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 ارتفگپیش

آلفرد ، 8مکیندرهالفورد در سالیان اخیر علم ژئوپلیتیک با دوری از نگاه ارگانیکی اندیشمندان متقدم این علم مانند 

، وارد مرحله جدیدی توسط مکاتب انتقادی و پست مدرن شده است. مکتب انتقادی با بذل توجه 9و اسپایکمن 1ماهان

انی و فرهنگی، تفسیر جدیدی از ژئوپلیتیک را به تصویر کشیده که ابزاری مناسب، برای های اجتماعی، زببه شبکه

در این نحله شاهد و ناظر تقدم و ترجیح اجتماع بر  ،دهد. بنابراینهای جغرافیایی به ما ارائه میتحلیل سیاست

ای بر سلسله مراتبی، و کهدگی، چند گانگی بر تمرکز، ساختار شبینسیاست، جنبش بر سازمان، کارگزاری بر نما

 هویت بر قدرت هستیم. 

حالیکه در ورزد درگیری و اجتماعی تأکید میژئوپلیتیک انتقادی در سطح تجزیه و تحلیل، بر سطوح تصمیم

مراتب ها در سلسلههای درجه اول و دوم و همچنین روابط دولتژئوپلیتیک کالسیک، روابط ساختاری بین قدرت

 باشند. أکید میالمللی مورد تبین

الملل با رو، فضای سنتی روابط بیندر دیدگاه ژئوپلیتیک کالسیک، فضا کامالً تحت سیطره مکان است. از این

اما در ژئوپلیتیک  .گرددقلمرو مکانی انطباق داشته است و با عالئم مکان مانند مرزهای جغرافیایی مشخص می

 که برخالف مکان، قابلیت مرزپذیری ندارد.  انتقادی، فضا مؤلفه اساسی تجزیه و تحلیل است

های مرکزی و از دیدگاه ژئوپلیتیک انتقادی، مطالعه ژئوپلیتیک، مطالعه فضایی شدن سیاست توسط قدرت 

های بزرگ برای تأمین شده قدرت های هژمون است و رویه موجود در دیدگاه ژئوپلیتیک کالسیک را ساختهدولت

 داند. منافع خود می

که ژئوپلیتیک انتقادی بر پایه این استدالل است شود، درحالیوب ماتریالیستی ارائه میارچهلیتیک سنتی در چژئوپ

 . است اجتماعی سیاسی روابط و شناخت –که ژئوپلیتیک، گفتمانی مرتبط با رابطه متقابل بین قدرت 

های غیردولتی، ی اجتماعی، رسانهها و نیروهاگرا، نهضتیکی چپچر هایگروه ژئوپلیتیک، به انتقادی رویکرد

گیرد های مردم بومی را در بر میهای اجتماعی و جنبشها، احزاب و سازمانها و قومیتهای حقوق بشر، اقلیتگروه

های سیاسی ]غالب ها، مؤسسات فراملّی و گفتماننامهالمللی در برابر موافقتهای ملّی و بینصورت شبکهکه گاهی به

ها و ها، سازمانالمللی از گروهای بینین را که متضمن شبکهیسازی از پاکنند و نوعی جهانیقاومت میگر[ مو سلطه

-با توجه به همین ضرورت (.8939دهند )قاسمی، ین تشکیل مییهای اجتماعی است، در قالب ژئوپلیتیک از پاجنبش
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سازند و نه بر عکس، اسمیت نیز بر ها را میتگوید، مرزها، ملاز پیشگامان ژئوپلیتیک جدید می 8ویست که آگنها

ناسیونالیسم یک گفتمان  ،ای همیشگی برای کنترل سرزمین است. بنابرایناین اعتقاد است که ناسیونالیسم، مبارزه

در مفاهیم نو به ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک از رو، از ایننماید. وار عمل میآورد که ژانوسژئوپلیتیکی را بوجود می

و پراکندگی قومی ناسیونالیسم و ملزومات آن مانند دین و ، شناسی، زمانرد ارتدوکسی خود، فاصله و با جامعهکارب

های غالب در ها و نگاه ساختارگرایانه، پارادایمشود. امروز، فارغ از کالن روایتنیده میت مه های هویتی درسازه

باشند، که / کالن و زمان / فضا، الگوهای غالب علم می خرد کارگزار، /ر شناسی، دیالکتیک و دوگانه ساختاجامعه

ای و ژئوپلیتیکی ساختارها و کارگزاران، جهت کنشگری موفق در خاورمیانه قرار رسد در برنامه منطقهنظر میبه

 ،حاضر کتابولی  .شناسی سیاسی دارندگی، ریشه در جامعهاند. گرچه مفاهیم سوژگی سیاسی و موقعیت سوژگرفته

های نماید. نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامهاین مفاهیم را در ژئوپلیتیک شکننده خاورمیانه، عملیاتی می

سرزمینی، باعث جدلی اساسی بین  -، تعارض هویتی النهرینبینل قرن بیستم و سیالیت قومی در مرزهای کشورهای یاوا

 ژئوپلیتیک در منطقه گشته است. تضادکه این تعارض، باعث ساختارها و کارگزاران )کنشگران غیر دولتی( شده 

با توجه بین النهرین نظامی در منطقه  -های ژئوپلیتیک به عنوان احزاب رسمی و غیر رسمی فراگیر سیاسی سوژه

خصوص در ه تحوالت ویرانگر مترتب بر بهار عرب ب از سخت افزاری خود بخصوص پس -به سابقه مبارزاتی نرم 

ای، به جغرافیای خاورمیانه تحمیل نموده که البته کنشگری آنها، ابعاد ام، خود را در مقام کنشگران منطقهعراق و ش

ها ها همراه بوده است. بر خالف موقعیت سوژگی که ساختارها بر سوژههویتی و سرزمینی داشته و با سمپاتی خلق

های شوند، هژمونی گفتمانا فروپاشی مواجه میباشند، در مفهوم سوژگی سیاسی، زمانی که ساختارها بمسلط می

گردند. ها به عنوان عامالن سیاسی، مشغول کنش در فضاهای تجزیه شده میحاکم به چالش کشیده شده و سوژه

خواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان ای به علت قلمروای و عوامل فرامنطقهامروزه کشورهای خاورمیانه

باشد که سابقاً قلمرو سرزمینی آنان و ای مید تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهای تجزیه شدهژئوپلیتیک، در صد

یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد جغرافیایی بوده و نوستالژی این قلمروها در حافظه تاریخی آنها، نقش بسته 

اری کنشگران جدید، درصدد عملیاتی نمودن ها با استفاده از کارگزلفهؤاست. در فضای آنارشیک خاورمیانه، این م

 . باشدنوستالژی مذکور می

-ای، سیاستهای منطقه، خاورمیانه، امروز به صحنه نبردهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میدانی دیگراز سو

های نهای دو فاکتو آنها در میداای و کنش حداکثری کارگزاران ژئوپلیتیک و سیستمهای فرامنطقههای قدرتگذاری

های آنها مرجح بر ثیر گفتمانأمحاط بر آنها درآمده است، به صورتی که کارگزاران ژئوپلیتیک را به خاطر ضریب ت
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مانند کردهای عراق،  دوفاکتو و ضعیف هایملت –داند، این کارگزاران ژئوپلیتیک، دولت ساختارهای ژئوپلیتیک می

درصدد تنقیح ارتباط بین ساختار ژئوپلیتیک و ماهیت کارگزاری  اثرن باشند. ایهای یمن و... میکردهای سوریه، حوثی

ژئوپلیتیک و از منظر گفتمانی، تعامل و تقابل سوژگی ژئوپلیتیک و موقعیت سوژگی در بافت ژئوپلیتیکی خاورمیانه 

ک منطقه و با باشد. در این راستا، نیروهای دو فاکتو به عنوان کارگزاران ژئوپلیتیک در ساختارهای ژئوپلیتیمی

کید أ، مطالعات گفتمان در جغرافیای سیاسی نیز تیید. از سوننمایبینش ژئوپلیتیک خود کنشگری می / استفاده از کد

 –پدیده ساختار  فزونتر بر کارگزار ژئوپلیتیک است تا ساختار ژئوپلیتیکی به مثابه یک عامل تعین بخش گفتمانی.

، کارگزار -ساختار دیالکتیک. است اجتماعی علوم اندیشمندان مناقشه محل که هاستسال اجتماعی علوم در کارگزار

 ذهانیاالبین شناسیهستی یک. دارد شناسیروش و شناسیمعرفت، شناسیهستی ابعاد که است ایپیچیده موضوع یک

مومی را برای این ثیر پذیرفته و راه حل عأ، ت1و رئالیسم انتقادی باسکار 8یابی گیدنزز نظریه ساختا شدت به که

دهد، هر دو آنها را به دهد. این دیالکیتیک که اصالت را به هیچ یک از ساختار و کارگزار نمیدیالکتیک ارائه می

 داند. تنیده و الزم و ملزوم میهم

 اند که این تعارض دردر علم ژئوپلیتیک نیز ساختار و کارگزار ژئوپلیتیک، جدالی همیشگی را با یکدیگر داشته

باشد. در منطقه خاورمیانه، نظر به مرزهای ای و بین کشوی، کامالً محسوس میهای جهانی و مناقشات منطقهجنگ

ل قرن بیستم و سیالیت قومی در مرزهای کشورها، تعارض موصوف، باعث جدلی یهای اواتصنعی حاصل از توافقنامه

اند تارها و کارگزارهای ژئوپلیتیک را در خود جای دادههای ژئوپلیتیک گشته که این میادین، توامًا، ساخبین میدان

ژئوپلیتیک در منطقه گشته است. به دنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل  تضادکه این جدل باعث 

-های موجود در آن و از همه مهمها در یمن، کردهای سوریه و کانتونی مانند حوثییهااز ظهور گروه داعش، قومیت

کردستان عراق با پیشینه یک حکومت دو فاکتو، به عنوان کارگزاران ژئوپلیتیک، کدها و بینش ژئوپلیتیکی  تر

ثیر قرار أاند که ساختارهای مذکور را تحت تمتفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کالسیک و مستقر را تعریف نموده

، ژئوپلیتیک ادبیات در ولی نیستند دوژوور هایتمل –داده است. در این راستا، گرچه کارگزاران ژئوپلیتیک دولت 

 ساختارهای و پیوسته هم به قلمرو و مردم فرهنگ،، تاریخ وجود دلیل به ایمنطقه مطالعات و المللبین روابط

های حکومت های ضعیف،دوات ای،دولت ذره دوفاکتو،د ننهای مذکور، مفاهیمی مااندیشمندان حوزه توسط دوفاکتو،

ران ژئوپلیتیک جدید به مثابه خرده گباید توجه داشت که کنش ،رواز این. است به آن اطالق شده و ...خودمختار 

باشند. این مناطق خودمختار که دارای های فدراتیو در منطقه خاورمیانه میدار مدلهای ژئوپلیتیک، داعیهمیدان
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دگی نپراکست توسط عوامل داخلی همچون احزاب، های همسایه خود اهویتی متمایز از لحاظ قومی و هویتی با میدان

، کدهای ژئوپلیتیک، توسط ساختارهای هویتی و ژئوپلیتیکی منطقه با استفاده از رقابت هژمونیک اعراب، قومی

های اخیر با همسایگان زا، در سالای تعارضات هویتی و استفاده از ژئوپلیتیک تنشها و ایران و عوامل فرامنطقهترک

ها در حوزه کشش و رانش ساختارهای ی، خرده میدانیراستای منافع آن عوامل ایجاد کرده است. از سو خود و در

های تئوکراتیک ـ الیگارشیک و ی ایدئولوژیک با نگرشیهاهای مذکور میداندووژور منطقه، قرار دارند که میدان

 رساند.حداقل می ها بهژئوپلیتیک هستند که قابلیت جذب در میدان را برای خرده میدان

های این موضوع است که کارگزاران ژئوپلیتیکی خاورمیانه، تعارضی با میدانتنقیح پی در کتابی این یاز سو

شوند. در گیری میهای داخلی و خارجی هدایت و جهتهویتی منطقه دارند که این تعارض توسط عوامل و مؤلفه

ای یعنی ایران و ای سه بازیگر مهم منطقههای منطقهدر سیاستهای ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک نگاه دیگر انگاره

ه ترکیه و عربستان باعث تقابالت بر سر رفتارهای هژمونیک این سه واحد سیاسی در منطقه مزوپوتامیا شده است. ب

-فوذ نرمای با کدهای ژئوپلیتیک درصدد نای و فرامنطقهدنبال تحوالت بهار عرب، این ساختارهای ژئوپلیتیک منطقه

های باشند. به عالوه کارگزارهای ژئوپلیتیک در منطقه له یا علیه ساختارهای ژئوپلیتیک میدانافزاری در منطقه می

ثیر، أکارگزاران ژئوپلیتیک به خاطر ضریب تاثر  نمایند. در اینمسلط جهت تفوق یا تقلیل هژمونی آنها عمل می

 کارگزاران عنوان به دوفاکتو و ضعیف هایملت –دولت  ،د، بنابراینتواند مرجح بر ساختارهای ژئوپلیتیک باشنمی

انه، آشوب ژئوپلیتیکی در خاورمی در ژئوپلیتیک هایگفتمان ییواگرا به توجه با. اندشده گرفته نظر در ژئوپلیتیک

-لفهؤی از مهای هویتی کارگزاران ژئوپلیتیک که یکمنطقه بوجود آمده است و با توجه به احساس بحران در سازه

 –های هویتی بندی جدید در سازهمفصل قهای اساسی در بسط ژئوپلیتیک است، کارگزاران ژئوپلیتیکی جدید از طری

زمانی که ساختار "باشند. برخالف نظر بعضی از محققین معانی سرزمینی خود می بازسازی صدد در خود ژئوپلیتیکی

، کتاب، این "شودایند جدیدی برای استقرار ساختار بعدی شروع میشوند، فرژئوپلیتیکی دچار تزلزل و فروپاشی می

دنبال فروپاشی ساختار، نه ساختار جدید بلکه ه نماید. از منظری گفتمانی باید گفت، بتحلیلی متفاوت را ارائه می

ژگی سیاسی یاد نماید، حالتی که از آن به موقعیت سوژگی و سوعامل انسانی و یا کارگزار در میدان بازی کنشگری می

ها و اضمحالل آزادی عمل ایشان در گردد. موقعیت سوژگی به احاطه گفتمان هژمون )ساختار ژئوپلیتیک( بر سوژهمی

چیز را  ها و روابط اجتماعی و همهرو، از آنجا که گفتمان حاکم، هویتدرون نظام معنایی گفتمان اشاره دارد. ازاین

شود. مفهوم سوژگی سیاسی )کارگزاری ژئوپلیتیک(، نیز در درون گفتمان معین می کند، درنتیجه هویت سوژهتعیین می

