانی از تغییر، نشانه
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  )65: 1382ها (برچر و همکاران،  ماتریس تغییر یا عدم تغییر در سیستم
  

  سطح سیستم
  عدم تعادل  تعادل  سطح تغییرات

  

  ثبات

پـذیر   بدون تغییر یا چند تغییر برگشـت الف) 
  بدون تأثیر بر سیستم به عنوان یک کل

ب) سیســتم بــدون تغییــر اســت و ثبــات و 
  تعادل برقرار است.

ناپـذیر بـه    الف) چنـد تغییـر برگشـت   
  انجامد. دگرگونی سیستم می
  شده: تعادل جدید   ب) سیستم دگرگون

  

  ثباتی بی

ذیر که پ الف) وقوع تغییرات زیاد اما برگشت
  شود. به دگرگونی در سیستم منجر نمی

ب) سیستم بـدون تغییـر اسـت و تعـادل و     
  ثبات برقرار است.

ناپذیر زیاد  الف) وقوع تغییرات برگشت
کــه بــه دگرگــونی سیســتم منجــر 

  شود. می
ــون ــتم دگرگ ــادل  ب) سیس ــده: تع ش
  جدید، ثبات جدید

  

  
بـه   ن از خشـونت الی کنشـگرا در رویکرد سیستمی به بحـران، اسـتفادة احتمـ   

اما الزاماً باعث ایجاد عدم تعـادل   ،ثباتی خواهد شد احتمال زیاد باعث افزایش بی
اق ناشی از افزایش دمـاي  طور که افزایش دماي ات شود؛ همان و تغییر سیستم نمی

توان یک بحران تلقی کرد. در این مثال، بحران زمـانی رخ   سیستم گرمایش را نمی
ود کـه  اي دچار اختالل ش گونه م درجۀ حرارت سیستم بهکار تنظیودهد که ساز یم

تنظـیم  کار نتوان دماي آن را کاهش داد؛ در غیر این صورت بـا اسـتفاده از سـازو   
ـ    درجۀ حرارت می اق را بـه وضـعیت تعـادل بازگردانـد. بنـابراین      تـوان دمـاي ات

آید کـه نیروهـایی کـه وظیفـۀ      وجود میعیت عدم تعادل در سیستم زمانی به وض
نتوانند کار خـود را بـه خـوبی انجـام      ،زگرداندن ثبات و تعادل را برعهده دارندبا

داند که در  بحران را وضعیتی می» آناتولی راپوپورت). «16: 1385دهند (حسینی، 
اي  شـدت و بـا آینـده   شود ثبات و تعادل سیستم به  عث میآن، تغییر در سیستم با

تر براي اعادة آن یـا برقـراري    ریعنامطمئن به خطر افتد و ضرورت اقدام هرچه س
  . (Rapoport, 1968: 453)نظمی جدید احساس شود 
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  هاي خاورمیانه ابربحران
ها خاصیت انتشاري دارنـد و باعـث بـروز     بحران ، برخیگونه که اشاره شد همان

مثابـه یـک    بـه   خود یک بحران است و  شوند. ابربحران هاي دیگر می انواع بحران
سامانی را براي ایجاد نابانرژي، ظرفیت و توان الزم  ،العالج عبمزمن و ص  بیماري

که   . تا زمانیدارد هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و اختالل در سیستم
ها یکی پس از دیگري در اشکال و سـطوح مختلـف    وجود دارد، بحران  ابربحران
گذشـته موجـد   هـایی کـه در طـول یـک قـرن       کنند. در ادامه ابربحـران  ظهور می
شـمار    هاي اخیر نیـز بـه   اند و ریشۀ بحران هاي مختلف در خاورمیانه شده بحران
  مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  ،آیند می

  
  هاي هویتی (قومی و مذهبی) . چالش1

اي  گونـه  ، خطـوط مـرزي بـه   1921در زمان ترسیم نقشۀ سیاسی خاورمیانه در سـال  
ترین قدرت استعماري تأمین شود. در  عنوان قدیمی تعیین شدند که منافع انگلستان به

ترسیم این مرزها واقعیات تاریخی، جغرافیایی، قومی و مذهبی نادیده گرفتـه شـدند،   
هاي متعـددي در خاورمیانـه بـه     اي که این مرزها به عنوان چالشی دائم، بحران گونه به

اشی از ناخشنودي از ). اختالفات قومی و مذهبی ن12: 1388اند (برزگر،  وجود آورده
هـاي دائـم در    مرزهاي تحمیلی از عواملی است که باعـث بـروز تضـادها و تعـارض    

). استعمار نیز با استفاده از اختالفات قـومی  197: 1388نژاد،  منطقه شده است (مصلی
  1و مذهبی به تضعیف نیروها و توان امت اسالمی پرداخته است.

                                                                                                                                         
هـا در ایجـاد    هـا بـه اسـتفاده از تجربـه و تخصـص انگلیسـی       امروز آمریکـایی «. مقام معظم رهبري: 1

ها، علما و نخبگـان دانشـگاهی    ملت ۀاند و بر همین اساس، هم هاي مذهبی و قومی روي آورده اختالف
ت در مراسم سـالگرد  (بیانا .منطقه اعم از شیعه و سنی باید هوشیار باشند تا به نقشه دشمن کمک نکنند

  ، قابل دسترسی در: 14/3/91ارتحال امام(ره)، 
.( http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=9478 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=
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هـاي   ژگـی وی تـوان  را مـی  ان در عراقگیري بحر ترین دالیل اوج یکی از اصلی 

هاي قومی (عـرب ـ کـرد) و مـذهبی      و شکافترکیب جمعیتی این کشور  خاص
ثر از أمتـ  عـراق سـیس کشـور   أت .)1393(شیعه ـ سـنی) دانسـت (میـري خـانی،      

نـه   و پیدایش چنین کشوري جنگ جهانی اول بوده است س ازپقدرت  دالتامع
معـادالت نظـام    فرهنگی و هـویتی، بلکـه بـر اسـاس     ،بر مبناي مرزهاي تاریخی

اي متکثر  عراق، جامعه ).1394(پشنگ،  الملل در ابتداي قرن بیستم بوده است بین
 يورکشـ  تـوان  . عراق را مـی اي است و بافتی عشیره مذهبی ،و داراي تنوع قومی

 اقوام مختلـف به این معنا که این سرزمین از یک سو محل پیوند  ؛یکی نامیدئموزا
قومی و مذهبی و از سوي دیگر محل تعامل مذاهب سنی و شیعه است. این تکثر 

در ساختارهاي قدرت در عراق از گذشـته تـا کنـون تـأثیرات خـود را بـر جـاي        
عمیق در عراق موجـب   هاي قومی و مذهبی شکاف ).1393گذاشته است (نوري، 

شده است همواره هویت قومی و مذهبی بر هویت ملی برتري داشته باشد و این 
چون مانعی در مسیر ایجاد هویت ملی واحد و فراگیر بر اساس سـاخت   عامل هم

   ).1394سیاسی یکپارچه در عراق عمل کرده است (پشنگ، 
علـوي)   ــ   سـنی کردي) و شکاف مـذهبی (  ـ  در سوریه نیز شکاف قومی (عربی

توان علـت   باعث تشدید بحران در این کشور شده است. اگرچه این دو عامل را نمی
شک در گسترش و تـداوم بحـران    اصلی به وجود آمدن بحران در سوریه دانست، بی

 90درصـد و کردهـا بـا     90). اعراب بـا بـیش از   39: 1392اند (زارعان،  تأثیر نبوده بی
 ,The Word Fact Book)رونـد   سـوریه بـه شـمار مـی    درصد دو گروه عمدة قـومی در  

                                                                                                                                        
و مـذاهب    قرار دادن اصـحاب ادیـان مختلـف   در دنیا،  آفرینى مذهبى له بحرانئمس«مقام معظم رهبري: 

ند، ایجاد جنـگ، ایجـاد   ا هایى که داراى عقاید مختلف همکارى ملت مختلف در مقابل هم، جلوگیرى از
آفرینـى   شان منوط بـه بحـران   هایى است که ادامه حیات این خواست قدرت درگیرى و ایجاد بحران، که