های اجتماعی موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار قراریروی دیگر سکه است که در آن افزایش بی

حاکم را به چالش  زند و هژمونی گفتمانعنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست به عمل سیاسی میدهد، سوژه بهمی

سازد. در این موقعیت سوژه از آزادی اراده و استقالل طلبیده، نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم می
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کنند و خالقیت، سازی میها )کارگزار( برای گفتمان )ساختار( تصمیم، سوژهآشوببرخوردار است. در این شرایط 

تواند تاریخ دیگری را ای که مییابد، لحظهرای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور میها از وسازی سوژهنوآوری و اسطوره

برای جامعه رقم زند. با حاکمیت اسطوره و عینیت یافتن گفتمان لحظه کسوف و به محاق رفتن سوژه در موقعیت 

ارچوب هی خارج از چشود. در این نگاه، الکال و موف برای عامل انسانی در تحول و ایجاد دگرگونسوژگی آغاز می

 دانند.کننده قائلند و وی را اسیر ساختارهای اجتماعی نمیها نقشی تعیینگفتمان

ساختارهای ژئوپلیتیک، دست به در این نگاه کارگزارهای ژئوپلیتیک با به چالش کشیده شدن  ،بنابراین

وجود ه دید ژئوپلیتیک بگری زده و در لحظه کسوف ساختارها نه ساختارهای جدید بلکه کارگزارهای جکنش

 .آیندمی

ای، منطقهای و فرا/ بینش ژئوپلیتیکی ساختارهای مسلط منطقه یکی دیگر از اهداف کتاب حاضر، احصاء کد

سازی باشد. برندهای ژئوپلیتیکی می/ تقابل آنان با کنشگران ژئوپلیتیکی جدید بر پایه گفتمان مقایسه آنان و تعامل

 یابد. ید در ژئوپلیتیک است که با قلمروخواهی و ناسیونالیسم، پیوند میژئوپلیتیک، مفهومی جد

اند و بینش مذهبی در مسیحیت و هت، معتقد است که مذهب و ژئوپلیتیک با یکدیگر در هم آمیخ8دیجینگ

نوان باشند. خاورمیانه به عای از یک ویژگی ژئوپلیتیک میهای مقدس، جلوهاسالم به مثابه سرزمین مقدس و جنگ

ماً همپوشانی مذهبی و ژئوپلیتیکی را با خود ئنمود این تحول و خیزش اسالمی رادیکال و قلمروخواهی در بستر خود دا

 به همراه دارد.

ای ناسوتی، های مذهبی و آیینهشود، نقش فرقهرنگ میمعتقد است که وقتی قدرت دولت کم 1دیوید هاروی

های مذهبی نقش پررنگی پیدا یابد. در این حالت که فرقهافزایش می های قاچاق و... به سرعتتبهکاری، شبکه

 کنند، چرخش افراد به مذهب قابل توجه است.می

های مذهبی در مناطق روستایی ویران چین، صرف نظر های مربوط به ظهور ناگهانی و افزایش سریع فرقهگزارش»

سریع تبلیغات مذهب پروتستان انجیلی )اوانجلیکان( در دهنده این روند است. پیشرفت از ظهور فوالن کانگ، نشان

اند، های نئولیبرالی در آمریکای التین شکوفا شدهاقتصادهای غیر رسمی عنان گسیخته که در نتیجه اجرای سیاست

گرایی و بنیادگرایی مذهبی که بر سیاست بیشتر کشورهای آفریقا و خاورمیانه حاکم یا پیدایش جدید قبیله ءاحیا

ی، شبح تجزیه نه تنها یستگی اجتماعی است. از سومبداری برای هاند، حاکی از نیاز به ایجاد سازوکارهای معنیهشد

پیکو در جنگ جهانی اول و برای  - عراق و سوریه بلکه خاورمیانه را نشانه رفته است. خطوط مستقیمی که سایکس

                                                                 

1. Dijing 
2. David Harvey 
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انیا و فرانسه بسیار مفید بودند، اما تأثیرشان در منطقه کامالً خاورمیانه ترسیم کردند در نیمه اول قرن بیستم برای بریت

ناسیونالیسم . متفاوت بود.چرا که ساختار ناسیونالیسم به شکلی که در اروپا پیشرفت کرد، در خاورمیانه توسعه نیافت

هایی که سرزمین پیکو، - به شکلی کاذب و دوبله شده در هنگام افول اروپا به خاورمیانه منتقل شد. با طرح سایکس

از اوایل قرن شانزدهم تحت حکومت امپراتوری عثمانی بود میان انگلیس و فرانسه تقسیم شد، اما نظم ژئوپلیتیک 

ای را به همراه آورد که نادیده گرفتن عمدی جغرافیای قومی و عقیدتی پیکو، مشکالت عدیده - ناشی از توافق سایکس

قومی را در خاورمیانه روشن  -املی که پس از یک صد سال تنور ستیز مذهبی ن دیده نشد، همان عآاقوام مختلف در 

 نگاه داشته است. 

اند، چالشی عمیق با ساختار ای محدود بودههای تصنعی، همیشه در خدمت منافع طبقهه عالوه چون این دولتب

ی ساختار یل حرکت بوده است. از سوها در حااجتماعی داشته و این خون آلوده دائماً در دستگاه خون نظام این دولت

شدت مرکزی بوده و معیارهای تنگ نظرانه ایدئولوژیکی مانند بعثیسم در سوریه و عراق، چه از ه ها باین دولت

های مذهبی و قومی، خارج از سیستم نگه ی ایجاد نمود که بسیاری از طیفیلحاظ مذهبی و چه از لحاظ ملی، فیلترها

های خودکامه به قیام خواه که از تونس شروع و جهان عرب را به امید سرنگونی رژیمآزادی اما خیزشی داشته شدند.

ها با مصادره عناصر رسد تالشی عقیم و نافرجام بوده است. چه بپذیریم که این قیامواداشت، اکنون به نظر می

خود خواهان ثبات حداکثری و دیکتاتور مآب مصادره و ظرفیت دموکراسی را نداشته و یا غرب در راستای منافع 

روانی  -دموکراسی راستین در این کشورها نبود ولی دالیل این عدم تجانس را با دموکراسی راستین و شرایط اجتماعی 

 خاورمیانه در حال حاضر به کانون تنش و درگیری در سطح جهان تبدیل شده است.. خاورمیانه باید تحلیل نمود

انه کنونی وجود دارند که منافع خود را در خاورمیانه تقسیم شده و غرق درگیری ی در خاورمییسفانه نیروهاأمت

برای کسب قدرت سیاسی به طرح اختالفات  عالوه بر نقش نخبگان که در جریان رقابت و مبارزات خود. بینندمی

هداف سیاسی خود ا به عنوان منابع جلب حمایت به منظور نیل به انهپردازند و از آزبانی، مذهبی و فرهنگی می

برای  کنند و معموالً دهند و تعریف متفاوتی از آن ارائه میهای خود را از هویت قومی شکل میاستفاده و برداشت

ثیرات جنگ امپریالیسم کاپیتالیستی، جهت أآیند، باید تمبارزه با دولت مرکزی در صدد جلب حمایت خارجی بر می

 اشغال منطقه را مشاهده نمود. 

های مردمی خاورمیانه در ابتدای جنبش موسوم به بهار عربی کامالً ی تناقض نمای غرب در قبال خیزشرفتارها

های گوناگون درصدد منفعت کردن و مصادره به مطلوب نمودن جریان -محسوس و مشخص است چرا که با هزینه 

ر خصوص تونس، مصر و لیبی کامالً های غرب دگیریباشند. رفتار و جهتها میال و اطفاء بعضی از این خیزشغاشت

باشد که این خود عین مثله کردن دموکراسی و های آنها در کشورهای سوریه، بحرین و یمن میگیریایر با جهتغم

 .ای، توسط غرب استماالً توقف قطار خیزش مردمی انسان خاورمیانه
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های مردمی را وارد معرکه شد و قیام از همان ابتدای خیزش مردمی در کشورهای عرب منطقه سایبر امپریالیسم

ها پرداختند. از سوی دیگر و از آنجا که دار این انقالبید جهتأیمترادف با شورش و آشوب اعالم و سپس به ت

کامه غربی مانند بن علی و مبارک نتیجه الزم را برای دیپلماسی های خودای از شخصیتحمایت همه جانبه چند دهه

باشند، ای در آستانه ورود به قدرت میهای مردمی با حمایت تودهبه دنبال نداشت و گرایش خارجی غرب در منطقه

ی مانند یهای خود را در کشورهای لیبی، بحرین، یمن، سوریه و اینک مصر، تغییر و با استنادات کذاغرب سیاستگذاری

نما را پیشه ها رفتاری دوگانه و تناقضشالمسلمین و حمایت ایران از بعضی ازاین خیزقدرت گرفتن القاعده و اخوان

 نمود.

ید مداوم و با اهداف تاکتیکی و استراتژیکی خود حتی باعث سرگردانی حزبی، جنبشی أیمثال تخطئه و ت طور به

ردیدند. از منظر جغرافیای نظامی نیز دسترسی به سه گلوگاه استراتژیک گن در مصر یالمسلمدار مانند اخوانریشه

طور اعم و آمریکا به صورت اند برای غرب بهالمندب و هرمز که اتفاقاً در مناطق خیزش واقع گردیدهسوئز، باب

با این حال . لفه حیاتی برای اقدامات استراتژیک آنهاستؤاخص مهم و دسترسی مداوم به این سه گلوگاه، یک م

اقتصادی  -انسه به عنوان بال نظامی شود. فرها دیده میتعارض منافع در کشورهای غربی و در خصوص این خیزش

اروپا به پیامدهای انقالب عربی و قیام مردم تونس، لیبی، مصر و سوریه به عنوان مستعمره سابق خود چشم دوخته 

 است. 

اقتصادی خود در  -، نیاز شدیدی به احیاء قدرت نظامی 8353فرانسه به دنبال حمله نظامی به مصر در سال 

ت فرانسه با حضور ناتو در عملیات علیه قذافی در همین راستا قابل تحلیل لفیج فارس دارد. مخامنطقه مدیترانه و خل

بود، چرا که فرانسویان به دنبال خروج از ناتو در زمان ژنرال دوگل، حداقل مدیترانه و تحوالت ناشی از کشورهای 

خاطر نفت مرغوب لیبی، حاضر به تقسیم امتیاز  ی اسالمی و در حقیقت بهیشمال آفریقا را با بهانه مبارزه با بنیادگرا

ز برای فرانسه عنصری ئهای انرژی از طریق کانال سودسترسی به حامل ،و انگلستان نیستند. عالوه بر این با آمریکا

 حیاتی است. 

رد که فراموش نکنیم غرب بر خالف ادعاهای خود منافع انسانی در خاورمیانه ندارد. از سوی دیگر نباید از یاد ب

ی که خاورمیانه را به وضع کنونی رسانده و آن را بر حسب جغرافیای قومی و انرژی، تکه تکه یاکثر قراردادها

ی امروز خاورمیانه ،اند. بنابراینپیکو، لوزان، سور و ... در غرب امضاء و به تصویب رسیده - مانند سایکس اندنموده

خاورمیانه ازتاریخ عقب ماند، خالف جهت تاریخ حرکت و پیشرفت ی اخیر ر هزار سالهدباید خوب فهمیده شود. 

این  ها بود ولی ازدارای جغرافیای خالق، خاستگاه ادیان الهی و مهد تمدن منطقه خاورمیانه جدی حاصل ننمود.

آن را  وجود آمده دره دور و محتاج، وابسته و تکه تکه شد. باید دالیل آن را تحلیل نمود و ذهنیت به ها بواقعیت

وجود آورده که قادر به درک واقعیت خود نیست، تاریخ خود را ه ل فوق ساختاری را بئدرک کرد. ناآگاهی به مسا
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چرا که دو خط فکری ریزی کند. تواند برنامهخود را نمی دچار مسخ تاریخ گشته و در نتیجه آینده داند،به خوبی نمی

طلبانه های منفعتمداران منطقه و بالطبع دخالتب بعضی از سیاستاتوکراتیک به همراه نگاه به غر -تئوکراتیک 

 اند. کشورهای غربی در خاورمیانه، نهادینه و مانع خیزش مردم در برابر سطوح ویرانگر فوق گردیده

های رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه عموماً درد عنوان نمود که بوپلیتیک نیز بائدر خصوص مفاهیم جدید ژ

های غربی شناسی ژئوپلیتیسینشناسی و هستیرائتی کالسیک از علم ژئوپلیتیک، ناخواسته در دام معرفتکشور با ق

له أاند و از این مسهای غربی شناور کردههای جغرافیایی خود را حول دال مرکزی گفتماناند و کماکان مدلولافتاده

کننده( به مدلول، در کانون محوری این )داللت دالغافلند که در قرائت پست مدرن از ژئوپلیتیک، گذار مستمر از 

وجود آورد. بنابراین، هایی را علیه ادبیات سلطه بهتواند فرصتنحله، تفکری وجود دارد و این نحله تفکری، می

فرودست ژئوپلیتیکی را تعدیل و  -های فرادستتواند سیطره واژههای جدید در ژئوپلیتیک، میشناورسازی گفتمان

  های مذهبی و قومی منطقه، مشاهده کرد.های مجعول ژئوپلیتیکی را در تعارضتوان ردپای واژهزند، حتی میکنار 

ولی، تهای تمدنی و جغرافیایی مزوپوتامیا، آناهای تاریخی، قومی و مذهبی آسیای غربی، سازهبا نگاهی به نقشه

بندی جغرافیایی، یک ژئوپلیتیک این طبقه اًرند که اتفاقفالت ایران و شبه جزیره عربستان، از اصالتی قدیمی برخوردا

ول هکه به دنبال شناورسازی واژگان مجهای متمادی ایجاد کرده است، درحالینصلح را نیز در منطقه در قر

در  "هاپان"های مختلف و نبرد ژئوپلیتیکی، که ایماژهای جدایی و نفاق را در منطقه ایجاد کرده، باعث دو گانه

ها توان در کُدهای ژئوپلیتیکی آمریکا رصد کرد، گفتمانی که آمریکاییشده است، که مصداق این دیگری را می منطقه

نظمی، داخل / خارج، شرق / تفاوت، نظم / بی کنند، شامل هویتا استناد مینهدر ساختن کُدهای ژئوپلیتیک خود به آ

ور کلی گفتمان دو گانه، ایده مرکزی درک ژئوپلیتیکی ط/ غرب، خود / دیگری، مثبت / منفی و خیر/ شر است؛ به

داند. نظمی، خارج، شرق، دیگری، شر، منفی و تهدید را کُدهای ناامنی ژئوپلیتیکی خود میآمریکا در دنیا است که بی

که در  در کشور ما مولد نبوده، نیاز است به جای ترمینولوژی وارداتی و فرادست غربی، عموماًجامعه علوم انسانی که 

داند، بذل توجه ها میهای این رشتههای علوم انسانی صورت گرفته است و رسالت خود را در ترجمهبستر دانشگاه

خصوص ژئوپلیتیک در ه های منطقه معطوف کنند. این درست است که علوم انسانی بسازی هویتخود را به جهانی

رشته ژئوپلیتیک خود را در ترمینولوژی کالسیک اندیشمندان غالب وارداتی دارد و  أهای کشور مبانی و منشدانشگاه

-های قدیمی مناطق قفقاز، مزوپوتامیا، فالت ایران، بینولی با نگاهی به نقشه ،اندهای غربی محصور کردهژئوپلیتیسین

که در کرد درحالیباید عنوان بدین ترتیب، ی برد. توان به غنای جغرافیایی منطقه پِالنهرین و شبه جزیره عربستان، می

های جغرافیایی است و مناطق به صورت منطقه بالتیک، بالکان های جغرافیایی تنها محدود به جهتبندیاروپا تقسیم

شوند، علم ژئوپلیتیکی غربی با شناورسازی واژگانی خاور نزدیک و خاور دور و اسکاندیناوی از یکدیگر تفکیک می
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داند که نزدیکی و دوری به آن، شاخص توسعه است، همان ، می"توسعة جهانی" و با هژمونی گفتمانی، خود را مرکز

 اند. اند و اسیر شدهدامی که عالمان علوم انسانی نیز در آن، گام نهاده

 فصل و به شرح ذیل به رشته تحریر در آمده است: ششکتاب حاضر در به هر روی آنکه 

پردازد. در این راستا، سوژگی نظری می رچوباهچ های پسامدرن در ژئوپلیتیک وبه گفتمان فصل اول:

ژئوپلیتیک، دیالکتیک ساختار/کارگزار در ژئوپلیتیک، خوانش ژئوپلیتیکی از دیاسپورا، هژمونی و ژئوپلیتیک، 

 شود.بحث میهای ژئوپلیتیک، برندسازی ژئوپلیتیک و نظریه پخش ژئوپلیتیک، گفتمان

های ها با موقعیتمنادیان ژئوپلیتیک پست مدرن و تعارضات این سوژه های ژئوپلیتیک به عنوانسوژه: صل دومف

 گردد.ژئوپلیتیکی خاورمیانه بررسی می

ای ایران، ترکیه و عربستان و تعامالت و تقابالت این ه بررسی ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقهب فصل سوم:

 شود. ساختارها، پرداخته می

ای در منطقهعوامل فرا های متعارض ژئوپلیتیکی وبینش و گفتمانبررسی کد/ به این فصلدر  فصل چهارم:

 شود.پرداخته میخاورمیانه 

الملل و الگوی ئولوژیک بودن نظام بیناید قدرت و همچنین ایهسازه و هاهندسهدر خصوص  فصل پنجم:

  .شودبحث می مونیژه

 .باشداب میتگیری مبسوط که بیانگر نوآوری و دستاوردهای کنتیجه :ششمفصل 

 

 افشین متقیدکتر                                                                                                                           
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 رئوس مطالب

پدید آمده است. « پسامدرنیسم»ارچوب اَبَرگفتمان ههایی هستند که در چ، مجموعه نظریه8هامقصود از پسانظریه

های غرب آغاز شد و تا به امروز روند تکاملی خود میالدی در سطح دانشگاه 8319ها از اواخر سال رواج این نظریه

ای که در ایران در های پسامدرنیسم در مطالعات منطقهها و مدعیات فلسفی نظریهی گزارهکند. قاطبهرا طی می

مطالعات »هایی با عنوان چوب دانشگاهی جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، علوم سیاسی )که انحصاراً گرایشارهچ

گرا شود، واکنشی است به دیدگاه عینیگیری میرا به خود اختصاص داده است( و روابط بین الملل پی« ایمنطقه

شمول. برای نمونه، برای های کلی و جهانریهمحوری و بررسی جهان تحت لوای قوانین و نظدولت )اُبژکتیو(، کشور/

ی زمین ساز در بخشی از کرهگرا در ژئوپلیتیک به دنبال یافتن نقاطی محوری و جریانهای متمادی دیدگاه عینیقرن

های بیشتری کسب کنند. های جهانی مزیتی رقابتها با تسلط بر آن نقطه، بتوانند در عرصهدولت بود که کشورها/

-ها تبدیل شود و مسابقهدولت / ی کشورهاهای علمی تولید شده به موتور محرکههایی، باعث شد تا متنیدگاهچنین د

های دانشگاهی ژئوپلیتیک به ای تسلیحاتی و سیاسی برای سلطه بر برخی از مناطق در جهان شدت یابد. تبدیل متن

ها به پدید آمدن دو رچند که برآیند این کشمکشها تا به امروز نیز باقی است؛ هدولت اهداف رئالیستی کشور/

خیر مواجه ساخته است، اما أها با تجنگ جهانی ویرانگر منتهی شده است و نمادهای صلح و تمدن بشری را قرن

ترین رویه در روند، رئالیستیشمار میهمچنان هم سیطره و سلطه بر جغرافیاهایی از جهان که منبع قدرت و ثروت به

 ها است.دولت / جی کشورهاسیاست خار

ها برای پراکنش صلح و پرهیز از خشونت، ای از رویکردها و نظریههایی بود که مجموعهدر تب داغِ چنین رویه

ی آن، شناسایی و آشکارسازی پیوند قدرت و دانش های متفاوتی اقدام کردند که هدف عمدهبه تولید مفاهیم و دیدگاه

های امپریالیستی قرائت شده ویژه جغرافیا به مثابه ابزاری در خدمت سیاسته، دانش بهرود. در این دیدگامار میبش

های مناطق مختلف جهان، راه را برای نیروهای امپریالیستی در راستای چنبره ها و پتانسیلاست که با شناساندن مزیت

نی به نام هالفورد مکیندر در یژئوپلیتیس ها هموار ساخته است. چندان دور از ذهن نیست کهها و پتانسیلبر این مزیت

مداران ملکه ی اهمیت آسیای مرکزی، سیاستانجمن سلطنتی بریتانیا روی صندلی راحتی خود بنشیند و با نوشتن درباره

داد، بر سرنوشت های نخست قرن بیست انجام میرا برای یورش به این مناطق تهییج کند. آنچه مکیندر در لندن سال

گذاشت و ناگهان نیروهای انگلیسی را در حال رژه رفتن در ثیر میأن و شهریان ایران در دوران پهلوی اول تیایروستا

های دانشگاهی برای تغییر مفاهیم ثیراتی بود که کوششأنشستند. به دلیل چنین تهای خود به نظاره میخیابان

القی برای پاسداشت صلح و توزیع عدم خشونت به ی علمی به زعم خود یک رسالت اخامپریالیستی آغاز شد تا جامعه

                                                                 

1. Post-Theories  



 انهیخاورم کیتینو به ژئوپل ینگرش                                                                                             

 

01 

-هایی تا چه اندازه حقیقتاً ماهیت ضد امپریالیستی دارد و تا چه مقدار در رسالتکار بندد؛ حال اینکه چنین کوشش

 های اخالقی خود در عمل کامیاب بوده است، موضوع بحث دیگری است.

ها داشته مداران و استراتژیستمیت خاصی در نظر سیاستی مناطق جهان از دیرباز، اهخاورمیانه از میان همه

 -ترین ادیان سیاسیاست. بشریت به معنای تمدن و فرهنگ، نخست از این منطقه دیده به جهان گشود و جایگاه مهم

اعتقادی جهان نیز در همین منطقه بوده است. بعدها، کشورهایی از این منطقه )مانند ایران(، چهارراه مواصالتی و 

ها برای مهار رقیبان و کنترل مستعمرات خویش، با مراوداتی جهان )در چارچوب ژئواستراتژی( شناخته شدند و قدرت

های سیاسی رقم زد، ای که سرنوشت خاورمیانه را به بازیچنگ و دندان به این مناطق چسبیدند. شاید مهمترین نکته

 رود. مجموعهمار میبشداری های صنعت در جهان سرمایهکشف منابع بزرگ انرژی بود؛ منابعی که خونی برای رگ

هایی های خاورمیانه باعث گردیده تا مردمان آن در طول تاریخ، سرنوشت خود را در دست قدرتها و پتانسیلمزیت

ر ی سیاست را دا نداشت(، نوع و نحوهنهسوی دنیا )که هیچ ربطی به آببینند که از کیلومترها دورتر و در جایی آن

 کردند.کشورشان تعیین می

ای در قرار دادن خاورمیانه ای نیز سهم عمدهارچوب ژئوپلیتیک و مطالعات منطقههجریان دانشگاهی مدرن در چ

مداران به شناسان و مبلغان مذهبی همراه با سیاستدانان، زمینها داشته است. جغرافیبه عنوان زمین بازی قدرت

های ها در راستای سیاستنابع زمینی و زیرزمینی و نیز چگونگی فکر کردن ملتصورت چندالیه، در پی شناخت م

شان در ترویج و ی دانشگاهی در غرب به میراث توجیهی نیاکانِ علمیداشتند. اکنون که جامعهامپریالیستی گام برمی

ای متفاوت به مطالعه تا با زاویه ها پرورده شده استها و نظریهای از رویهاند، مجموعهتوزیع امپریالیسم معترف شده

ی های بومی از سوی جامعهتوان دریافت که پژوهشمل میأی خاورمیانه اقدام شود. با مختصری تو تحقیق درباره

 تواند سیر تکاملی مطالعات ضد امپریالیستی را تقویت کند.دانشگاهی موجود در خاورمیانه، می

کارگیری ست و کوشیده است تا با مطالعات موردی، چگونگی بهی حاضر نیز کوششی از همین نوع انوشته

)در  8ها و رویکردهایی چون تحلیل گفتمانهای پسامدرنیسم در خاورمیانه را تبیین کند. از این میان، نظریهنظریه

 ت. اس 5گرایی، پساساختارگرایی و شبکه4، نورفتارگرایی9کارگزار-، ساختار1انگاریارچوب هرمنوتیک(، سازههچ

در متن  3گیهای خاورمیانه )که از آن با عنوان سوژهی سوژه شدن واقعیتارچوب تحلیل گفتمان به مسئلههدر چ

                                                                 

1. Discourse Analysis  
2. Constructivism  
3. Structure-Agent  
4. Neo-Behaviorism  
5. Networkism  
6. Subjectification  
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ای پرداخته شده است. در این چارچوب، نشان داده ای و فرامنطقهها منطقههای خارجی قدرتایم( در سیاستیاد کرده

ق، در مقاطع مختلف و به عنوان بازیگرانی با استراتژی متفاوت به ها مانند کردها در عراشده است که برخی از پدیده

های مختلف نیروها در کردستان عراق، سبب شده است تا ماهیت اند. روایتبازیگری در مسائل خاورمیانه پرداخته

مبارزه تا  ها توسعه یابد و به فراخور مکان و زمان بازی، گَشتارهایی ازاستراتژیکی آن در چرخشی بر منحنی قدرت

 مصالحه را برگزینند.

-تر پرداخته شده است. یکی از زمینههای ایدئولوژیک به صورتی برجستهانگاری به تفاوتارچوب سازههدر چ

-انگاری در متن کتاب حاضر، تقابل و رقابت ایران و عربستان سعودی است. پایگاه فکریهای آزمون فرضیات سازه

یابد، دو قطب متضاد را تولید کرده است ها معنا میها و ارزشدر چارچوب انگاره اعتقادی متفاوت این دو کشور که

ای را به خود مشغول کرده است. فضایی که در ای و فرامنطقهای از بازیگران منطقهربای ژئوپلیتیکی آن، شبکهکه آهن

ت فضایی منجر شده است که  در این ربا پدید آمده است، به بازتولید بحران در منطقه و تشتتقابل این دو قطب آهن

های مسلک در تخریب و جذب قطبهای بنیادگرایانه و سلفییید رویهأکید و تأمیان، عربستان سعودی به دلیل ت

 گر، گوی سبقت را از همگان ربوده است.آشوب

رگزار تحت لوای کارگزار به نیروها و بازیگرانی اشاره شده است که به مثابه کا-ی ساختارارچوب نظریههدر چ

ها مشغول هستند. برای نمونه، کردستان ای مانند ایران به بازیگری در میدان رقابتشده ساختارهای قدرتمند و تثبیت

النهرین، در ساختارهای متفاوتی مانند ایران، عراق و ترکیه در عراق به عنوان یک کارگزار مهم در میدان نیروهای بین

ای به کارگزاری و عاملیت مشغول ای و اروپا و آمریکا به عنوان ساختارهای فرامنطقهارچوب ساختارهای منطقههچ

ی اقلیم کردستان عراق، یکی از دالیل ناکامیابی آن در رسیدن به استقالل و رسد ماهیت کارگزارانهنظر میاست. به

 تکامل در حد ساختارها است.