» کننـد  دنبـال  المللـى  صد خبیث خودشان را میان جامعه بـین آفرینى کنند تا بتوانند مقا بحران است؛ باید
  ، قابل دسترسی در: 17/6/85، اندرکاران ستاد اقامه نماز بیانات در دیدار دست(

.(http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2940 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=
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. پــس از بــه قــدرت رســیدن حــزب بعــث و اتخــاذ رویکــرد سوسیالیســم و (2011 

سیاست تعریب اقوام عـرب پـیش گرفتـه شـد و اقـداماتی ماننـد        ،ناسیونالیسم عربی
زدایی از کردها و کوچ اجباري آنان و کوچاندن اعـراب بـه منـاطق کردنشـین      هویت

: 1387و تابعیت سوري بسیاري از کردها سلب شد (علیزاده طباطبـایی،   انجام گرفت
بـرداري   وجودآمـده بهـره   ). پس از آغاز بحران در سوریه، کردها نیز از شـرایط بـه  18

کردند و کنترل مناطق کردنشین را در دست گرفتند و حتی بـه منظـور حفـظ منـاطق     
ر شدند و در نهایت منـاطق  مورد ادعاي خود در چند مرحله با معارضین مسلح درگی

 ،). از نظـر مـذهبی  1392تحت سلطۀ خود را خودگردان اعـالم کردنـد (محمودیـان،    
درصـدي مسـلمان    16هـاي   درصدي مسـلمان سـنی و اقلیـت    74سوریه به اکثریت 

 10درصـد دروزي) و   3درصـد شـیعه و اسـماعیلیه و     1درصد علوي،  12غیرسنی (
. حکومـت حـافظ   (The Word Fact Book, 2011)درصدي مسیحی تقسیم شده اسـت  

آمیز آنها با اهل  مذهب طی بیش از چهار دهه و رفتار خشونت اسد و بشار اسد علوي 
، از عوامـل  1982سنت ناراضی در برخی مقاطع مانند سرکوب شورش حماه در سال 

تشدید بحران در سوریه است. اگرچه منشأ اصـلی بحـران سـوریه، شـکاف مـذهبی      
نیست، القاي وجود جنگ مذهبی باعث سرازیر شدن خیل عظیمـی از   علوي) ـ(سنی 
شـده و بـر دامنـه و    » جهاد با روافـض «گرایان تکفیري به سوریه براي مقابله و  افراط

  ابعاد بحران افزوده است.
فزاینـدة   شـکاف  و» هویت ملی«ـ ملت یا به عبارت بهتر  دولتنیافتن تکوین 

ذاتـی اکثـر    ویژگـی   ازومی و مـذهبی  هـاي قـ   هویت ملی و هویـت میان  موجود
هـا   این وضعیت به بروز بحران .)27: 1382(هینبوش،  استخاورمیانه  کشورهاي

آورد.  وجود میي به ا و سازوکارهاي امنیتی پیچیدهانجامد  مییکی پس از دیگري 
کشورهاي خاورمیانه که به بـروز  بسیاري در هویت فراگیر و واحد شکل نگرفتن 

هاي سیاسی در  مدي رژیمدلیل ناکارا  به انجامد، می  اي منطقهی و مل  هاي کشمکش
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کردن در مداخله با را که المللی  بازیگران بینهاي هویتی، پاي  حل و فصل بحران 

بـه   ،کننـد  جـو مـی  و ها، منافع سیاسی، اقتصادي و امنیتی خود را جست این بحران
بـروز   ضـعیت موجـب  ایـن و ). 84: 1387(قـادري کنگـاوري،    کنـد  منطقه باز می

شـود؛ بـه    میابر نیروهاي بیگانه ها در بر جدید ناشی از مقاومت ملت یهای بحران
  گیرد. اي از بحران مستمر و فزاینده شکل می این ترتیب چرخه

  
  . چالش مشروعیت و جانشینی2

هـاي ســیاسی در    اسـت کـه ثبـات رژیــم     ي جديجانشینی یکی از تهدیدهابحران 
). اکثـر  182: 1381رض خطر جدي قرار داده است (پیترسـن،  در مع  جـهان عرب را

هاي منطقه به ویژه در حوزة عربی در معرض تهدیدهاي دائـم ناشـی از بحـران     رژیم
هـاي دائمـی    مشروعیت و بحران جانشینی قرار دارند و ایـن عوامـل در زمـرة ریشـه    

موجـد  هـاي مشـروعیت و جانشـینی در اغلـب مـوارد       گیرند. بحـران  بحران قرار می
شود. در این شرایط ناپایدار و  هاي امنیتی تبدیل می مخاطرات امنیتی است و به بحران
کوشند این فضاي ناپایدار و پرخطر سیاسـی و امنیتـی    نامطمئن، واحدهاي سیاسی می

اي را در  طلبـی منطقـه   هـا، توسـعه   دیگري ترمیم کنند. این قبیل رژیـم هاي  به شیوهرا 
عنوان راهکاري براي به تعویـق انـداختن مشـکالت و مسـائل     گري به  پیوند با نظامی

  ).199: 1388نژاد،  گیرند (مصلی کار می  سیاسی و امنیتی خود به
بحران جانشینی در عربستان و رقابت شـاهزادگان سـعودي بـر سـر دسـتیابی بـه       

. (Dean, 2015)کنـد   خوش بحران مـی  قدرت، هرازگاهی این کشور پادشاهی را دست
بـراي  ترین کشور صادرکننده نفـت در جهـان    سعودي به عنوان بزرگ  تانعربسثبات 
قدرتی که به واسطه مرگ یـا   خأل ی حیاتی دارد واهمیت کنندگان بزرگ انرژي مصرف
المللـی   ها را در مجامع بین سرعت موجی از نگرانی آید، به میوجود به پادشاه  بیماري
در اردن، قطـر، امـارات و بحـرین     هـاي سیاسـی   ). نظام1393کند (اشراف،  میایجاد 
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هاي دیگري از سـاختارهاي سیاسـی اقتدارگرایانـۀ خانـدانی (پاتریمونیالیسـم)       نمونه 

هاي به ظـاهر دموکراتیـک کـه     هستند که همواره با بحران جانشینی مواجهند. در نظام
اي دیگـر   گونـه  شود نیـز ایـن بحـران بـه     رئیس حکومت از طریق انتخابات تعیین می

جـایی واقعـی قـدرت را     ر است. دموکراسی نمایشـی در ایـن کشـورها جابـه    گ جلوه
آورد. در مجمـوع   وجود مـی  کند و نوع دیگري از بحران جانشینی را به  باورناپذیر می

سازوکارهاي انتقال قدرت در کشورهاي پادشاهی منطقه پر از ابهام و ایهام است و از 
حـذف فیزیکـی نیـز از قواعـد      کنـد. کودتـا و   قاعدة مشخص و ثـابتی پیـروي نمـی   

: 1381، پیترسـن جایی قدرت و گردش نخبگان سیاسـی در ایـن کشورهاسـت (    جابه
به بعد شـاهد کودتـا در کشـورهاي عربـی منطقـه       1970). اگرچه تقریباً از سال 197
هاي سیاسی در مصر، اردن، عـراق و سـوریه سـازوکارها و نهادهـاي      ایم و نظام نبوده

اند، اما به محض شکسـت در پایگـاه اجتمـاعی، توفیـق      اد کردهکارامد ضد کودتا ایج
نیافتن در مدیریت ساختاري و ناکارامدي نهادهاي وفادار یا حـذف هـر یـک از ایـن     

گیر این کشورها خواهد شـد. در سـوریه    رهبران سیاسی، بحران جانشینی مزمنی دامن
تی و مردم کماکان اي از ساختارهاي سیاسی، نظامی و امنی در شرایطی که بخش عمده

به بشار اسد وفادارند، در نتیجۀ مداخلۀ بازیگران خارجی و اعتراضات بخشی از اهـل  
گر شده است. اگر این فـرض   دار و بحران جانشینی جلوه سنت، مشروعیت او خدشه

خواهنـد، ایـن سـؤال     سنت سـوریه اسـد را نمـی    را بپذیریم که بخشی از جامعه اهل 
اي کـه از درون   ن او چه کسی خواهـد بـود؟ آیـا گزینـه    مطرح خواهد شد که جانشی