ها تواند به عنوان جریانی از پسانظریهای میمطالعات منطقه هایی است که دررفتارگرایی نیز از جمله نظریه نو

انگاری بر بسترهای فرهنگی )ثروت فرهنگی( به عنوان عاملی در جذب و دفع تلقی شود. این نظریه همانند سازه

و ارچوب هگیرد. در این چکند و عالوه بر آن، هژمونی را عنصری بیش از حد فرهنگی در نظر میکید میأکشورها ت

ویژه پس از روی کار آمدن ی آمریکا بهدر کتاب حاضر به بررسی مناسبات امنیتی عربستان سعودی و ایاالت متحده

ملت در عربستان سعودی که  - رسد که فقدان تاریخی دولتنظر میدونالد ترامپ پرداخته شده است. بر این اساس، به

-ان عرب، رفتارهای امنیتی این کشور در مقیاس برونعنصری فرهنگی است، سبب شده است تا پس از تحوالت جه

افزاری عربستان در محیط پیرامون خود، کوششی در توان گفت که رفتارهای سختکشوری تشدید یابد. در واقع، می

 افزاری در محیط درونی خود باشد.های نرمراستای الپوشانی فقدان

گرایی ی فیزیکارچوب تقابل دو رویههر در چپساساختارگرایی در کتاب حاضهمچنین شایان ذکر است، 
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ماهیتی « های قدرتهندسه»کند و بر آن است که ی توپولوژیک( اشاره میگرایی )هندسهی اقلیدسی( و شبکه)هندسه

سازی بیش از حد امر سیاسی و امر گرایی و سادهویسم، تقلیلیارچوب پوزیتهسیال و پویا دارند و با مطالعات در چ

 دهد.ویژه در دیگ جوشان خاورمیانه، تصویری کوتاه شده و بریده به خوانندگان ارائه میقدرت به

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:فصل اول  

های پسامدرن در ژئوپلیتیکگفتمان  

 )اصول و مبانی(
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 مقدمه

باشد که نیاز به مدرن، قلمروسازی گفتمانی و کنترل فضا، هویت و قدرت یک داده اساسی میدر ژئوپلیتیک پست

بندی ای که از عمل مفصلکلیت ساختاربندی شدهان، حاصل گردد. پیکربندی گفتمانی دارد که در ذیل نظریه گفتم

ها با توجه های معانی هستند که در آنها نشانهها در واقع منظومهشود. گفتمانشود، گفتمان نامیده میحاصل می ایهشد

ده و ترکیب آنها در بندی نیز به گردآوری عناصر پراکنمفصل. یابندبه تمایزی که با یکدیگر دارند هویت و معنا می

گیرند، زیرا هویتی که در یک بندی، با هژمونی، شکل میدو مفهوم گفتمان و مفصل. پردازدهویت و گفتمان نو می

، 8آید. الکالوبندی هژمونیک به دست میبندی در یک صورتشود، تنها با مفصلگفتمان به عامالن اجتماعی داده می

لفه وجود ؤنامد که شامل دو مهای محدود و معین را اعمال هژمونیک میگفتمان های سیاسی برای تثبیتتالش پروژه

نظر به مفاهیم گفتمان،  (.Hwarth, 2000: 101-163) باشدثباتی مرزها، میخصومت و نیروهای متخاصم و بی

دد. این گفتمان از گرهای جغرافیایی، گفتمان ژئوپلیتیک، حادث میبندی و هژمونی و تسری این مفاهیم به حوزهمفصل

، فارغ از (مونی، طبقات جنسیت، منافع، بازتولید، تبعیض، نهاد، طبقات اجتماعیژقدرت، سلطه، ه) :هایی مانندواژه

وپلیتیک، عناصر سختی مانند ئکند. در گفتمان ژ، استفاده می(ها و نهادهاقدرت اجتماعی، گروه) :های تحلیلی مانندایده

جای خود را  مکان ،گردند. بنابراینژئوپلیتیک قومی، فکری، فرهنگی و انسانی، برجسته میمرز و مکان به حاشیه و 

در مطالعات جغرافیایی، فضا موجودیتی مادی دارد که در شکل گیری آن پراکندگی و افتراق فضایی دهد. به فضا می

-هر اسلوب فضایی، هم درونمایه ارند.پدیده ها، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام ایدئولوژیک نقش اساسی بر عهده د

ای فضایی نظیر عوامل طبیعی و انسانی دارد و هم واجد کیفیت های انتزاعی مثل فاصله، جهت و موقعیت نسبی است 

های اخیر با خوانشی جدید نظر به مفاهیم فوق، ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه ای در سال (.551: 8919)اتوتایل،

های آن هلفؤمباشد که عناصر و بینش ژئوپلیتیکی، درصد کنشگری جدید در غرب آسیا می / از تصویر سازی و کد

سازی و ی جدید، غیریتیگراسازی، امنیت و منافع ملی، عثمانیملت / ی، دولتیشامل، هویت، تاریخ، قلمروسازی/زدا

 باشد. سازی ژئوپلیتیک، میبرند

است.  اجتماعی علوم اندیشمندان مناقشه محل که هاستالس اجتماعی علوم در کارگزار –پدیده ساختار 

شناسی دارد. شناسی و روششناسی، معرفتای است که ابعاد هستیکارگزار، یک موضوع پیچیده -دیالکتیک ساختار

و رئالیسم انتقادی  (.Gidenz, 1984)  یابی گیدنزاالذهانی که به شدت از نظریه ساختشناسی بینیک هستی

 & friedman) دهدتاثیر پذیرفته و راه حل عمومی را برای این دیالکتیک ارائه می(، Bhaskar, 1975)باسکار 

starr, 1997: 10.) دهد، هر دو آنها را به هم این دیالکیتیک که اصالت را به هیچ یک از ساختار و کارگزار نمی
                                                                 

1. Laclau 
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 –ی انتقادی در خصوص پدیده ساختار ایگرهای واقعمقدمات منطقی یا پیش فرضداند. تنیده و الزم و ملزوم می

 ذیل خالصه نمود:ترتیب توان به کارگزار را می

 یابدهای از پیش شکل گرفته و عمیقاً ساختمند شده، معنا میهر کارگزار انسانی، تنها در رابطه با محیط، 

 طور همزمان محدود ها بههای بالقوه و پیامدهای مستقیم کنشی با تعین سلسله شایستگییهاچنین محیط

 ،ی بخش کارگزارانی هستند که در آنها ساکن هستندیکننده و توانا

 اینکه چه چیزی سازنده ساختار است، کامالً به دیدگاه ما بستگی دارد، 

 ها و راهبردها را مشخص کنند، بلکه صرفاً دامنه بالقوه انتخابطور مستقیم نتایج را تعیین نمیساختارها به

 کنند. می

گردد که این تعامل یک کنش راهبردی فوق یک تعامل دیالکتیک بین ساختار و کارگزار مشخص می موارداز 

گردد. کنش راهبردی عبارت است از تعامل دیالکتیک کارگزاران صاحب اراده و آگاه ولی در عین حال را موجب می

ها درون مستقر هستند. هر چند کنش ای که آنها در آنهای از پیش شکل گرفتهمحاط شده توسط ساختار و زمینه

)ولو محدود( تغییر آن ساختارها از طریق  یابد، ولی کارگزاران کنشگر، دارای ظرفیتساختارهای مستقر تحقق می

ی قبض و بسط رفتار ساختارهای مستقر و مسلط را در یکارگزار با کنش خود توانا ،بنابراین هایشان دارند.کنش

در علم ژئوپلیتیک نیز ساختار و کارگزار  (. 919-983 :8911)مارش و استوکر،  باشدمیراستای منافع خود دارا 

ای و بین های جهانی و مناقشات منطقهاند که این تعارض در جنگژئوپلیتیک، جدالی همیشگی را با یکدیگر داشته

ل قرن یهای اواز توافقنامهباشد. در منطقه خاورمیانه، نظر به مرزهای تصنعی حاصل ای، کامالً محسوس میرکشو

های ژئوپلیتیک گشته که این بیستم و سیالیت قومی در مرزهای کشورها، تعارض موصوف، باعث جدلی بین میدان

اند که این جدل باعث آنتروپی ژئوپلیتیک ماً، ساختارها و کارگزارهای ژئوپلیتیک را در خود جای دادهأمیادین، تو

ی یهاتحوالت جهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل از ظهور گروه داعش، قومیتدر منطقه گشته است. به دنبال 

کردستان عراق با پیشینه یک  مترهای موجود در آن و از همه مهها در یمن، کردهای سوریه و کانتونمانند حوثی

های ژئوپلیتیکی فاکتو، به عنوان کارگزاران ژئوپلیتیک، کدها و بینش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارحکومت دو

ثیر قرار داده است. در این راستا، گرچه أاند که ساختارهای مذکور را تحت تکالسیک و مستقر را تعریف نموده

 به ایمنطقه مطالعات و المللبین روابط، ژئوپلیتیک ادبیات در ولی نیست دوژوور ملت –کردستان عراق یک دولت 

، توسط اندیشمندان حوزه 8338فاکتو از سال سته و ساختاری دوپیو هم به قلمرو و مردم، فرهنگ، تاریخ وجود دلیل

 & oLoughlin) به آن اطالق شده حکومت ذره ای، ایالت خودمختار و ...های مذکور، مفاهیمی مانند، 

kolosof, 1998) خواهیهای تندرو اسالمی با دایه قلمرو لبنان، گروهاهللو با این مفاهیم کردستان عراق، حزب ،

های ژئوپلیتیک در و سوژه های یمن، حزب کارگران کردستان ترکیه و... را به عنوان یک کارگزاران دوفاکتوحوثی
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وجود آمده ه های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، آشوب ژئوپلیتیکی در منطقه بی گفتمانیگیرد با توجه به واگرانظر می

 های اساسی در بسطهلفؤارگزاران ژئوپلیتیک که یکی از مهای هویتی کاست و با توجه به احساس بحران در سازه

 خود ژئوپلیتیکی –های هویتی بندی جدید در سازهمفصل قژئوپلیتیک است، کارگزاران ژئوپلیتیکی جدید از طری

 بهها دولت – شبه"در مقاله پیشتاز خود با عنوان  8باشند. والدیمیر کولوسفازی معانی سرزمینی خود میبازس درصدد

 قائل ضعیف هایدولت و هادولت-ریز برای را ژئوپلیتیک کارگزاری نقش، "مدرن پست ژئوپلیتیک منادیان مثابه به

کارگزار .8 ؛پرسشطور کلی در تحلیل روابط بین ساختار/کارگزار در ژئوپلیتیک سه به (.Kolosof, 1999) است

 های بینش /کد بین ارتباط .1 هی دارد؟ژئوپلیتیکی چه جایگا بافت در ضعیف هایملت –ژئوپلیتیکی دولت 

 هایگفتمان برای ضعیف ملت – دولت یک سرزمینی هایآیا سازه .9 ضعیف چیست؟ های ملت – دولت، ژئوپلیتیکی

که در ادامه به  باید به آنها پاسخ داد که کندیا خیر؟ را طرح می باشندمی برخوردار شایان اهمیتی از، آن ژئوپلیتیک

 ازیم.پردشرح آن می

 کارگزار ژئوپلیتیک

ها و کارگزاران، اصالتی غیر قابل انکار را ایفا ی، بذل توجه به سوژهیمدرن و پساساختارگراسفه پستلاز ف ثرأمت

زنی ولو به صورت ضعیف و ها را در مقام چانهشناسی متکثر کارگزاران در خاورمیانه جدید، سوژهنماید. هستیمی

ملت ضعیف در یک بافت ژئوپلیتیکی خاص  –داده است. یک سوژه خود مختار و یا دولت  دوفاکتو با ساختارها قرار

ها به سه عنصر شود. فلینت و تایلور در قدرت مانور دولتهای جغرافیایی در نظر گرفته میلفهؤو در ارتباط با سایر م

ژئوپلیتیکی خاص قدرت مانور محدودی های کنند که دول پیرامونی در بافته میرمرکز، نیمه پیرامون و پیرامون اشا

ها از طریق ملت –ولی این دولت  .شوندی مواجه مییهادارند که البته توسط ساختارهای ژئوپلیتیک با محدودیت

های ژئوپلیتیکی، در صدد ورود به عرصه کارگزای ژئوپلیتیک جهت کنش در بندی گفتمانبندی و مفصلصورت

ملت ضعیف یک قدرت مانور محدود در بستر ژئوپلیتیکی  –. باید عنوان نمود دولت باشندهای ژئوپلیتیک میمیدان

تواند نه با ملت ضعیف می –ی ساختارهای ژئوپلیتیک برای یک دولت یاز سو (.flint &Tylor, 2007) دارد

ئوپلیتیک به بندی گفتمان ژهای ضعیف از طریق صورتملت –دولت  ،فرصت بلکه با محدودیت همراه باشد. بنابراین

 توان گفت در مطالعات گفتمان در جغرافیای سیاسی بر کارگزارنمایند. میعنوان کارگزاران ژئوپلیتیک عمل می

 ,otuathail & Agnew)ن بخش گفتمانی یشود تا ساختار ژئوپلیتیک به مثابه عنصر تعیکید میأژئوپلیتیک ت

 آنها (.Agnew, 1999)داند ظم ژئوپلیتیکی در سطح کالن میو، گفتمان ژئوپلیتیکی را حالتی از نیاگن (.19 :1992
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سه رژیم گفتمان ژئوپلیتیکی که با سه نظم ژئوپلیتیکی مطابقت دارد یعنی نظم تمدنی، طبیعی و ژئوپلیتیک 

 و، گفتمان ژئوپلیتیکی را به مثابه تصویرسازی ژئوپلیتیکی مدرن که معانی رایآگن کنند.ی مییایدئولوژیکی را شناسا

در اینجا دو مفهوم  (.Agnew & corbridge, 1995) داندفراهم و عقالنیتی برای تمرین نخبگان سیاسی است می

باشند. دینامیزم های ضعیف مطرح میهای ژئوپلیتیکی دولتکد ژئوپلیتیکی و بینش ژئوپلیتیکی برای تحلیل گفتمان

ها در بافت در حال تغییر جهان هستند، زیرا دولت های داخلی ویندی از تعامل بین سیاستآکدهای ژئوپلیتیک بر

باشند. بعضی از ملتی، محل مناقشه می –تعاریف کدهای خود، آزادی کامل نداشته و این کدها در هر دولت 

 ,dijkink) دانندای که درگیر رابطه بین خود و دیگران است میاندیشمندان، بینش ژئوپلیتیک را به مثابه هر ایده

 ,kolosof) داندهای بینش ژئوپلیتیک میها را به مثابه سوژهکولوسف، نه تنها نخبگان، بلکه توده .(11 :1996

های متفاوت اقشار مختلف نخبگان سیاسی، کارشناسان آکادمیک و او بینش ژئوپلیتیک را سنتزی از نگاه (.2003

ها و منافع ایفا دی را در ساختن هویتداند. ساختار ژئوپلیتیک نقش محدوروشنفکران خالق به عنوان یک کل می

به منظور نشان دادن کارگزار ژئوپلیتیک دولت  ،بنابراین .اندها ساخته شدهکند، زیرا این ساختارها توسط ابرقدرتمی

های ضعیف های ساختار ژئوپلیتیکی تحمیل شده بر دولت ملتمل در محدودیتأهای ضعیف، نیاز به دقت و تملت

 .وجود دارد

 گزاری ژئوپلیتیک در ساختارهای ژئوپلیتیک کار

تعریف به مثابه عابی ژئوپلیتیک داد، ولی این بازسیاست خارجی، ل تدر مقاله پیشتاز اتواتیل و آگنو، گرچه اقداما

 & otuathail)گردد الملل، تنقیح میهای بینیک عمل گفتمانی توسط روشنفکران بوروکراتیک و در فضای سیاست

Agnew, 1992: 20.) کید خود را بر کارگزار ژئوپلیتیک به أمطالعات گفتمان در جغرافیای سیاسی، ت ،بنابراین

-گزارند. ساختارهای ژئوپلیتیک که توسط قدرتها و نه ساختارهای ژئوپلیتیک میعنوان عامل تعین بخش گفتمان

نمایند. ای ژئوپلیتیک ایفا میهای هویتی کارگزارهشوند، نقشی محدود کننده را در سازههای بزرگ ساخته می

ای تقسیم نمود. این ساختارها توان به دو قسم مادی و اندیشههای ضعیف را میساختارهای ژئوپلیتیکی در دولت ملت

ژئوپلیتیکی مهم در سیستم بین دولتی مدرن و سایر  کارگزارهای مثابه بهها ملت –به عنوان رقابت قدرت میان دولت 

 که ملتی –گردد. روابط قدرت در ساختارهای ژئوپلیتیکی مادی در هر دولت لیتیک، مشخص میهای ژئوپکارگزاری

 در ایاندیشه ژئوپلیتیکی ساختارهای در قدرت روابط. شودمی بندیصورت دارد را جبرگرایانه و مادی قابلیت

 در. کندمی آن مدرنیته از تقلید به مجبور را دیگر هایملت –شود که دولت بندی میی فرهنگی صورتهاقابلیت

 کنترل به دست ژئوپلیتیکی ساختارهای درها دولت بر فضا کنترل تحمیل وسیلهه ب غالباً  بزرگ هایقدرت حالیکه

ای، دست به رهای ژئوپلیتیک اندیشهساختا در خود یقلمرو ساختن بوسیله ضعیف هایملت - دولت، زنندمی فضا

گرایانه ای کمتر جبرگرایانه  و بیشتر اجماعساختار ژئوپلیتیک اندیشه (.Tylor, 1999: 107)زنند تولید مکان می
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شود. با توجه به های ضعیف، هویت ملی آنها از طریق بینش ژئوپلیتیکی آنها ساخته میملت - است که در دولت

ئوپلیتیک در سلسله ی برای تعریف بافت کدهای ژیهاها و فرصتهای مادی بین دولتها، محدودیتنابرابری قابلیت

 انتخابی از انعکاسی، ضعیف هایملت –مراتب قدرت متفاوت است. در بسیاری از موارد، کدهای ژئوپلیتیکی دولت 

-ای، دولت ملتهای ژئوپلیتیک اندیشهساختار مادی در ساختار با مقایسه در. باشدمی عمده هایقدرت از آمیز شکوه

توان گفت بینش می ،پذیرد. بنابراینراه بینش ژئوپلیتیک آنها صورت میهای هویتی آنها از های ضعیف، سازه

های ملی، ی هویتیکند. از سوارچوبی است که احساس و تعلق شخصی را به هویت جهانی متصل میهژئوپلیتیکی، چ

د که ها هستنباشند، گرچه فقط ابرقدرتهای امنیتی و خارجی از طریق بینش ژئوپلیتیک میتجمیعی از سیاست

توانند بینش ژئوپلیتیک را با سیاست خارجی و با هدف تغییر در ساختارهای اندیشه ای و مادی، پیوند دهند می

(mamdouh & Dijkink, 2006: 356.)  ای ضعیف محتمل است که با استفاده از هملت –البته برای دولت

های دول تجدید نظر طلب ه عنوان مثال، چالشثیر داشته باشند. بأالملل تیک بافت جغرافیایی خاص در سیاست بین

ی به عنوان انکار یای در یک بافت ژئوپلیتیکی خاص، اغلب یک بازنماضعیف به سوی ساختارهای ژئوپلیتیک اندیشه

 ,Taylor) های برتر استمدرنیته وارداتی و یا ایدئولوژی مسلط از سوی ساختارهای ژئوپلیتیک مادی توسط قدرت

داند که کشورهای دیگر های یک قدرت هژمونیک مییلور، مدرنیته نخستین را به عنوان ویژگیتا (.143 :1999

های فرهنگی و اقتصادی است که یک خواهند از آن تقلید کنند. در این مفهوم، مدرنیته نخستین، ترکیبی از نوآوریمی

با این وجود باید توجه داشت  (.flint, 2004: 365)رساند کشور را برای رسیدن به وضعیت هژمونیک، یاری می

اند، یعنی ساختارهای ژئوپلیتیک مادی، لزوماً تنیده هم ای به شدت درکه ساختارهای ژئوپلیتیک مادی و اندیشه

شوند. به عنوان مثال، نظم جهانی به عنوان یک ساختار ژئوپلیتیک ای توجیه میتوسط ساختارهای ژئوپلتیک اندیشه

(. Taylor, 1999b) شودای توجیه مینخستین و به عنوان یک ساختار ژئوپلیتیک اندیشهمادی توسط مدرنیته 

ای، اهدافشان لیتیک مادی و اندیشهژئوپ ساختارهای در ژئوپلیتیک کارگزارهای عنوان به ضعیف هایملت –دولت 

های ملی در و اسطوره های ژئوپلیتیک برای منافع خود و از طریق کدهای ژئوپلیتیکوسیله تعریف گزینهه را ب

ها بر اساس هویت ملی آنها نمایند. به گفته کمپل، منافع دولتبندی میشان، مفصلشان از طریق بینش ژئوپلیتیکیهویت

طور کلی به (.campbell, 1993: 75) شود و هویت ملی، پیوندی ناگسستنی با منافع نخبگان حاکم داردتصور می

 توسط، ژئوپلیتیک کارگزارهای عنوان به ضعیف هایملت –ای، دولت هم تنیدهکی دردر چنین ساختارهای ژئوپلیتی

 هایملت –شوند. گرچه دولت ش میکن مشغول، ژئوپلیتیک هایبافت در و ژئوپلیتیک هایگفتمان بندیصورت

، زیادی حد تا و نیستند مختاری خود کنشگران، ژئوپلیتیکی ساختارهای در ژئوپلیتیک کارگزاران عنوان به ضعیف

 منافع و ملی هویت هایسازه در انتخاب ییتوانا و قابلیت آنها ولی شودمی تعریف بزرگ هایقدرت توسط آنها کنش

 هایگفتمان محصول، ضعیف هایملت –باید گفت که کارگزاری ژئوپلیتیک دولت  ،براینبنا. دارند را خود
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 بین ارتباط در اختالل، مقابل در. نیستها ملت –دولت  بودن، مادی انکار معنای به این البته و است ژئوپلیتیک

ه کارگزار ژئوپلیتیک، مشتق از سوژه خود ک رساندمی را مفهوم این ضعیف هایملت – دولت تخریب و ملی هویت

 .مختار است

 سوژگی ژئوپلیتیک 

، این مفاهیم را کتابلی این شناسی سیاسی دارند وگرچه مفاهیم سوژگی سیاسی و موقعیت سوژگی، ریشه در جامعه

ل قرن بیستم و ایهای اونماید. نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامهدر ژئوپلیتیک شکننده خاورمیانه، عملیاتی می

سرزمینی، باعث جدلی اساسی بین ساختارها و  –سیالیت قومی در مرزهای کشورهای مزوپوتامیایی، تعارض هویتی 

دولتی( شده که این تعارض، باعث آنتروپی ژئوپلیتیک در منطقه گشته است. بر خالف کارگزاران )کنشگران غیر

باشند، در مفهوم سوژگی سیاسی، زمانی که ساختارها با فروپاشی ها مسلط میموقعیت سوژگی که ساختارها بر سوژه

ن سیاسی، مشغول کنش در ها به عنوان عامالهای حاکم به چالش کشیده شده و سوژهشوند، هژمونی گفتمانمواجه می

ای که خواستگاه ادیان الهی، مهدن گردند. خاورمیانه، امروز باید به درستی فهمیده شود. منطقهفضاهای تجزیه شده می

ژئوپلیتیک  –ها و دارای یک جغرافیای خالق است امروزه صحنه نبردهای گشته که خواستگاه ایدئولوژیک تمدن

ای های فرامنطقهای است، میدانای در راستای هژمونی منطقهب هژمونی منطقهدارند که این امر عالوه بر کس

ی عالوه بر تحلیل یاند. از سواکثری خود، فضای منطقه خاورمیانه را پر تنش نمودهدژئوپلیتیک نیز جهت کنشگری ح

های اخیر شد، در سالباهای نیابتی که البته پارادیمی کالسیک در تحلیل معضالت خاورمیانه میژئوپلیتیکی جنگ

-اند که ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه را دستخوش تغییراتی در سیاستکارگزاران ژئوپلیتیکی در منطقه بوجود آمده

اند. این کارگزاران ژئوپلیتیک بر ژئوپلیتیک شکننده مناطق قومی، سوار و جغرافیا و های ژئوپلیتیکی خود نموده

ها گیرند. کولوسف، ضمن اینکه از شبه دولتهای کالسیک، در اختیار میملت –ضعف دولت به سرزمین را با توجه 

های کند، بر این باور است که حفرهبه عنوان منادیان ژئوپلیتیک پست مدرن به جهت گفتمانی بودن آن یاد می

جمعیتی مختلط با  ها و نیز نواحی کههای سابق و تمدنوریتها، غالباً در محل تالقی بین امپراتاریک شبه دولت

سوژگی ژئوپلیتیک بر لبه  ،بنابراین (.Kolosov, 1999: 6) دندهرخ می ،های خاص قومی را دارندپیچیدگی

باشند. کنشگران ژئوپلیتیک به ساختارهای معنایی و سرزمینی این مناطق شکل و بستر مناسبی برای تعارض و ستیز می

های متزلزل ساختارهای ژئوپلیتیک، ایجاد و خاورمیانه شمالی بر لبهعنوان یک سوژه ژئوپلیتیک به دنبال تحوالت 

به عنوان یک کنشگر، ساختار و موقعیت سوژگی ژئوپلیتیک ساختارهای گفتمانی حاکم را دچار چالشی اساسی 

شود، زمینه ظهور سوژه های مسلط ژئوپلیتیک دچار ضعف مینموده است. به عبارتی دیگر زمانی که گفتمان

م با آشوب ژئوپلیتیکی أهای ژئوپلیتیک که توی گفتمانیدر واگرا. گرددهای جدید فراهم میبندییتیک و مفصلژئوپل

بندی جدید و تعیین هویت با نماید تا از طریق مفصلباشد، سوژه ژئوپلیتیک با احساس بحران سرزمینی، تالش میمی
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سازی نماید. سوژه ژئوپلیتیک با توجه به نکات گفته مکان خود را باز –گفتمانی متفاوت، هویت، سرزمین و فضا 

ای را در دستور کار سیاستی بندی جدیدی از هویت، سرزمین و تاریخ کنشگران ژئوپلیتیک، بعدی منطقهشده با مفصل

 ل قرن بیستم و سیالیتیهای اواخود قرار داده است. در منطقه خاورمیانه، نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامه

ماً، أهای ژئوپلیتیک گشته که این میادین، توقومی در مرزهای کشورها، تعارض موصوف، باعث جدلی بین میدان

اند که این جدل باعث آنتروپی ژئوپلیتیک در منطقه گشته ساختارها و کارگزارهای ژئوپلیتیک را در خود جای داده

ها در ی مانند حوثییهااز ظهور گروه داعش، قومیتاست. به دنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل 

یمن، کردهای سوریه و کانتون های موجود در آن و از همه مهمتر کردستان عراق با پیشینه یک حکومت دو فاکتو، 

به عنوان کارگزاران ژئوپلیتیک، کدها و بینش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کالسیک و مستقر را 

کارگزار در  –طور کلی مدل ساختار به ثیر قرار داده است.أاند که ساختارهای مذکور را تحت تمودهتعریف ن

این مدل در تحلیل خود ضمن  (.Kolosov, 20002) باشدوارگی کارگزاران میی چیرگی بر شیژئوپلیتیک در پِ

بسط ساختارهای ژئوپلیتیکی  اصالت به ساختار، کارگزاران ژئوپلیتیک را مصدر تغییرات گسترده جهت قبض و

یند آشوند، فرزمانی که ساختار ژئوپلیتیکی دچار تزلزل و فروپاشی می"داند. برخالف نظر بعضی از محققین می

نماید. از این تحقیق، تحلیلی متفاوت را ارائه می .(8915نیا، )حافظ "شودجدیدی برای استقرار ساختار بعدی شروع می

دنبال فروپاشی ساختار، نه ساختار جدید بلکه عامل انسانی و یا کارگزار در میدان بازی ه ت، بمنظری گفتمانی باید گف

گردد. موقعیت سوژگی به احاطه نماید، حالتی که از آن به موقعیت سوژگی و سوژگی سیاسی یاد میکنشگری می

درون نظام معنایی گفتمان اشاره ها و اضمحالل آزادی عمل ایشان در گفتمان هژمون )ساختار ژئوپلیتیک( بر سوژه

کند، درنتیجه هویت چیز را تعیین می ها و روابط اجتماعی و همهرو، از آنجا که گفتمان حاکم، هویتاین دارد. از

(. مفهوم سوژگی سیاسی )کارگزاری 29 :8935پور و دیانت، شود )عبدالهسوژه نیز در درون گفتمان معین می

های اجتماعی موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل قراریاست که در آن افزایش بی ژئوپلیتیک(، روی دیگر سکه

زند و هژمونی گفتمان حاکم را عنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست به عمل سیاسی میدهد، سوژه بهو زوال قرار می

موقعیت سوژه از آزادی اراده و سازد. در این به چالش طلبیده، نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم می

کنند و سازی میها )کارگزار( برای گفتمان )ساختار( تصمیماستقالل برخوردار است. در این شرایط آنومیک، سوژه

تواند تاریخ ای که مییابد، لحظهها از ورای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور میسازی سوژهخالقیت، نوآوری و اسطوره

عه رقم زند. با حاکمیت اسطوره و عینیت یافتن گفتمان لحظه کسوف و به محاق رفتن سوژه در دیگری را برای جام

شود. در این نگاه، الکال و موف برای عامل انسانی در تحول و ایجاد دگرگونی خارج از موقعیت سوژگی آغاز می

( و در این 38 :8339)الکال، دانندمیند و وی را اسیر ساختارهای اجتماعی نکننده قائلها نقشی تعیینمانچارچوب گفت

نگاه کارگزارهای ژئوپلیتیک با به چالش کشیده شدن ساختارهای ژئوپلیتیک، دست به کنشگری زده و در لحظه 
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پور و دیانت، آیند )عبدالهکسوف ساختارها نه ساختارهای جدید بلکه کارگزارهای جدید ژئوپلیتیک بوجود می

8935: 29). 