ساختار فعلی بیرون بیاید، پذیرفته خواهد شد؟ اگر پاسخ به این سؤال منفی است، در 
یک از بازیگران با چـه گفتمـانی محـور سـاختار قـدرت       ساختار سیاسی جدید، کدام

یا طرفـدار   جدید خواهند بود: گفتمان سلفی، اخوانی، سکوالر، طرفدار محور سازش
ها به توافق خواهد رسید؟  محور مقاومت؟ آیا جامعۀ سوریه روي هریک از این گزینه

حل اساسی در تعیـین تکلیـف    در عراق نیز در شرایطی که نظام انتخاباتی به عنوان راه
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جـایی   ، جابـه 2014و هـم در سـال    2010قدرت مشخص شده است، هـم در سـال    

هاي قومی و مذهبی موجـود در سـوریه و    افرو شد. شک قدرت با چالش جدي روبه
جایی قدرت در این کشورها را با مخاطرة جدي مواجه کـرده اسـت؛ بـه     عراق، جابه

هاي قومی و مذهبی بر سـر دسـتیابی بـه قـدرت باعـث       نحوي که منازعات و رقابت
  هاي ادواري در بسیاري کشورهاي خاورمیانه شده است.        ایجاد بحران

  
  سازي هاي استعماري و استکباري در منطقه و روند جهانی . مداخله قدرت3

ه خاورمیانه داشت ی ویژه بهآغاز دوران استعمار تا کنون، توجه هاي غربی از قدرت
انـد. امریکـا نیـز کـه از      دهو کشورهاي منطقه را مستقیم یا غیرمستقیم استعمار کر

لـی مطـرح شـد،    المل استعماري در سطح بـین  یقدرت اخر قرن نوزدهم به عنواناو
هاي اسـتعماري بـه دلیـل     پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی که سایر قدرت

ا در همشارکت مستقیم در جنگ ضعیف شده بودند، به تدریج خود را جایگزین آن
خاورمیانه کرد و نفوذ سیاسی، اقتصادي و امنیتی خود را در ایـن منطقـه افـزایش    

ه و مداخلۀ مستقیم و غیرمستقیم آن در داد. افزایش حضور نظامی امریکا در منطق
ترتیبات سیاسی ـ امنیتـی منطقـه باعـث وابسـتگی امنیتـی، اقتصـادي و سیاسـی         

کار به امریکا شده است. اگرچه امریکا با ادعاي تـأمین صـلح و    هاي محافظه رژیم
هـاي جغرافیـایی و    ثبات جهانی خود را موظـف و مجـاز بـه دخالـت در حـوزه     

این وضعیت به نوبـۀ خـود باعـث افـزایش      داند، ر جهان میلیتیکی در سراسژئوپ
  ). 14: 1388خاورمیانه شده است (برزگر،  ثباتی ناشی از تروریسم در یب

اي مداخلـه و در قامـت    هاي منطقه هاي بزرگ در بحران طور سنتی، قدرتبه 
هـاي   اند. مداخلـۀ قـدرت   حامی یکی از طرفین درگیر در بحران عرض اندام کرده

  بندي کرد: توان در قالب چهار وضعیت طبقه را میها  ها در بحرانآن  و کنشبزرگ 
  انجامد. میشـده  دررو و از پیـش تـعیینهاي رو به جنگ  که  تهاجمی ررفتا .1
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 به دنبال دارد.ناخواسته را   هاي جنگ  که  رفتار بدون مالحظه. 2 

 ها بحران »ضـمنی  بیرتد« موجب  که داري و احتیاط خویشتن  بر  رفتار مبتنی. 3
 .شود اي می منازعات مـنطقه و

ها، جلوگیري  بحران »تدبیر صریح« که زمینه را براي مند و قاعده  رفتار مسئوالنه. 4
  ).  57: 1376کند (احمدیان،  فراهم میاي  منازعات منطقه ۀاز آن و در نهایت خاتم

  
  )57: 1376حمدیان، ها و نتایج آن (ا هاي بزرگ در بحران الگوي رفتاري قدرت

  

الگوي 
رفتار بدون   رفتار تهاجمی  رفتاري

  مالحظه
رفتار مبتنی بر 

  داري و احتیاط خویشتن
رفتار مسئوالنه و 

  مند قاعده
  
  نتایج

هاي رودررو و  جنگ
  شده تعیین از پیش 

هاي  جنگ
تدبیر صریح بحران و   تدبیر ضمنی بحران  ناخواسته

  خاتمۀ منازعات
  

  
کـرد  امریکا و شوروي در اغلب موارد با توسـل بـه روی   در دوران جنگ سرد،

وضع موجـود  ها را با حفظ  و احتیاط، بحرانداري  خویشتناصل   مبناي  و برسوم 
کـه   ر مواردي ماننـد جنـگ در افغانسـتان   د؛ هرچند کردند حل و فصل می  منطقه

 بـا فروپاشـی   بـود، الملـل   سـاختار نظـام بـین    ی ازانعکاس ،قواعد مدیریت بحران
حـاکم بـر     قواعـد  ،للالم تحول در ساختار نظام بینو  شوروي و پایان جنگ سرد

ها نیز تغییر کرد و ایاالت متحده به  در حل و فصل بحران  هاي بزرگ رفتار قدرت
فصـل  دار قدرت بالمنازع جهانی، با اتخاذ رویکرد تهاجمی در حل و  عنوان داعیه

). 81: 1376ه انـداخت (احمـدیان،   در منطقـه بـه را  هاي متعددي  ها، جنگ بحران
جنگ خلیج فارس و حملۀ امریکا به عـراق پـس از اشـغال کویـت توسـط ایـن       

سـپتامبر و حملـه بـه     11کشور، حملۀ نظامی امریکا به افغانستان به دلیل حادثـۀ  
هـا در   هاي کشتارجمعی از جملـه اقـدامات امریکـایی    عراق به دلیل امحاي سالح

  . اي با رویکرد تهاجمی بوده است همنطق هاي فصل بحران حل و
د. هاي متعدد دیگري شـ  د تهاجمی امریکا در منطقه موجب بروز بحرانرویکر
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گري امریکا در افغانستان و عراق ظهـور  افراطی با ادعاي مقابله با اشغالهاي  گروه 

 و امریکـا  توسـط  عـراق  اشـغال کردند و سپس در سراسر منطقه گسترش یافتند. 
 از جهـادي  ـ  سـلفی  مسلح هاي گروه مهاجرت موجب ،2003 سال در متحدانش
 تجـاوز  بـا  مقابلـه  هـدف  بـا  این، از پیش که ها گروه این. شد عراق به افغانستان
 ادامـه،  در و طالبـان  توسـط  اسالمیدولت  تأسیس سپس و افغانستان به شوروي
 این در افغانستان، به امریکا رهبري به تروریسم ضد ائتالف نظامی تهاجم با مقابله
 و امریکـا  علیـه  جدیـدي  جبهـۀ  عـراق،  به امریکا حملۀ با داشتند، حضور کشور
 ها افغان ـ عرب محوریت با آنان، اولیۀ هاي هسته و گشودند عراق در پیمانانش هم

 بـا  جهـادي  ـ  سـلفی  عناصـر  این از نفر صدها صدام، سقوط از پس. شد تشکیل
 قـوي  يمحـور  تشـکیل  ضـمن  نی،س مثلث عنوانبا  عراق در اي منطقه درتمرکز 
 غـارت  قتل، گذاري، بمب نظیر خود مخرب اقدامات به امریکایی، گراناشغال علیه
 هـاي  شـبکه  توسط که جویانجنگ این. کردند مبادرت  گسترده یسطح در ترور و

 هـاي  کـانون  تـأثیر   تحـت  شـدت بـه   و بودنـد  دیده آموزش افغانستان در القاعده
 صـورت   بـه  گرایانه، طایفه هاي رویه گرفتن پیش با د،داشتن قرار منطقه در وهابیت
بـا آغـاز بحـران     ).401: 2008الزبیـدي، ( شدند شیعیان با تقابل وارد آمیز خشونت

اي گسترش پیدا  ها رهسپار این کشور شدند و به صورت فزاینده سوریه این گروه
حـران سـوریه   وجودآورندگان ب ها از به توان ادعا کرد این گروه کردند. در واقع می

نـابراین  اي گسترش پیـدا کردنـد. ب   کننده صورت خیرهد که در سایۀ بحران به بودن
ویژه امریکا در منطقه و مواردي مانند دکتـرین جنـگ    مداخلۀ کشورهاي غربی به 

هاي متعدد در خاورمیانه شده اسـت   دستانۀ بوش باعث ظهور و تداوم بحران پیش
ي تهـاجمی بـوش در مقابلـه بـا تروریسـم و      ) و استراتژ195: 1388نژاد،  (مصلی

گرانۀ امریکا در منطقه به شکلی دیگـر در دورة اوبامـا، نـه     مداخله  تداوم سیاست
بلکـه بـه    قـدرت آنهـا نشـده،   هاي تروریستی یا کـاهش   تنها باعث نابودي گروه
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  گسترش تروریسم در منطقه کمک کرده است.  

ي غـرب سراسـر جهـان را    سـو  سازي کـه از  چنین در مقابل امواج جهانیهم
را ، نوعی مقاومت آگاهانه شکل گرفته است. بر این اساس، امپریالیسم دربرگرفته

که ماهیت آن از سیاسـی در گذشـته بـه اقتصـادي در آغـاز دوران مـدرن (قـرن        
 وران اخیر تغییر پیدا کـرده اسـت،  شانزدهم تا جنگ جهانی دوم) و فرهنگی در د

هاي مرکز و پیرامون در نظـر گرفـت کـه در آن،    توان رابطۀ عمودي بین کشور می
شود و کشور مرکزي (متروپلیتن)،  گیري از پیرامون به مرکز منتقل می مرکز تصمیم

). در دوران امپریالیسم 62: 1392کند (متقی،  اقمار خود را از راه دور مدیریت می
ابع و سازي با قابل نفوذ کردن مرزهـا، تـا حـد زیـادي منـ      فرایند جهانیفرهنگی، 

از بـین بـرده اسـت. بحـران      سازي و معناسازي سنتی راي هویتبرا شرایط الزم 
 زاي پیشین، بازسازي هـویتی  اعتباري منابع هویت وجودآمدة ناشی از بی هویت به

سازي در فراینـدي وارونـه،    به این ترتیب، جهانی کند؛ ناپذیر می جدید را اجتناب
گرایـی فرهنگـی یـا     م بـراي خـاص  کند و بسـتر اجتمـاعی الز   ضد خود عمل می

گرایی یـا   ). خاص270: 1392محمدي،  آورد (گل بنیادگرایی فرهنگی را فراهم می
ممکن  مواجهه با هژمونی فرهنگی غرب به وجود آمده، بنیادگرایی فرهنگی که در

و  صـورت طبیعـی یـا غیرطبیعـی هـدایت     آمیز به  است در مسیرهاي غیرمسالمت
  شود.   باعث ایجاد بحران

ها  خاورمیانه و نقش امریکا در این بحران با بررسی الگوي بحران درچنین هم
توان نتیجه گرفت ایجاد ناامنی و بحران در منطقه، سیاستی راهبردي است کـه   می

قـدر  زیـرا هر  1؛کننـد  ها به منظور دستیابی به اهداف کالن خود دنبال می امریکایی

                                                                                                                                         
پیام » (ر این منطقه استسیاست راهبردي امریکا ایجاد ناامنی و بحران و جنگ د«. مقام معظم رهبري: 1

  ، قابل دسترسی در: 10/5/85، فاجعه قانا یتمحکومدر م  خطاب به جهان اسال
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=� ₫� �.(  

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=
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آنجا که حفـظ امنیـت و    . ازتر است ماهی گرفتن در آن آسان آلودتر شود، آب گل 

صهیونیستی یکی از اصول اساسی سیاست خارجی و دکتـرین امنیتـی   منافع رژیم 
کردن کشورهاي ن، فرانسه و آلمان است، درگیر امریکا و کشورهایی مثل انگلستا

دن مشروعیت سیاسی، تضعیف توان اقتصـادي و  دار کر ها، خدشه بحرانمنطقه در 
چـک ضـعیف   ها به کشورهاي کووي انسانی و حتی تجزیۀ آنایش نیرنظامی، فرس

هیونیستی را در بعد ژئوپلیتیکی و عـدم مشـروعیت   ص  تواند نقاط ضعف رژیم می
  .ق، منافع این رژیم را تأمین کندذاتی بپوشاند و از این طری

  
  . عدم مشروعیت ذاتی رژیم غاصب صهیونیستی4

(عابدي،  است هاي خاورمیانه رانها و بح بسیاري از جنگ رژیم صهیونیستی عامل
این رژیم به دلیل اشغال و غصب فلسـطین،  نداشتن مشروعیت ذاتی  .)66: 1388

ها و کشتار هدفمند آنان، کوچاندن یهودیـان سراسـر    یافتۀ فلسطینی اخراج سازمان
 طلبانه و تجاوزکارانه انه، توسعهجهان به فلسطین و رویکردهاي افراطی، نژادپرست

ها بـا علـم بـه     صهیونیستهاي متعددي در منطقه شده است.  بحرانموجب بروز 
نهـایی و تصـور شــرایطی کـه شـبح جنــگ بـر فــراز       ينبــرداینکـه پیـروزي در   

هاي اشغالی وجود نداشته باشـد غیـرممکن اسـت، خـود را همـواره در       سرزمین
سرزمینی، حق نداشتن بینند. علت این امر چیزي جز مشروعیت  معرض جنگ می

(گـروه نویسـندگان،    یسـت رنوشت و حق بازگشت آوارگان فلسـطینی ن تعیین س
                                                                                                                                        

یـک کـار    هاى امریکا غالباً یـک مطلـوبِ الزم،   آفرینى در دنیا براى دولت بحران «...مقام معظم رهبري: 
داخلى، از مشکالت داخلىِ امریکا،  لئاند براى اینکه از مسا تاکتیکىِ الزم بوده است؛ به آن احتیاج داشته

کـار   است و حاال هم این دولت که در امریکا بر سـر  مردم را متوجه خارج کنند؛ همیشه این جور بوده
کند که ایـن طـرف و آن طـرف     شان ایجاب مى و مصلحت طلب است است، یک دولت افراطى و جنگ

بزرگ کنند، یا بحران بیافرینند، یا حوادث کوچک را به شکل بحران  لى رائله درست کنند، مسائدنیا مس
عـه  هـاى نمـاز جم   در خطبـه  بیانـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمى     » (معرفى کنند براى ملت خودشان

  ، قابل دسترسی در: 27/9/84،تهران
.(http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2814 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=
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ر در محیط داخلی و پیرامونی ). این وضعیت باعث شده است همۀ امو70: 1379 

نداشتن مشروعیت ذاتی از سازي ناشی  صهیونیستی، تحت تأثیر عامل امنیتیرژیم 
ۀ خـود و  طلبان سو به دلیل آرمان توسعهها از یک  یم قرار گیرد. صهیونیستاین رژ

بیننـد، بـه    مـی  از سوي دیگر به دلیل آنکه خـود را در معـرض تهدیـدهاي دائـم    
  انـد. محـیط امنیتـی رژیـم     اي روي آورده سازي همۀ امور داخلـی و منطقـه   امنیتی

صهیونیستی در سه حـوزة درونـی، بیرونـی بالفصـل و بیرونـی دوردسـت قابـل        
تـوان   حلقۀ تهدیـد مـی   ستی سهصهیونیایی است. بر این اساس، براي رژیم شناس

صهیونیستی خود را در حلقۀ اول، از جانب مبـارزان فلسـطینی،   تصور کرد. رژیم 
اهللا و در حلقـۀ سـوم از جانـب جمهـوري      در حلقۀ دوم از جانب سوریه و حزب

رژیـم  ). 39: 1386دانـد (کرمـی،    اسالمی ایـران در معـرض تهدیـد مسـتمر مـی     
ل حـ  هسـازي را بـه عنـوان را    راهبرد امنیتـی  هاصهیونیستی در پاسخ به این تهدید
رژیـم   سـازي  برگزیـده اسـت. راهبـرد امنیتـی     اساسی در مواجهۀ با این تهدیدها

گیـرد و   صهیونیستی عمدتاً با توسل به جنگ یا اعمال تهدید به جنگ صورت می
جز جنـگ یـا تهدیـد بـه      راهبرد از سوي طرف مقابل پاسخیطبیعتاً در برابر این 

نخواهد شد و تحت این شرایط، خاورمیانه همواره در معـرض خطـر    جنگ داده
  جنگ و ناامنی قرار دارد. 