 یکبرندسازی ژئوپلیت

که البته بار مدیریتی داشته و  مندان به رشته تحریر در آمده استادبیات فراوانی در حوزه برندسازی توسط اندیش 

باشد. ظهور مدل برندسازی ها، اجرا و تحلیل موقعیتی در آنها برجسته میموریت، اهداف، ارزشأبالطبع، چشم انداز، م

که آنها شروع کننده و مدیریت فرآیند برند را بر عهده دارند. مدل  باشد چراژئوپلیتیک وابسته به ذینفعان آن می

برندسازی ژئوپلیتیک که جزء الینفک مدیریت استراتژیک و پیش شرطی برای دستیابی به اهداف استراتژیک، نوعی 

امعی را از تواند تحلیل جم با تعارض و خشونت است. این نحله میأویژه از برند با هدف بازخوانش ژئوپلیتیکی و تو

ها و یا ساختارهای دو فاکتو، ترسیم بنماید. فراموش نکنیم مدل برندسازی ژئوپلیتیک بر بافت ژئوپلیتیکی شبه دولت

دهد. های تمدنی و سرزمینی رخ میهای ضعیف، علیه ساختار و له کارگزارهای جدید و بر روی گسلدولت ملت

های آنان لفهؤدر این راستا با تکیه بر هویت برند، اجرا و کارکرد و م ها و فراساختارهای ژئوپلیتیکها، ساختارسوژه

ی در صدد برندسازی ژئوپلیتیکی و سرزمینی یها و ادعای قلمروها، نماد، ساختار حکمرانی، هویت، اسطورهمانند ارزش

های تاریک شد، حفرهطور که عنوان باشد. همانباشند. برندسازی ژئوپلیتیک اولویت اساسی کارگزاران میخود می

های ها و نیز نواحی که جمعیتی مختلط با پیچیدگیهای سابق و تمدنوریتها، غالباً در محل تالقی بین امپراشبه دولت

 (.Kolosov & O’Loughlin, 1998b: 56) دهندرخ می ،خاص قومی را دارند

باشد، در وپلیتیکی کارگزاران ژئوپلیتیک میکدسازی ژئ اصلیتدای امر، برندسازی ژئوپلیتیک، رکن بدر ا ،بنابراین

ها و باشد. در بافت ژئوپلیتیکی سوژهها به دلیل استقرار جغرافیایی، فاقد این موضوع میحالیکه کدهای ابر قدرت

روند و ها به شمار میهای همسایه به عنوان دیگری، تهدیدی برای هویت و امنیت سوژهکارگزاران ژئوپلیتیک، دولت

، کارگزاران دیگر بنابراین. باشدمی آنها بودن ملت –کارگزاران، تنها به دلیل دولت  یت آنها در فضای گفتمانمشروعی

 در هاقدرت ابر برای عملیاتی کد، کهحالی در. باشدمی جهانی و ایمنطقه، هاابرقدرت دیگر و ملی و ایمنطقه سطح

های تحلیل برای کارگزاران کد عملیاتی در مقیاس سطوح، یدنمامی عمل جهانی و ایمنطقه، ملی، محلی هایمقیاس

بحث فوق، اثبات دیگری برای هر  نتیجه .باشندای و بنابراین کارگزاران فاقد کد عملیاتی جهانی میمحلی، ملی، منطقه

هویتی ها و کارگزاران ژئوپلیتیک با توجه به شکننده بودن بعد سرزمینی و باشد. برای شبه دولتلفه میؤدو م

و تفسیر این کدها مشکل ولی با توجه به ضعف ساختارها و شناور بودن بودن کدهای ژئوپلیتیکی، تبیین ساختارگریز، 

 باشند. درصدد تعریف و عملیاتی نمودن کدهای ژئوپلیتیکی در سطوح مختلف می
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ازی ژئوپلیتیک در فضاهای سبرند و هویتی هایگفتمان طریق از را منافعشان، ضعیف هایملت –دولت  ،بنابراین

ها پایدار نبوده و برند، چرا که کدهای ژئوپلیتیک مانند گفتمانتجزیه شده در تعامل و تقابل با سایر کدها، جلو می

طور مستمر در پاسخ به رویدادهای در حال تحول کارگزاران دائما از دال به مدلول در حال حرکتند، اما در عوض به

 .ثیرگزار هستندأت

 گزاری ژئوپلیتیک در بافت ژئوپلیتیکی کار

ان رشود. در دوگ ساخته میرهای بزار ژئوپلیتیک جهانی تا حد زیادی از انباشت کدهای ژئوپلیتیک قدرتتساخ

ها در ت جهانی یعنی امریکا و شوروی که اغلب دولترطور کلی تحت سلطه دو ابر قدجنگ سرد، نظم جهانی به

بندی جهانی، هر گونه منافع ذاتی نمودند. در این تقسیمط با این دو ابرقدرت تعریف میجهان منافع خود را در ارتبا

 (.nijman, 1998) شدندمی گرفته نظر در هاقدرت ابر رقابت از انعکاسی عنوان به ضعیف هایملت –دولت 
شد و ساختار ژئوپلیتیک باهای ژئوپلیتیک مختص به خود میای از کدها و بینشهردولتی دارای مجموعه ،بنابراین

-ملترو، در یک بافت ژئوپلیتیکی خاص دولت های جهان بودند. از اینجهانی محصول روابط قدرت بین همه دولت

رو هیتیک روبژئوپل ساختارهای فرصت با بلکهها محدودیت با تنها نه، ژئوپلیتیک کارگزارهای مثابه به ضعیف های

های دیگر شده و نقش مهمی را در وجه به قابلیت مادی بسیار قوی تر از دولتها با تند و در مقابل، ابر قدرتدش

های متنوع، نادیده های ژئوپلیتیک را در مقیاستوانستند بافتایجاد نظم جهانی ژئوپلیتیک شدند، چرا که آنها نمی

ی ییتیک است که تواناطلب نیز، گواه روشنی از کارگزاری ژئوپلر های ژئوپلیتیک دول تجدید نظبگیرند. گفتمان

ثیر بر أباشد. در حقیقت در طی جنگ سرد برای دول تجدید نظر طلب تانتخاب را در بافت ژئوپلیتیکی خاص دارا می

پذیر نبود، ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، های جهانی، امکانساختارهای ژئوپلیتیک با ارتباط با قدرت

 ساختار که آنجا از. دادند نشان را خود ایدئولوژیکی مواضع، شان ملی هویت زبرو با ضعیف هایملتاغلب دولت 

 از بعد ضعیف طلب نظر تجدید دول ژئوپلیتیکی ساختارهای ثیرأت و است کشورها همه تراکم جهانی ژئوپلیتیکی

لیتیکی خاص های ضعیف در بافت ژئوپاز به کارگزاری ژئوپلیتک دولت ملتنی بنابراین، یافته افزایش، سرد جنگ

 . بوجود آمده است

-گفتمان بندیصورت بوسیله ضعیف ملت –کند که چگونه یک دولت فرازهای فوق مشخص میبر این اساس، 

-گفتمان. آوردمی وجوده ب را ژئوپلیتیک کارگزار یک بسط هایلفهؤم، خاص ژئوپلیتیکی بافت در ژئوپلیتیک های

 از سطحی، آنها اما. باشندمی پویا ضعیف هایملتی ژئوپلیتیک دولت های ژئوپلیتیک به عنوان پیامدهای کارگزار

 ثبات و پویایی. گذارندمی نمایش به رااند واقع شده پایدار نسبتاً  ژئوپلیتیکی ساختارهای در که دولی عنوان به را ثبات

در  ،باشد. بنابراینمی های ژئوپلیتیکی متفاوتوپلیتیک خاص در مقیاسژئ بافت به وابسته ژئوپلیتیک هایگفتمان

 از تواندمی ضعیف ملت –مورد کردستان عراق و سایر کارگزاران ژئوپلیتیک باید نشان داد که چگونه یک دولت 
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تامیا، فارغ از مزوپو منطقه در. باشد ارذثیرگأت، خاص ژئوپلیتیکی بافت در ژئوپلیتیک هایگفتمان بندیصورت طریق

 پیوستگی به توجه با که فاکتو دو کنشگر تنها، آنها بر حاکم ژئوپلیتیک رهایساختا و دوژوور هایملت –دولت 

باشند که این کارگزار به عنوان نقطه کانونی نماید کردهای عراق میعمل می ژئوپلیتیک کارگزار یک عنوان به قومی

، 1999ب بعث در سال دنبال فروپاشی حزه نماید. بای، له یا علیه آنها عمل میهای دول هژمون منطقهسیاست

و به عنوان یک کارگزار ژئوپلیتیک دولت  مختار خود نیمه حکومت کردستان عراق به عنوان یک شبه دولت و یا

بندی، سه عنصر نماید، بنابراین در این طبقهنسبت به دول دیگر عمل می ژئوپلیتیک بستر یک در ضعیف ملت –

 بستر در رواین از (.flint & Tylor, 2007: 142) شوندک میمرکز، پیرامون و شبه پیرامون از یکدیگر تفکی

ها بلکه از ودیتمحد با تنها نه که بوده ژئوپلیتیک کارگزاران مثابه به ضعیف هایملت دولت، خاص جغرافیایی

توان کمااینکه این فرصت ژئوپلیتیکی را می ،(jongwoo, 2012: 58) برندفرصت ساختارهای ژئوپلیتیک بهره می

دست آورده و یک بسط ژئوپلیتیکی را در ه ب 1984های ژئوپلیتیک که کردهای عراق پس از سال اصل از شوکح

 اند، مشاهده نمود. وجود آوردهه این اقلیم ب

 ی بین کد و بینش ژئوپلیتیکی یآواهم

 یک خاطر به ملت –ی بین کدها و بینش ژئوپلیتیک یک دولت یآوادیجکینگ، سطح عمیقی از همدیدگاه  مطابق با 

 .دارد وجود دولت ژئوپلیتیکی بافت دربارهها توده و خارجی سیاست نخبگان بین شده گذاشته اشتراک به بازشناسی

های جهان به عنوان پیامدهای سازه رلفه توده و نخبه، موضوعات مکانیزم تحریف اطالعات دؤدو م عالوه بر این هر

ی کدها و یآوابا این وجود اگر نخبگان سیاست خارجی در ساختن هم .(Dijkink, 1998)های ملی هستند اسطوره

ها با مشکل مواجه خواهد شد، بینش ژئوپلیتیکی شان با شکست مواجه شوند، توجیه سیاست خاجی آنها برای توده

 .باشدها میچرا که، کد و بینش ژئوپلیتیکی محصول تعامل بین نخبگان سیاست خارجی و توده

های ضعیف ی مذکور، استعداد بیشتری دارند، زیرا دولتیآوهای ضعیف برای خلق و ایجاد همملتنخبگان دولت 

ی که یطور خاص کشورهاموزونی بین کد و بینش ژئوپلیتیکی هستند. بهنا بهای ژئوپلیتیکی، موجدر برخورد با بافت

بندی و تدوین کدهای ژئوپلیتیک رتکنند در صواز بینش ژئوپلیتیک به عنوان یک استراتژی هویتی استفاده می

های اجتمای مبتنی بر هویت ییشوند. کدهای ژئوپلیتیک به مجموعه بازنماآوا با مشکالتی مواجه میموزون و هم

ی کشورها و دشمنانشان درخصوص جوهر و ماهیت تهدیدات خارجی عهایی درباره متحدان طبیسیاسی شامل ایده

 (.Guny & Gokcan, 2010: 24) ددهنارائه می یهایحلالمللی عمده، راهپرداخته و در خصوص مشکالت بین

کنند. ها، نقشی مهم را در تعیین کدهای ژئوپلیتیکی یک کشور، ایفا میارچوب، نقش هویت ملی و اسطورههدر این چ

 گیردبینش ژئوپلیتیک یک کشور و موقعیت آن در روابط با سایر کشورها در اسطوره های ملی خاص شکل می
(Flint, 2006: 127.)  
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هایی درباره تصادم زیرا ایده .واژگان و نمادهای جغرافیایی است بینش ژئوپلیتیکی، ترجمان مفاهیم هویت ملی به

های ژئوپلیتیکی دیگر، بینش ژئوپلیتیک به خاطر تهدید هویت ملی با ساختارهای قدرت در جهان و محدودیت

های ملی، نقشی مهم را در هویت و اسطوره ،بنابراین (.Flint, 2007: 12-14) دیابشناختی دیگران توسعه میهستی

 نمایند. دهی به کد ژئوپلیتیکی، ایفا میشکل

 ها و منافع ملی آنها ملت –های جغرافیایی دولت سازه

و اسمیت بر ویلیام  (.Anderson, 2008: 18)شود اسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی ذاتاً سرزمینی محسوب مین

-ای همیشگی برای کنترل سرزمین است و از غفلت دانشگاهی دانشگاهیان از سازهاین اعتقادند که ناسیونالیسم، مبارزه

گرچه ناسیونالیسم معموالً به عنوان پیگیری  (.viliam & smith, 1982: 502)کنند های ملی سرزمین انتقاد می

تر به عنوان یک طرح اقدام جمعی برای ارائه مرزهای یک ریف غنیخودمختاری ملی تعریف شده است ولی در تعا

از منظر گفتمانی نیز، ناسیونالیسم  (.Hechter, 2000: 7) گرددهای حکمرانی، تبیین میبا واحد سازگارکشور و 

 ملت که در یک قلمرو مستقل و متجانس با سرزمین ملی است در نظر گرفته –به عنوان یک عمل گفتمانی دولت 

ها را برای یک های ملی، نسبتاً مشتق از قلمرو و حس قوی ملتدهد که هویتشود. واژه سرزمین ملی نشان میمی

  (.white, 2000: 28) دهندقلمرو خاص نشان می
گردد. ها، عمالً در مطابقت با قلمروهای مستقل، تحدید میملت –در سیستم بین دولتی مدرن، قلمرو دولت 

ی هویت ملی و یهای قلمروهای سرزمین ملی با قلمروهای مستقل و در فرآیند سازهینکه چگونه سازهفهم ا ،بنابراین

های کد و بینش ارتباط بین عناصر اساسی در ارتباط بین گفتمان ،باشد. بنابراینمنافع دولت مرتبطند، مهم می

ملت، تنها با  –یک حاکمیت دولت شوند. باید توجه داشت بندی میی صورتیهای قلمروژئوپلیتیک توسط سازه

کنند ها، آشکار میحقیقت ماهیت مشروط دولتدر  (.Kuss & Agnew, 2000) شوددولت بودگی محقق نمی

 ی سیستم بین دولتی درگیر هستندیها برای هویت و منافعشان در یک منطق فضاملت –های دولت که سازه

(murphy, 2002: 194.) الملل هستند، های خودمختار سیاست بینهای مستقل، سوژهتی این ایده که دولیاز سو

حاکمیت مردمی  (.yach, 2001) باشدها مشتق از ملت و یا مردم میمتکی بر این فرض است که مشروعیت دولت

کند، باشند. همانطور که مورفی اشاره میها اربابان قلمرو و مردم، اربابان دولت میکند که دولتنیز استدالل می

های هویتی دارند، وسیله مطالعاتی که تمرکز خود را بر سازهه های تاریخی ملت بودگی و دولت بودگی باید بسازه

  (.murphy, 2002) تکمیل شود

های ضعیف از ملت –باید نشان داد که چگونه ناسیونالیسم، یک گفتمان ژئوپلیتیکی را برای دولت  ،بنابراین

های هویت ی گفتمان امنیتی نیز مکانیسم گفتمانی دیگری برای سازهیآورد. از سود میوجوه ی بیهای قلمروطریق سازه

برای دفع دیگران و جذب  "مکان آنها"و  "مکان ما" ها در شرایط سرزمینی است. تقسیم فضا بهملی و منافع دولت
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یتی، امنیت را در صورت های امندیگری یک لحظه مهم در گفتمان ژئوپلیتیک است. در پیوند خود/دیگری، گفتمان

های خود و دیگری از نظر ویژه سازهه ب (،Neumann, 1999) نمایندتعریف می "دفع دیگری"منفی خود به عنوان 