متشـکل از  اي  کمیتـه روزه،  33اهللا در جنـگ   مثال، پس از پیروزي حزببراي 
 هـاي حقـوقی، نظـامی، سیاسـی و امنیتـی رژیـم       نفري از شخصیت 80یک گروه 

شکسـت ایـن رژیـم در     لـل با هدف بررسی ع »وینوگراد« موسوم بهصهیونیستی 
هاي تسـلیحاتی   کمکاعالم کرد  تشکیل شد. در نهایت این کمیته اهللا مقابل حزب

صهیونیسـتی بـوده اسـت و بـراي تغییـر      شکست رژیم  اهللا عامل حزبسوریه به 
 تغییـر کنـد.    صهیونیستی بایـد نظـام سـوریه   رژیم به نفع در منطقه امنیتی موازنۀ 

هـا قـرار    ه صورت جدي در دستور کـار صهیونیسـت  بنابراین تغییر نظام سوریه ب
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 شـش ترین تهدید سـوریه در بـیش از    عمدهکه  حالی در ؛)1392گرفت (زارعی،  

اش  از جانـب همسـایۀ جنـوبی    ،گذرد صهیونیستی میاي که از تأسیس رژیم  دهه
 اسـت عربی متعلق به سـوریه   ةشد تنها سرزمین اشغالبوده است و جز فلسطین، 

هاي متعددي تحت  صهیونیستی جنگ). از زمان تأسیس رژیم 1390حب علی، (م
، 1948هـاي   م نامشـروع در منطقـه در گرفتـه اسـت. جنـگ     تأثیر حضور این رژی

 33هـاي   صهیونیستی و جنـگ رژیم بین کشورهاي عربی و  1973 و1967، 1956
روزه در ســال  8، 2008روزه در ســال  22، 2006اهللا در ســال  روزه علیــه حــزب

ــال  51و  2012 ــه     2014روزه در س ــزه از جمل ــطین در غ ــت فلس ــه مقاوم علی
ارانـه و  هاي نظامی ـ امنیتی است که به دلیـل ماهیـت نامشـروع و تجاوزک     بحران
صهیونیسـتی از  ن، رژیم وقوع پیوسته است. عالوه بر ای طلبانۀ این رژیم به  توسعه

عارض هاي م محور مقاومت و حمایت از گروهمشهور هاي  طریق ترور شخصیت
ها، از عوامل اصـلی  و اقدامات براندازانۀ آن هاي سیاسی عضو محور مقاومت نظام
  . بوده است ساز در منطقه بحران
  

  هاي خاورمیانه هاي مشترك بحران ویژگی
  المللی اي و بین . تعدد بازیگران در سطوح ملی، منطقه1

کـه  اسـت   یها در خاورمیانـه، تعـدد بـازیگران    هاي اساسی بحران  یکی از ویژگی
کوشند موقعیت خود را در ساختار قدرت بهبـود بخشـند. در بحـران سـوریه      می
آفرینـی   المللـی نقـش   اي و بـین  از بازیگران در سطوح داخلی، منطقه ی وسیعطیف
). در سـطح داخلـی بحـران سـوریه،     100: 1391کننـد (نیـاکویی و بهمـنش،     می

به رویارویی با نظـام سـوریه   آزاد   هایی مانند ارتش معارضۀ سوري در قالب گروه
صهیونیستی، رژیم اهللا، عربستان، ترکیه،  اي ایران، حزب اند. در سطح منطقه پرداخته

کننـد و   اردن، قطر و برخی دیگر از کشورها له یا علیه نظام سـوریه فعالیـت مـی   
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نظـام   النصره و داعـش اسـت،    هایی مانند جبهه معارضۀ عرب نیز که شامل گروه 

نظامیانی از کشورهاي منطقـه و حتـی سراسـر     کارگیري شبه طریق بهسوریه را از 
المللی امریکا و روسیه در پروندة سـوریه   اند. در سطح بین جهان به چالش کشیده

اختالف نظر جدي دارند که در کنار اختالف در مسئلۀ اوکراین، از آن بـه عنـوان   
 عنـوان تنهـا پایگـاه   شود. پایگاه دریایی طرطوس به  جنگ سرد خاورمیانه یاد می

و روسـیه بـه    دریایی روسیه در خاورمیانه اهمیت راهبردي براي این کشـور دارد 
نگـاه   ،دهد المللی می قدرت بین وان نمادي که به این کشور وجهۀاین پایگاه به عن

بازیگر در یک بحران، به دلیل آنکـه   ). این حد از تعدد1392تایمز،  (اسالمکند  می
المللی خود را پیگیري  اي یا بین صالح خود و بلوك منطقهمفع و ها مناهر یک از آن

  بحران سوریه را به بحرانی بسیار پیچیده و چند الیه تبدیل کرده است.  ،کنند می
المللـی بـازیگرانی متعـدد دارد کـه      اي و بین بحران عراق نیز در سطح ملی، منطقه

. در سـطح داخلـی،   کننـد  گیري و منافع خاص خود عمل مـی  هریک بر اساس جهت
سنی و شیعه بر اساس منافع و مصـالح خـود بـا یکـدیگر      هاي کرد،  احزاب و جریان

شـود. داعـش    کنند و این رقابت در برخی موارد به تقابل و تنش کشیده می رقابت می
دار تشکیل و احیاي خالفت اسالمی است، با همراهـی   نیز به عنوان بازیگري که داعیه

هـاي قـومی و    هـا و تقابـل   از فضاي پرتنش ناشـی از رقابـت   بازماندگان حزب بعث،
هـاي مهمـی از عـراق     برداري را کرده و بر بخش مذهبی موجود در عراق نهایت بهره

). حشدالشـعبی نیـز کـه بـه فرمـان      277: 1393سیطره یافته است (زارعان و اسالمی، 
مقابـل  تـرین گـروه مردمـی مـدافع عـراق در       مرجعیت تشکیل شده به عنوان اصـلی 

اي، جمهـوري   آرایـی کـرده اسـت. در سـطح منطقـه      تکفیري صف ـهاي بعثی   گروه
اسالمی ایران، عربستان، ترکیه، اردن و برخی کشـورهاي حاشـیۀ خلـیج فـارس و در     

کننـد. بنـابراین    آفرینی می المللی، ایاالت متحدة امریکا در بحران عراق، نقش سطح بین
  ران در سطوح مختلف هستیم.  در بحران عراق نیز شاهد تعدد بازیگ
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  . بازیگري بازیگران غیردولتی2

هـا و   بازیگران دولتی، سازمانالملل به سه مجموعۀ  در صحنۀ بینبازیگران اصلی 
شـوند. ایـن    المللـی و بـازیگران غیردولتـی تقسـیم مـی      اي و بـین  نهادهاي منطقه

تقابـل   بازیگران روابـط خـود را در چهـار سـطح ائـتالف، همکـاري، رقابـت و       
هـاي پـس از جنـگ سـرد بـه       ). در سـال 40: 1393کنند (زارعان،  سازماندهی می

هاي مختلف سیاسی، امنیتـی و نظـامی    تدریج نیروهاي فروملی ظهور و در عرصه
یـاد   ا بـه عنـوان بـازیگران غیردولتـی    هـ اند. این نیروها کـه از آن  ی کردهآفرین نقش
اسـاس بـازیگران دولتـی تعریـف      پیش از این، بر معادالت قدرت را که ،شود می
الملـل   اند. این بازیگران جدید کـه در حاشـیۀ نظـام بـین     دهدچار تغییر کر ،شد می

پیرامـون   تمایل دارند ضمن تأثیرگذاري بر محیط سیاسی ـ امنیتی  ،اند شکل گرفته
گیـري   ند و به تدریج وارد سـاختارهاي تصـمیم  تري ایفا کن هاي جدي خود، نقش

و، برخی از این نیروها سطح خود را از فروملی بـه فراملـی ارتقـا    ر  شوند. از این
ها در اعمـال حاکمیـت یکپارچـه در     اند. این وضعیت باعث شده است دولت داده

اي دچـار محـدودیت    سطح ملی و مداخله در روندهاي سیاسی و امنیتـی منطقـه  
  ).67: 1380شوند (معینی علمداري، 

نمـایی بـازیگران غیردولتـی در     ز و قدرتخاورمیانه را باید عرصۀ تاخت و تا
هـاي سیاسـی،    نظر گرفت. بازیگران غیردولتی در خاورمیانه عمدتاً شامل سازمان

نظامی یا تلفیقـی از ایـن دو هسـتند کـه ایـدئولوژي خـاص خـود را دارنـد.          شبه
هـاي   المسـلمین در کشـورهاي اسـالمی، شـبکه     هـاي موسـوم بـه اخـوان     جریـان 

اهللا و جهـاد   هـاي مقاومـت ماننـد حـزب     و القاعده، گروهتروریستی مانند داعش 
هایی مانند حزب کارگران کردستان ترکیه کـه مطالبـۀ    اسالمی و احزاب و اتحادیه
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 روند به شمار میکنند از بازیگران غیردولتی فعال در منطقه  ها را پیگیري می اقلیت 

  ).  1391(قادري، 
ــه  ــازیگران غیردولتــی ب ــازیگرانی آشــوب در حــال حاضــر نیروهــا و ب ســاز و  ب

اند. در عراق و سوریه، بازیگران غیردولتی هم براي  آفرین در منطقه تبدیل شده بحران
انـد. در ایـن    ایجاد بحران و هم در جهت مقابله با آن رودرروي یکدیگر قـرار گرفتـه  

افتـادن جنـگ نیـابتی از سـوي حامیـان دولتـی بـازیگران غیردولتـی          راه شرایط، با بـه 
  هاي جنگ براي بازیگران دولتی تا حد زیادي کاهش یافته است.   از، هزینهس بحران

  

  بازیگران غیردولتی فعال در بحران سوریه و عراق
  

  کننده با بحران بازیگران مقابله  ساز بازیگران بحران  
  حشدالشعبی  داعش، بعث  عراق
  هاي مقاومت سایر گروهاهللا، دفاع وطنی و  حزب  النصره، ارتش آزاد و ...  داعش، جبهه  سوریه

  
  . ظهور بحران در جغرافیاي محور مقاومت3

هاي جاري در سوریه، عراق و یمن، مقابله با نقش و   یکی از وجوه مشترك بحران
است؛ بـه ایـن منظـور کشـورهاي غربـی       نفوذ جمهوري اسالمی ایران در منطقه

 فاده از ظرفیـت کنند بـا اسـت   تالش می در خاورمیانهخود  اي همراه متحدان منطقه
ها براي در منطقه را نابود کنند. آنایران  راهبرديهاي  سرمایه ،هاي تروریستی گروه
هاي نفـوذ ایـران    زههاي امنیتی در حو به ایجاد بحران یابی به این هدف، اقدامدست

هاي منطقه پـس از پیـروزي    در بررسی بحران .)1394اند (شفیعی،  دهدر منطقه کر
 33 گیران، از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گرفتـه تـا جنـ   انقالب اسالمی در ا

توان گفت تالش بـراي   هاي سوریه، عراق و یمن، می روزة لبنان و در ادامه بحران
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  1آفرینی در منطقه بوده است. مهار نفوذ و قدرت ایران یکی از دالیل اصلی بحران 

گفتمـان اسـالم   پس از پیروزي انقالب اسالمی و تشکیل ساختار سیاسی مبتنی بر 
سیاسی در ایران، در نظام سلطه و در اکثر کشورهاي منطقه نوعی مقاومت آگاهانه در 
مقابل جمهوري اسالمی ایران شکل گرفـت. گفتمـان انقـالب اسـالمی کـه بـر پایـۀ        

اجتماعی ایران شـکل گرفتـه بـود، توانسـت      ـ  هاي اسالمی و در بستر سیاسی اندیشه
تـأثیر انقـالب اسـالمی بـر     » میشل فوکو«می تزریق کند. اي به جوامع اسال انرژي تازه

انقـالب اسـالمی] قیـام    «[المللی را چنین توصیف کرده اسـت:   اي و بین محیط منطقه
خواهند باري که بر پشت همۀ مـا و بـه ویـژه بـر      هاي دست خالی است که می انسان

هـا   پراتوريپشت ایشان، بر پشت این کارگران نفت، این کشاورزهاي مرزهاي میان ام
هاي جهانی  کند از میان بردارند. ... شاید این نخستین قیام بزرگ ضد نظام سنگینی می
ترین صورت شورش. در واقع در حساب سیاسـت، چنـین    ترین و دیوانه باشد؛ مدرن

اش  هـاي سیاسـی، پراکنـده    گذارد انتخاب جنبشی را کجا باید نشاند؟ جنبشی که نمی
مذهبی دمیده شده است که بـیش از آنکـه از عـالم بـاال     کند؛ جنبشی که در آن نفس 

  ).64: 1377(فوکو،» اندیشد سخن بگوید، به دگرگونی دنیا می
نگرانـی خـود را از    1980وزیر انگلستان، اوایـل دهـۀ    گارت تاچر، نخستمار

از وسایل  1980ها در دهۀ  ما غربی«کند:  گونه ابراز می فرهنگ انقالب اسالمی این
زیرا اگـر بلـوك شـرق و     نگی شوروي و اقمارش واهمه نداریم؛ار جنظامی و ابز

                                                                                                                                         
امروز به هر کشـور اسـالمی   [رؤساي جمهور ایران] شما  ام ام؛ گفته همیشه گفته«. مقام معظم رهبري: 1

برویـد بینشـان، از شـما    بروید، مردم آن منطقه اگر آزاد باشـند و اجـازه داده شـود و شـماها بخواهیـد      
کنند. نفوذ یعنی ایـن دیگـر؛ نفـوذ     استقبالی خواهند کرد که از سران کشور خودشان چنین استقبالی نمی

گوینـد شـما در یمـن نفـوذ      کوبند؛ چون مـی  از لجِ این نفوذ، صد روز است دارند یمن را می .یعنی این
کرکشی کردیم به یمن؟ آنها از کشورهاي دارید. خب ما در یمن چه کار کردیم؟ اسلحه بردیم یمن؟ لش

پوشـانند،   دهند، لباس ارتشیِ سـعودي را بهشـان مـی    کنند، دالر نفتی بهشان می دیگر مزدور انتخاب می
ـ  کنند، ما چه دخالتی در آنها دارند دخالت می دهند دمِ چک انصاراهللا! آورند می می بیانـات  » (میمن داری

  ، قابل دسترسی در: 20/4/94 ،در دیدار جمعى از دانشجویان
.(http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=13413. 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=
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وات مخـرب و ویرانگـر   و بـه اد  هاي نظامی مجهـز  رشو به سالحاعضاي پیمان و 

از  رن و پیشـرفته مسـلح و مجهـزیم، امـا    هـاي مـد   ، ما نیز به سالحمسلح هستند
نگ و ). نگرانی از فره46: 1387(محمدي، » حضور فرهنگ انقالب ایران نگرانیم

مهار قدرت و نفـوذ   ،گفتمان انقالب اسالمی موجب شد نظام سلطه از همان آغاز
صـورت   جـایگزین بـه  ان را به عنوان یک استراتژي بـدون  جمهوري اسالمی ایر

 خـود  اي کشورهاي غربی به رهبري امریکا همراه حامیان منطقـه  جدي دنبال کند.
 فرهنگی، حمایـت از ضـد   از طریق کودتا، جنگ نظامی، تحریم اقتصادي، تهاجم

هـدف قـرار   ایـران و گفتمـان آن را    ها اقدام دیگر جمهوري اسالمی انقالب و ده
  دادند تا از صدور، تکثیر و گسترش آن جلوگیري کنند.