 ,doty) وردآاخالقی، شبیه دو گانه خیر و شر و یک دوگانه را برای عمل گفتمانی سیاست خارجی بوجود می

های ی و از طریق سازهیدفع دیگری یک اظهار بیان در شرایط قلمرو آنچه که باید توجه داشت این است که (.1993

  (.walker, 1990) مرزی بین داخل و خارج است
ی حاکمیت، امنیت در فضای دفع، محرومیت، دشمنان و ساکنین قلمروهای دیگر تعریف یبر اساس تحدید قلمرو

وپلیتیک، تقویت امنیت از طریق محدودیت های ژئهدف از گفتمان ،بنابراین (.Dallbey, 1998: 420) شودمی

بندی ژئوپلیتیک به مثابه صورت های امنیتی،های قدرت باشند. در گفتمانهتوانند پروژی دشمنانی است که مییفضا

-زدا، مشخص شدهی امنیتیهای قلمروای از سازهی هویت و تفاوت، تعریف و دشمنان در حوزهیامنیتی در شرایط فضا

های محاط با خود را به عنوان دیگری مشخص نموده است. هویت ملی کردستان عراق در اینجا، میدان هایاند. سازه

های ضعیف نه منتهی به امنیت بلکه تنها پاسخی به ملت –های امنیتی دولت با این وجود باد توجه داشت که گفتمان

ساختارهای ژئوپلیتیکی  در ضعیف هایملت –در شکل ذیل، کارگزاری ژئوپلیتیکی دولت . باشندیک معضل امنیتی می

های های هویتی گفتمانبه عنوان یک جزء عمودی، روابط بین کد و بینش ژئوپلیتیکی به مثابه جزء افقی و سازه

 .شودژئوپلیتیک به مثابه جزء حلقوی به وضوح ارتباط بین این اجزاء دیده می
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 الگوی هژمونیک

-اوالً، در ارتباط با یک قدرت مادی برتر و با سلطه در حوزه ؛رودژمونی، غالباً در ارتباط با دو موضوع به کار میه

ای در نواحی جغرافیایی خاصی از جهان و ثانیاً، المللی و منطقههای بینهای اقتصادی و نظامی در سطوح جهانی سیاست

 :Pays, 2008) تقلیل دهنده اجبار، سلطه و اشاعه قدرت نرم استبه مثابه یک نظم سیاسی در یک شیوه تفکر که 

7.)  

توان با حذف اصل رقابت مهار نمود. در ثیرات زیانبار رقابت را میأالگوی هژمونی بر این فرض استوار است که ت

د، در سر لوحه ها، اعتقادات یا رویکردهای سیاسی و استراتژیک مخالفناین راستا، تضعیف بازیگرانی که دارای ارزش

دنبال ایجاد نظامی هژمونیک و درصدد است قدرت هژمون، ب (.kraig, 1998: 44) های هژمونیک قرار داردکنش

های ضعیف در بستر ژئوپلیتیکملت -: مبنای نظری دولت 8شکل   
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های خود ایجاد کننده که اصول اساسی، هنجارها، و قواعد امنیتی را خود تعیین کند. بر این اساس هژمون از رژیم

 دهد، کاالهای عمومی را در اختیار بازیگران داخل نظام قرار میبرد و برای حفظ نظم هژمونیکحداکثر سود را می

(honhua, 2001: 75.)   هژمون دارای ابعاد مادی، فرهنگی و سیاسی است، بعنی بازیگری است که از لحاظ

آمیز است. از سوی دیگر، بر توزیع قدرت نظامی و سیاسی در مجموعه امنیتی ظرفیت اقتصادی دارای وضعیت تفوق

ی نظام امنیتی هژمونیک در محیط امنیتی، ساختار مادی است. در ساختارهای مادی یاست. اولین معیار در شناسا مسلط

باشد، احتمال ظهور نظام هژمونیک باالست. دومین معیار، تولید کاالی عمومی از که متشکل از دو و یا سه قطب می

نیتی حداقل یکی از بازیگران اقدام به تولید کاالی ای امه در مجموعهچسوی حداقل یکی از بازیگران است. چنان

. ها و مسئولیت امنیتی دیگر بازیگر محیط امنیتی را بر عهده گیرده در عرصه امنیتی نماید و هزینهژعمومی به وی

سومین  (.Keohne, 2005: 17) ای فراهم شده استی نظام امنیتی هژمونیک در سطح منطقهیمعیار شناسا ،بنابراین

ر، داشتن پیروان است، یعنی بازیگر قدرتمند مجموعه امنیتی باید دارای پیروانی باشد که این پیروان حاضرند او را معیا

به بازیگری هژمونیک تبدیل نمایند. چهارمین معیار یعنی برخورداری از مکتب فکری و سیاسی است. بر این اساس 

المللی باشد. یعنی برای حداقل یک منطقه، یک ای و بینبازیگر هژمونیک باید دارای مکتب سیاسی و فکری منطقه

های آن در عرصه سیاست خارجی بر پایه دین و یا یک نژاد، نقشه راه و ایدئولوژی داشته باشد و رفتارها و سیاست

 .این ایدئولوژی تنظیم شده باشد

( 1، تنی بر استیالبسلطه تحمیلی م (8؛ رای استمرار نظام امنیتی هژمونیک نیز سه ساز و کار باید مطمع نظر باشدب

رهبری که از رضایت خود جوش در بخش اعظم  (9، ی عمومی یا ترکیبی از اجبار و رضایتینفوذ مبتنی بر تولید کاال

بازیگران عضو مجموعه امنیتی از طریق رهبری فکری و سیاسی برخوردار است. این نوع نظم هژمونیک بیشتر جنبه 

 خیر خواهانه دارد. 

نهایت باید عنوان نمود که هژمون بازیگری فعال، انحصارگرا و بالمنازع در سطح مجموعه امنیتی است و در در 

 .(194 :8918کند )خانی، نقش قیم در میان بازیگران مجموعه امنیتی عمل می

بر  ای است که براساس غلبه منافع یک بازیگرارچوب امنیتی منطقههالگوی هژمونیک یک الگو برای ایجاد چ

شود. براساس سایر بازیگران و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می

شود. در این الگو، رویکردی اجماعی برای مقابله با این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک می

د کردن از جمله عدم دسترسی به های مختلف برای محدوکشورهای غیر دوست وجود دارد و از همه امکانات و ابزار

ای در تحلیل مقایسه ،نولته (.99، 8919شود )واعظی، های پیشرفته و تجهیزات نظامی استراتژیک استفاده میوریافن

 :nolte, 2017) شماردها به شرح ذیل بر میهای مهم ذیل را برای این قدرتای، شاخصهای هژمونیک منطقهقدرت

15): 
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 بخشی از یک منطقه که جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی است و حد و مرز مشخصی دارد،  

 کنندبندی میبرای رسیدن به یک موقعیت پیشرو در منطقه، مقاصدی را مفصل،  

 ثیرگذار استأهای منطقه تبه صورت قابل توجهی در تحدید حدود ژئوپلیتیکی و سازه،  

 گذارندای به نمایش می، اقتصادی و نظامی را برای پروژه قدرت منطقهای، منابع ایدئولوژیکقدرت منطقه، 

 ای از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در منطقه نفوذ به هم پیوستگی داردقدرت منطقه، 

 ای دارد )پیامدها و اقدامات(دولتی که نفوذ زیادی در امور منطقه، 

 پذیردی انجام میااعمال این نفوذ بوسیله ساختارهای حکمرانی منطقه،  

 گذار استثیرأدر دستور کارهای امنیتی منطقه، ت، 

 ای، قابل احترام استهای منطقهتویژه قدره ای ببرای دول منطقه،  

 کند. ای نمایندگی میای نه تنها از منافع خود، بلکه تا حدودی از منافع منطقههژمون منطقه 

وپوتامیا را که برای تفوق بر منطقه، منازعات ایدئولوژیک و توان سه میدان هژمونیک در مزمیروی به هر 

اند ساز را در منطقه ترسیم نمودهذیل ترسیم نمود. این سه میدان، مدلی از سه قطبی هویتشکل ژئوپلیتیک دارند را در 

 .ثیر آن قرار داردأکه نه تنها منطقه مزوپوتامیا، بلکه، کلیت خاورمیانه تحت ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنه سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران، عربستان و ترکیه بدنبال تحوالت بهار عرب و بحران در منطقه روابط ح

های ایدئولوژیک، در بسترهای ژئوپلیتیک مزوپوتامیا رو به وخامت گذارده است. مناقشاتی که عالوه بر تفاوت

  مونیک مزوپوتامیا ژهای همیدان :1 شکل
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 هژمونیک رقابتی، کشور سه یدئولوژیکا –ای کشورهای مذکور نمود داشته است. این فضای تقابل ژئوپلتیک منطقه

ای این های منطقهوجود آورده است که در سیاسته های مذکور بای میدانمنطقه و حکمرانی هایمدل سر بر را

ی کارگزاران ژئوپلیتیک دارند یآواها نیاز به همکشورها مستتر است. از طرفی جهت کنش موفق در منطقه، این میدان

توانند ساختارهای ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه را دچار چالش نمایند. داکثری هستند ولی میکه گرچه فاقد کنش ح

شود، باعث تغییر رفتار های مختلف را شامل میها و قومیتاین کارگزارهای ژئوپلیتیک که در منطقه اقلیت

 جهت کارگزار –ک ساختار دیالکتی ،شوند. بنابراینایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ساختارهای ژئوپلیتک در منطقه می

ها در باشد که برگ برنده این میدانهژمون در مزوپوتامیا می دول ایمنطقه هایسیاست نظر مطمع، هژمونیک رفتار

در حالیکه عشایر سنی عراق و سوریه در مقام کارگزار ژئوپلیتیک عربستان در  ،طور مثالباشد. بهمزوپوتامیا می

نمایند، در حالیکه ایران با توجه به دو گرایشاتی از کردها این نقش را برای ترکیه ایفا می ها وباشند، ترکمنمنطقه می

گرایش ایدئولوژیک مذهبی و تمدنی، کردها و شیعیان را در مدار کارگزاری خود قرار داده است. در منطقه 

مونیک خود ژرسد ایران تفوق هر میبرند، به نظمزوپوتامیا و در حالیکه عربستان و ترکیه از سندروم امنیتی رنج می

باشد. باید عنوان نمود که تفوق هژمونیک در مزوپوتامیایی که مهد تمدن، را با توجه به ابزارهای تمدنی خود دارا می

گستراند. گرچه با توجه خاستگاه ادیان الهی و دارای یک جغرافیای خالق است، هژمونی را در کلیت خاورمیانه می

مون نبوده و متشکل از مذاهب و اقوام مختلف ژای هیچگاه در طول تاریخ، جوامعی هخاورمیانه به اینکه جوامع

 کالسیک هایملت –های مسلط و تحت لوای دولت باشد، اصرار بر ناسیونالیسم قومی و دینی، ذیل هژمونی میدانمی

 . باشدنمی پذیرامکان

 ایهای منطقهمفهوم میدان و میدان

 گیردواژه به عاریت گرفته شده از نظریه الکترومغناطیس است که در آن جذب و دفع صورت می نظریه میدان یک
(Hess, 1975: 26; Rummel, 1970: 226.) از آنجا که کارگزاران ژئوپلیتیک در حوزه جزر و مد میدان-

الف واژگان مترادف خود عرصه بر خ (. میدان8939پور، گردد )عبدالهای قرار دارد از این واژه استفاده میهای منطقه

میدان دوری و  محضاز کاربرد  اینجادر  ،بنابراین است.العمل عمل و عکسمان عرصه أنیست، بلکه تو عملصرف 

طور که در خوانشی هابرماسی از عقالنیت گردد. همانمیدان با رویکردی نو، جانشین آن می ترکیبی و تلفیقیواژه 

گیرد گفتاری است، قرار مینیت تفاهمی است در مقابل سیستم که مرکز عقل تکمدرن، زیست جهان که مرکز عقال

نشیند و همین واژه، رجحان واژه میدان بر عبارات دیگر است. بوردیو یک می گفتارجای  در میدان مطمع نظر ما

 این کتاب در ،بنابراین (.Bourdieu, 1998) داندای از جهان کوچک در یک جهان بزرگ میمیدان را مجموعه

نامیم. در نگاه بوردیو، میدان فضایی با یران و ترکیه و عراق میاتر در میادین کالن کردستان عراق را یک خرده میدان
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های اقتصادی، ها و یا نهادها به وسیله توزیع ترکیبی سرمایههای هدفمند است که به وسیله افراد، گروهموقعیت

  (.Bourdieu, 1993: 72) گرددسیاسی، فرهنگی و نمادها، تعیین می

های عینی درون میدان داند که جدا از آگاهی و ارادة فردی، میان جایگاهای از روابط میبوردیو میدان را شبکه

توانند عوامل انسانی باشند و هم نهادهای اجتماعی. بوردیو های این شبکه، هم میکنندگان جایگاهوجود دارد. اشغال

های دهد، اگرچه هیچ میدانی بر میدانتأثیر قرار می های دیگر را تحت)سیاست( تا حدی میدان گوید میدان قدرتمی

 دیگر تفوق ندارد.

کند های عمومی بحث میها مطرح کرده است از قوانین ثابت یا مکانیسمبوردیو در مباحثی که در مورد میدان

 ؛هاستکه ویژگی ساختاری همه میدان

 ها، هم بر سر کنترل و به انحصار ران در درون میدانشگو کشمکش هستند. کن ها عرصه مبارزهمیدان

چیزهایی باید به عنوان  ها، و هم بر سر تعیین اینکه چهخود در آوردن منابع ارزشمند یا انواع سرمایه

مبارزه پردازند. این نوع ها محسوب شود با یکدیگر به مبارزه میمنابع و کاالهای ارزشمند در درون میدان

شدیدتر ، سرعت در حال تغییر هستند ها بهها و سلیقههای فرهنگی که در آن دانشخصوصاً در میدان

  (.Swartz, 1996: 7) است

 رانی که شگمعنا که همه کنبدین»کنند. ران تحمیل میشگخاصی از مبارزه و رقابت را به کنها نوع میدان

 Mckeeret)های اجتماعی بازی را بپذیرند نا باشند و واقعیتآش شوند باید با قواعد بازیوارد بازی می

& Miller, 2004: 1179.)  

 ها متفاوت است.دارای استقالل نسبی هستند و میزان استقالل نسبی هریک از میدان هامیدان 

 ه کشود؛ یعنی تقدمیها ناشی میها که از استقالل نسبی میدانشناختی حاکم بر میداناصول اساسی روش

دهد. بوردیو معتقد بود که تأثیرات عوامل بیرونی همیشه قابل تبدیل به ها میبوردیو به تحلیل درون میدان

ها هاست و عوامل بیرونی تأثیرگذار، همیشه از طریق ساختار و نیروهای درونی میدانمنطق درونی میدان

  (.Ihlen, 2007: 278)کند عمل می

تری های متنوعتر باشد ما با میدانتر باشد و به لحاظ فناوری پیچیدهایزیافتههرچه یک جامعه تم ،بر این پایه

شناسی های اجتماعی از منظرجامعهکنش ها نامشخص و در حال تغییر هستند.مرزهای میدان و حد برخوردار هستیم.