یـابی نیروهـاي    هاي پس از جنگ سرد، گفتمان مقاومت که بر هویـت  در سال
یافت و قدرتمند شد. تدریج گسترش در مناطق پیرامونی مبتنی است، به اجتماعی 

می با تکیه بر مبانی اسال ،گفتمان مقاومت که همزاد انقالب اسالمی در ایران است
ــا مبــانی بــراي انــرژي فراوانــی پــذیري،  گــري و ســلطه و نفــی ســلطه مقابلــه ب

أ بخشی بـه جوامـع اسـالمی تولیـد کـرد و منشـ       هاي غیرالهی و هویت ایدئولوژي
موازات چنین فرایندي، نظـام سـلطه بـا     هد. بتحوالت عظیمی در سطح منطقه ش

هـاي سـلفی و تکفیـري     هاي مقاومت و از طریق نیروها و گـروه  تولید پادگفتمان
یابی منطبق بـر گفتمـان انقـالب     مانند داعش، تالش کرد امواج مقاومت و هویت

هـاي   بنابراین بحران .)78: 1392(متقی،  می را در منطقه کنترل و محدود کنداسال
ریه و یمن را باید نتیجۀ اقدامات محور سازش در به شکست کشـاندن  عراق، سو

  اقدامات محور مقاومت دانست.
  

  داخلی . جنگ شبه4
هرگونه درگیري مسلحانه داخل یـک کشـور را کـه بـه منظـور دسـتیابی بـه هـدف         
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گوینـد.   پیوندد، جنگ داخلی مـی  مشخصی مانند کسب حاکمیت سیاسی به وقوع می 

آمیـز در جهـان هسـتند کـه      هـاي خشـونت   ترین نوع درگیري هاي داخلی رایج جنگ
داده بـین کشـورها بیشـتر     هاي رخ این سو، از جنگ تعدادشان از جنگ جهانی دوم به 

هاي داخلی در قالب ستیز قومی و مذهبی یـا نبـرد انقالبـی بـه      بوده است. اکثر جنگ
هـایی از   نشـانه  ). در بحران سـوریه و عـراق  399: 1394پیوندند (گریفیتس،  وقوع می

هـاي کـامالً    توان جنگ ها را نمی شود، اما این بحران ستیز قومی یا مذهبی مشاهده می
هـا و   آفرینان جنگ، به شهروندان یـا گـروه   داخلی در نظر گرفت؛ زیرا عامالن و نقش

هاي درگیر در بحـران   شوند و برخی از گروه هاي سوري و عراقی محدود نمی جریان
هایی ماننـد   فراعراقی دارند. تعداد زیادي از عناصر داعش و گروه اهدافی فراسوري و

سـاز هسـتند، اتبـاع غیرسـوري و      هـاي آشـوب   ترین گـروه  النصره را که اصلی جبهه 
هاي  تحقق مطالبات قومی یا مذهبی گروه  دهند. داعش نیز داعیۀ غیرعراقی تشکیل می

خالفـت در جغرافیـاي   معارض سوري و عراقی را ندارد و با طـرح آرمـان تشـکیل    
سازي در عراق و سوریه به منظـور تحقـق آرمـان خـود      خاورمیانۀ اسالمی، از بحران

جوید. عالوه بر این، مداخلۀ مستقیم و غیرمستقیم کشورهایی مانند عربستان،  بهره می
ترکیه، قطر، امریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه و عـراق و پاسـخ متقابـل متحـدان     

گرفته، به ایجـاد جنـگ نیـابتی     المللی این دو کشور به مداخلۀ صورت اي و بین منطقه
  داخلی تبدیل کرده است.      انجامیده و بحران سوریه را به جنگی شبه

  
  . تبدیل سطح و ماهیت بحران از سیاسی به امنیتی و نظامی5

 تر به سطوح باالتر ارتقـا پیـدا   هاي موجود در خاورمیانه، اغلب از سطوح پایین بحران
توانند در سطح  ها سطوح مختلفی دارند و می طور که اشاره شد، بحران اند. همان کرده

محیطی و غیـره رخ دهنـد یـا سـطح خـود را بـه سـطح         اقتصادي، اجتماعی، زیست
سیاسی، امنیتی و نظامی (جنگ) ارتقا دهند. در صورت تغییر سـطح بحـران، ماهیـت    
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طح بحـران در طـول زمـان یکـی از     نیز دچار تغییر خواهـد شـد. افـزایش سـ       بحران 

هاي خاورمیانه به طور عام و سوریه و عراق به طور خاص اسـت.   هاي بحران ویژگی
اند با اقدامات سریع از توسعۀ بحران  واحدهایی که بر عامل زمان غلبه کرده و توانسته

جلوگیري و بحران را در مرحلۀ ابتدایی متوقف و کنترل و به اصطالح منجمـد کننـد،   
بازگرداندن تعادل به سیستم موفق خواهند بود. در مقابل، سـوءمدیریت در کنتـرل    در

هـاي سـریع و حکیمانـه در زمـان      بحران و از دست دادن زمـان و نگـرفتن تصـمیم   
  مناسب، سطح، دامنه و ابعاد بحران را افزایش خواهد داد.

  
  
  

        
  
  
  
  
  

  

  نمودار مدیریت بحران بر اساس عامل زمان
  

کـه در  را در سوریه، نظام سیاسی نتوانست اعتراضات مردمی در شـهر درعـا   
بـه خـوبی مـدیریت کنـد و ایـن اعتراضـات بـه        ، رخ داده بود 2010ابتداي سال 

سرعت به شهرهاي مختلف سوریه سرایت پیدا کرد و مشـروعیت سیاسـی نظـام    
ن کوتاهی از سوریه را تحت تأثیر قرار داد. ماهیت اعتراضات مردمی در مدت زما

آمیز تغییر پیدا کرد و بحران سیاسی به بحران امنیتـی   مدنی به مسلحانه و خشونت
لتی و غیردولتی خارجی و حمایت آنها از تبدیل شد. دخالت گستردة بازیگران دو

 سطح بحران

 عامل زمان
 محیطی و... اجتماعی، اقتصادي، زیست

 امنیتی

 نظامی (جنگ)

 سیاسی
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افزایش داد و بحران  را در مقابله با نظام سوریه نمعارضان مسلح، توانایی معارضا 

  تبدیل شد.  داخلی امنیتی به جنگ شبه
  
  
  
  

  مراحل افزایش سطح بحران در عراق و سوریه
  

سطح سوم: بحران   سطح دوم : بحران سیاسی  سطح اول  
  امنیتی

سطح 
  چهارم

  
  عراق

شکاف قومی و مذهبی 
و مطالبات کردها و 
  اهل سنت

  شکل نگرفتن دولت در زمان
  مقرر وکاهش قدرت دولت
  مرکزي در مناطق مختلف

در  تضعیف کنترل امنیتی
  االنبار و حملۀ داعش

  

  جنگ

  
  سوریه

اعتراضات اجتماعی در 
درعا به دلیل بدرفتاري 
  مأموران امنیتی

تظاهرات معترضان در 
شهرهاي مختلف و مخدوش 
  شدن مشروعیت سیاسی

اقدامات مسلحانۀ 
معارضین مسلح علیه 
  دولت و هواداران آن

  

  جنگ

  

پس از صدام، هرگـز وضـعیتی   در عراق نیز گرچه امنیت در این کشور در دوران 
انـد.   گاه مردم عراق تا این حد در معرض نـاامنی نبـوده   مطلوب نداشته است، اما هیچ

هاي قومی و مذهبی از دولـت، صـحنۀ    ها و جریان خواهی گروه همچنین به دلیل سهم
کـه   هـاي سیاسـی بـوده اسـت. در چنـین شـرایطی        سیاسی عراق همواره شاهد تنش

سنی) خود را بر فضاي سیاسی ایـن  ـ کردي) و مذهبی (شیعه   ـ  قومی (عربی  شکاف
هـاي شـیعه    ها و شخصیت کشور تحمیل کرده بود، کردها، اهل سنت و برخی جریان

(پیروزي ائتالف دولت قـانون بـه رهبـري نـوري المـالکی)       2014از نتایج انتخابات 
هاي سیاسـی   ها و طیف تمکین نکردند و به دلیل حمایت نکردن سایر احزاب، جریان

هـاي   وزیـر و تشـکیل دولـت، تـنش     از ائتالف پیروز انتخابات براي معرفـی نخسـت  
سیاسی موجود به بحرانی سیاسی تبدیل شد. در چنین وضعیت و نابسامانی سیاسـی،  

آسـا و در   اي سـریع و بـرق   داعش که بخشی از سوریه را تصرف کرده بود، با حملـه 
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ن را براي داعش خالی کرده بودند، سـه اسـتان   که نیروهاي نظامی و امنیتی میدا حالی  

هاي دیگري را در استان دیالی به تصرف خـود در   الدین، االنبار و نینوا و بخش صالح
آورد و بحران امنیتی ناشی از خأل سیاسی و ضعف قدرت دولت مرکـزي در نهایـت   

  به جنگ و درگیري نظامی منجر شد.    
  

  گیري نتیجه
به همین دلیـل   زا، متعارض و آنارشیک است؛ درون تساختار خاورمیانه به صور

 شـوند؛  ها خارج می و از کنترل دولتکنند  سرعت ابعاد نظامی پیدا میها به  بحران
هاي منطقه به دلیل فقدان اجماع، قـادر بـه مـدیریت و کنتـرل      که دولت  به نحوي

ثبـات و   ). منشـأ ایـن وضـعیت بـی    63: 1380بحران نیستند (معینـی علمـداري،   
نامتعادل عوامل مختلفی هستند که در تأثیرگذاري و تأثیرپذیري متقابل از یکدیگر 

هـا کـه باعـث ایجـاد      شوند. این بحـران  افزایی و تشدید اثر یکدیگر می باعث هم
ام اجتمـاعی را در  در ادامه کـل نظـ   ،شوند می سیستم ختالل در یک یا چند خردها

هاي  ابربحراند. خاصیت انتشاري دهن مدي و فروپاشی قرار میمعرض خطر ناکارا
ها یکی پس از دیگري شده است. بر این  باعث ظهور بحران موجود در خاورمیانه

هـا در منطقـه    هاي بحران یا به عبـارت دیگـر ابربحـران    اساس، تا زمانی که ریشه
  وجود دارند، امکان تحقق خاورمیانۀ عاري از بحران وجود نخواهد داشت.   

منـافعی  هـا بـه عنـوان     که این ویژگی هایی دارند ویژگی رمیانهکشورهاي خاو
اي و تالش براي ایجاد یک نظام امنیتـی جمعـی عمـل     گرایی منطقهامنیتی در هم

اي، اختالفات مـذهبی و ناخشـنودي از    هاي قومی و قبیله کند. تضادها و تفرقه می
اي  هـاي منطقـه   رانمرزهاي تحمیلی از جمله عواملی هستند که باعـث بـروز بحـ   

هـاي   هـاي بـزرگ و وجـود تعـارض     قوا، مداخلۀ قدرت نداشتن توازن شوند. می
، هـاي هـویتی اسـت    ه ناشـی از چـالش  غیرقابل گذشـت در منـافع بـازیگران کـ    
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  ).  196: 1388نژاد،  د (مصلیکن میهاي تقابلی  اي را وارد عرصه هاي منطقه رقابت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اورمیانههاي بحران در خ ریشه

  
هـاي مشـترك نیـز     ویژگـی  هاي مشترك، نه عالوه بر ریشههاي خاورمیا بحران

اي و  هـا بـازیگران متعـددي در سـطح ملـی، منطقـه       ند. در اغلب ایـن بحـران  دار
تر و حل  کنند و این تعدد و تکثر بازیگران، بحران را پیچیده المللی مداخله می بین

ن غیردولتی که معموالً به یکی از اقطـاب  کند. بازیگري بازیگرا تر می آن را سخت
سـطح   شرایط خاصی ازدر  و ممکن است اند المللی وابسته اي یا بین قدرت منطقه

هـاي   یکـی دیگـر از ویژگـی    ،پیـدا کـرده باشـند    فروملی به سطح فراملـی ارتقـا  

 مداخله غرب

هاي  بحران رژیم صهیونیستی مشکالت هویتی
 خاورمیانه

هاي مرتجع و  دولت
 هاي جانشینی  بحران
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هـاي   ها در خاورمیانه ابتدا در سـاحت  هاي اخیر در خاورمیانه است. بحران بحران 

بحـران سیاسـی مراحـل     دهند و سپس با تبـدیل بـه   رخ می یا اقتصادياجتماعی 
نهایت در بیشـتر مـوارد بـه     کنند و در طی میی امنیتی بحران را بهدگردیسی خود 
انـه همگـی در جغرافیـاي    هـاي اخیـر در خاورمی   بحـران  1د.نشـو  جنگ ختم مـی 
، دشـون  اي ایران محسوب مـی  سو با محور مقاومت که متحد منطقهکشورهاي هم

محور مقاومت را هدف قرار اي جمهوري اسالمی ایران و  و قدرت منطقه رخ داده
ایـن  انـد.   بـوده  هایی از جنـگ داخلـی   ها جلوه . همچنین همۀ این بحراناند گرفته

امـا در هـر    ؛آیـد  وضعیت در سوریه بیشتر و در عراق و یمن کمتر به چشـم مـی  
هـا و   شـهرها، خیابـان   هاي درگیر در بحـران بـه داخـل    صورت، جنگ بین طرف

  ها کشیده شده است. کوچه
احتمـال دارد ایـن   هـاي بحـران در خاورمیانـه،     مانـدن ریشـه  با توجه به باقی 

هبـردي بایـد   مدت ادامه پیـدا کننـد و هرگونـه را    در آیندة میان کم ها دست بحران
اي طراحی شـود.   هاي منطقه آمیز با بحران زیستی غیرمسالمتبراساس مقابله یا هم

زا در  هاي موجود به نحوي مدیریت و کنترل شوند، عوامل بحران تی اگر بحرانح
هـا باعـث    اي است که تا سـال  گر خواهند شد. داعش پدیده ظروف دیگري جلوه

هاي منطقه خواهد شد و در صورت شکست در عراق  اتالف انرژي و توان دولت
رفـت. سـطح و   و سوریه، در جغرافیاي دیگري فعالیت خود را از سـر خواهـد گ  

اي محـور مقاومـت و محـور     ماهیت روابط کشورهاي منطقه در دو بلوك منطقـه 
مخاصمه تغییر  سازش، که از وضعیت ائتالف و همکاري به رقابت و از رقابت به 

                                                                                                                                         
هاي همسـو بـا    هاي همسو با محور مقاومت و جریان . در لبنان، بحران سیاسی ناشی از اجماع نکردن جریان1

حذف سـالح مقاومـت    اي که به دنبال مارس بر انتخاب گزینۀ بدسابقه 14محور سازش به دلیل تأکید جریان 
جمهور تبدیل شده و بحرانی سیاسی در ایـن کشـور پدیـد     در لبنان است، به مانع اساسی در راه انتخاب رئیس

اهللا را هـدف   زمان با بحران سوریه، اقدامات تروریستی در بیروت کـه مراکـز حـزب    آورده است. همچنین هم
جاد بحران امنیتی در این کشور شده است؛ با ایـن حـال   ها در شمال لبنان، باعث ای قرار داد و اقدامات تکفیري

  اند.      هاي سیاسی و امنیتی موجب جنگ داخلی نشده اهللا، بحران با مدیریت حزب
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در این وضعیت منجمد باقی خواهد مانـد و افـق روشـنی بـراي     پیدا کرده است،  

  شود.     ها مشاهده نمی بحراناي براي مقابله با  هاي امنیتی منطقه همکاري
  

  منابع فارسی
، سیاست دفاعی، »المللی هاي بین هاي بزرگ در بحران الگوي رفتاري قدرت«)، 1376ـ احمدیان، قدرت (

  .پاییز و زمستان ،21و  20ش
  ، قابل دسترسی در:»المللی تداوم بحران سوریه اي و بین داخلی، منطقه دالیل«)، 1392( اسالم تایمزـ 
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قابـل   ،»اندیشکده واشنگتن: بحران اصـلی خاورمیانـه اقتصـادي اسـت نـه سیاسـی      «)، 1393ـ اشراف (
  http://www.eshraf.ir/2454 دسترسی در:
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  ، اردیبهشت.17ش  ،فردوسیمجله ، »بوي خوش نفت و بحران همیشه پایدار خاورمیانه«)، 1383ـ برزگر، م (
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  .پاییز ،31، ش همیانرخاو مطالعاتفصلنامۀ علی رستمی، 

 بـا  مناسب مواجهه براي ملی امکانات بسیج سیستم طراحی« ،)1383( اندیگر و اصغر علی پورعزت،ـ 
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، پاییز 2و  1، ش فصلنامۀ امنیت، »شود؟ بحران چیست و چگونه تعریف می«)، 1385ـ حسینی، حسین (  

  ستان.و زم
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