در اینجاست که  ندارد. هایی وجوداما قواعد روشنی برای انجام چنین کنش گیرند،براساس قواعد اجتماعی شکل می

این ساختار همراه با  شود.ساختار ساخته شده و سازنده را شامل می واره،عادت آید.واره به میان میصحبت از عادت

-فرد به شکل گرفتن کنش وارهاز طرفی سازنده است از آنجا که عادت وضعیت گذشته و حال فرد ساختارمند است.

کنش نتیجة  تمایالت و احساسات هستند. باورها، ها،ها مولد کنشوارهعادت د.کنهای حال و آیندة او کمک می
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رسیم که این به این نتیجه می ما واره و میدان،در بحث عادت رابطة بین تمایالت شخص و جایگاه او در میدان است.

گیری واره موجب شکلعادت سازد و از طرف دیگرواره را میزیرا میدان، عادت دو با یکدیگر رابطه متقابل دارند،

این  ای دارند.واره و میدان نقش عمدهعادت گیریهای ما،در هریک از تصمیم شود.دار میمیدان به صورت جهانی معنی

ی ما گذشته ها،گیریدر تمام تصمیم کنند.ها هستند که چگونگی کنش و احساس ما را مشخص میوارهعادت

بلکه  توانیم مطابق میل خود عمل کنیم.ما همیشه نمی دهد.واره و میدان نشان میهمراهان است و خود را در عادت

هایی هر فردی در زندگی برای انتخاب با گزینه باید با توجه به زمینه و شرایط فعلی خود دست به انتخاب بزنیم.

این روند یک روند  است.ها بستگی به جایگاهی که در میدان اجتماعی قرار دارد وجود همین گزینه مواجه است،

ساختار ملکة ذهن شده و عینیت ذهنی شده است و معرف چگونگی ایفای نقش توسط  ها،وارهعادت پویا و فعال است.

مطابق موقعیتی که از نظر برخورداری از سرمایه  ایکند که عامالن در هر جامعهبوردیو بیان می فرد در جامعه است.

منظور بوردیو از مفهوم تمایز این است  یابند.جایگاه عینی در فضای اجتماعی دست می هب اقتصادی و فرهنگی دارند،

سبک زندگی خود را تعیین  زنند،دست به انتخاب می ران با توجه به سرمایه اقتصادی و فرهنگی خود،شگکه کن

عی خود و تمایز از دیگران کنند و از این طریق سعی در نشان دادن پایگاه اجتمامیالگوی مصرف انتخاب  کنند،می

ی است که در طول مراحل رشد یهامیدان آزادی عمل دارد، به این معنی که هر میدان دارای امکانات و قابلیت دارند.

های ارزیابی خود در دست آورده تا خود را در برابر تأثیرات خارجی مصون نگه داشته و بر ضوابط و مالکخود به

اما  (.Bourdieu, 1985: 734) ان مجاور و متجاوز صحه گذاشته و آنان را رعایت کنندبرابر و در مواجهه با مید

او بررسی کرد. تبیین کنش به صورت سنتی با دو « عمل»یا « کنش»توان اندیشه اصلی بوردیو را ذیل عنوان نظریه می

نند گیدنز در نظر دارد با گذر از گرا مورد بررسی قرار گرفته، اما بوردیو نیز ماگرا و ذهنیترویکرد مجزای عینیت

دهد. به این معنی انجام می« رابطه»این دوگانه، نگاه جدیدی به کنش داشته باشد. بوردیو این کار را با تأکید بر مفهوم 

را در  داند بلکه آنهای ساختار اجتماعی مینیکه واقعیت اجتماعی را نه نتیجه مستقیم رفتار فردی و نه حاصل تعی

گیرد. از و ساختار شکل می شگرکند. به این ترتیب، رابطه متقابلی میان کندیالکتیک سوژه و ابژه تعریف میرابطه 

ها را نشان داد و نه با انگشت لمس کرد، توان آنای )هستند( که نه میروابط عینی»های اجتماعی نظر بوردیو، واقعیت

بوردیو این  .(1 :8913 ،ها)جمشیدی« ها اعتبار دادار علمی به آنبلکه باید آنها را به دست آورد، برساخت و به یمن ک

فضاهای ساختارمند »میدان از منظر بوردیو،  دهد.انجام می «میدان»و « وارهعادت»گذار را به واسطه دو مفهوم 

ها که بر میدان ای میان قدیمیکند. در هر میدانی، مبارزهشود که از قواعد خاص خود پیروی میتعریف می هاموقعیت

کوشند انحصار آن را با از بین بردن رقبا در دست داشته باشند و تازه واردان مسلطند )ایران، ترکیه و اعراب( و می

برای افرادی که خارج از میدان  شود که الزاماً)کردهای عراق( وجود دارد. هر میدان با منافع خاص خود تعریف می

اش وجود منافع مشخص و افرادی است که به قواعد بازی الزمه ارکرد هر میدان،قرار دارند، قابل تشخیص نیست. ک
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توان به نوعی جایگزین ساختار دانست و نمود وجه (. در اندیشه بوردیو میدان را می8913)شریعتی، « دهندتن می

شوند. در د تصور میهاست که در خارج از فرای از قواعد و موقعیتساختارگرای اندیشه او درواقع میدان مجموعه

یعنی درونی »واره ی بوردیو است. از نظر بوردیو عادتواره درون فرد است و گویای وجه فردگرای اندیشهمقابل عادت

شود و او آنها را درونی کرده است. این درونی کردن کردن مجموع قواعد اجتماعی که در فرد از بدو تولدش ثبت می

هایی که واره بوسیله میدان یا میداندهد. عادتمشارکتش در زندگی اجتماعی رخ می به شکل ناخودآگاه فقط از طریق

از  .«دهدواره است که به فرد امکان مداخله در میدان را میشود و همین عادتکند ساختارمند میفرد در آنها رشد می

؛ اصلی که «ارزدزی به بازی کردنش میبا»این اصل استوار است که « باور»واره بر مبنای گیری عادتنظر بوردیو شکل

گیرد. بوردیو معتقد است که واقعیت اجتماعی دو بار و در دو جا وجود دارد؛ در چیزها گاه مورد پرسش قرار نمیهیچ

شود و در مغزها یعنی در درون فرد که و در مغزها. در چیزها یعنی در بیرون که در اندیشه بودریو میدان نامیده می

واره الزم و ملزوم نامد. اما باید در نظر داشت که از نظر بوردیو وجود میدان و عادتواره میرا عادت بوردیو آن

به هر روی  ای است که بوردیو آن را پایه نظریه کنش قرار داده است.یکدیگر هستند و این دقیقاً همان منطق رابطه

 :Bourdieu, 1984)ان( را به صورت ذیل بیان نمود واره( و عوامل ساختاری )میدای )عادتتوان عوامل سازهمی

101.)  
ای به از عوامل سازه کتابواره سرمایه + میدان در ژئوپلیتیک و در این عادت مساوی کنشبه هر روی آنکه 

 شود. ساختار ژئوپلیتیک یاد می عنوان کارگزار ژئوپلیتیک و عوامل ساختاری به عنوان

 های هویتیدیاسپورا و سازه

، دیاسپورا را به مثابه یک گروه اقلیت 8شفر (.9karla :2005 ,) به معنای پراکندگی است ز نظر لغوی دیاسپوراا

-کنند، میهای مهاجرتی که در کشورهای میزبان برای حفظ تمایالت قوی با وطن اصلی خود کنش میقومی با ریشه

 ،کننددم که در خارج از وطن اصلی خود زندگی می، دیاسپورا را بخشی از مر1سارفان (.3sheffer :1986 ,) داند

دانند که به وسیله مکانیزم ایجاد ادامسون و اندرسون، دیاسپورا را پیامد محیط فرا ملی می (.sarfan, 1991) داندمی

 (.Anderson, 1992; Adamson, 2008) دانندگردد، میهای نخبه ایجاد میهویت استراتژیک و بوسیله گروه

 ه دچار کشیدگی مفهوم گردیده است. ژروز این واگرچه ام

                                                                 

1. Sheffer 
2. Sarfan 
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های گسترده فرامرزی است که بنا به ها و مهاجرتدیاسپورا حاصل جابجایی سرزمینی میان دولتبه هر روی 

گرچه در . (195 :8911ه، پنا)حق گیردهای مذهبی و قومی صورت میالزامات سیاسی و اعمال محدودیت برای گروه

 و تعلقات با سرزمین اصلی، همچنان پا برجاست.این حالت پیوندها 

ترانس ناسیونالیسم نیز مرحله فوقانی از زندگی در دیاسپورا است، به صورتی که فرد مهاجر در کشور مهمان، 

واقع نوعی ناسیونالیسم  کنند، دربدون جذب در فرهنگ هژمون، در هوای بازگشت به سرزمین اصلی خود سپری می

به مدد  ،بنابراین .کند که در خانه استشدن، مهاجر در دیاسپورا احساس میه واسطه پدیده جهانیاز دور است، اما ب

های مذکور و امنیت فردی و اجتماعی، شرایطی بوجود آمده که ناسیونالیسم کردی در دیاسپورا بازسازی شده و پدیده

  (.khayati, 2008) ر بگذاردبه صورت چند بعدی بر مهاجران، کشور میزبان و مردم کشور اصلی، تأثی

رفت و در حال حاضر این کلمه این کلمه در آغاز تنها برای کوچ اجباری دسته جمعی یهودیان به بابل به کار می

  (.cohen, 1997: 118) اندبه مردمانی اشاره دارد که از سرزمین مادری خود پراکنده شده

دانند. به باری به چند مکان مختلف را یک دیاسپورا میسافران و کوهن، پراکندگی از هسته اصلی و رفتن اج

شوند، بنابراین بازگشت به میهن، تعهد و طور کامل پذیرفته نمیگفته آنها، این یک باور است که آنها در دیاسپورا به

ل که سافران یک مدمدر نگاه  .حفظ میهن و در نهایت ارتباط با میهن در آگاهی جوامع دیاسپورا نقش اساسی دارد

تاریخ پراکندگی، حافظه تاریخی مکانی که ریشه  کامل را به تصویر کشد شامل مراحلتواند یک دیاسپورای می

های مداوم از وطن اصلی هویتی فرد در آنجاست، بیگانگی در کشور جدید، تمایل به بازگشت به وطن اصلی، حمایت

طور کلی سه رویکرد به (.safran, 1991: 83-99) باشدو حس تعلق و هویت جمعی به مثابه یک گروه می

رویکرد  (.Adamson & demetriou, 1980: 499)مختلف در مطالعه دیاسپورا در ادبیات کنونی وجود دارد 

-cohen, 1992: 263) اول یک رویکرد سنتی است که جهانی شدن همراه خود تغییراتی را به وجود آورده است

ی فراملی در ارتباط با دول میزبان و قومیت یدیاسپورا و فرایندهای خودشناسا رویکرد دوم به شرایط اجتماعی (.285

رگان های سیاسی آوارویکرد سوم به بررسی فعالیت (.lawerence & wishart, 1990: 222) محلی تکیه دارد

ن سیاسی فعالی هستند ، بازیگراکنند که آوارگان قومیاند، استدالل میمکاتبی که رویکرد سوم را پذیرفته .اشاره دارد

 :Adamson, 1980) درگیر هستند ،ن اقامت دارندآهای رقیب که از کشور مستقل که در که در ترویج هویت

های گردد. یکی از موجدر این مفهوم بسیج سیاسی در رابطه با میهن یک ویژگی مهم از آوارگان می (.499-501

کرد به  999/59بوده که در نتیجه آن  8325ایران و الجزایر در سال شدید دیاسپورای کردهای عراق بعد از توافقنامه 

توان دومین موج دیاسپورا را در انفال کردستان (. می49 :8939پور، )عبداله ایران و برخی از کشورهای غربی گریختند

 میلیون 95 – 99که  طوریعراق دید. باید عنوان نمود که دیاسپورای کرد یک دیاسپورا در مقیاس بسیار باال است به

این تحلیل بدان معنی است که تمامی کردها همزمان که در کشورهای  (.Gunter, 2004) شوندمی برآورد نفر
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 زندگی دیاسپورا در کردستان ملت –منطقه به عنوان شهروند قرار دارند ولی همزمان به دلیل عدم پدیده دولت 

ای ایران، ترکیه و های منطقههای اخیر در تعارض با میدانی در سال. دیاسپورای کرد به صورت دائم التزایدکنندمی

های مذکور را در عادت واره کردها غیریت ثر از دیاسپورا، میدانأاعراب قرار گرفته است، چرا که تعارض هویتی مت

 ساز نموده است. 

 ای بر دیاسپوراپیشینه

، توسط بانک توسعه آفریقا چاپ و در "شکننده در آفریقا های برای دولسازی، درسنقش دیاسپورا در ملت"مقاله 

اری و کارآفرینی و کمک دیاسپورا به رشد بخش خصوصی و زنجیره ارزش با دآن به بسیج دیاسپورا در سرمایه

 نماید. استفاده از منابع مالی وارداتی خود به کشور مادری بحث می

در دانشگاه  1985در سال ، 8توسط اندی کورتیس "ی کردیهاناسیونالیسم در دیاسپورا، مطاله جنبش" مقاله

اوترخت، چاپ شده است. در این مقاله صورت بندی دیاسپورا، ملت های غیر متمرکز و خلق فراملی گرای، شبکه 

 شود.ثیر آنها بر کشور مادری، پرداخته میأهای اجتماعی دیاسپورا و ت

ثیر دیاسپورای أدر دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ت 1دن الینر توسط "فرآیند دولت سازی توسط دیاسپورا"مقاله 

گرایانه، پردازد. در این مقاله از دیاسپورا به عنوان پیشتاز حرکت ملیخارج و تاثیر آن بر ناسیونالیسم کشور زادگاه می

رسمی کشور  مل با مقاماتأهای ملی، چگونگی استفاده دیاسپورا از تیک جایگاه استراتژیک برای خلق گفتمان

 گردد. مهمان و استفاده از فناوری و منابع مالی برای کشور زادگاه، بحث می

های توسط انس توسعه و همکاریژتوسط آ توسعه: "های دیاسپورا به مثابه کارگزاران استراتژیکسازمان"مقاله 

کید أمودن جوامع دیاسپورا توزارت خارجه آلمان به رشته تحریر درآمده است و بر نقش افراد در آموزش و البی ن

 دارد.

به رشته تحریر در آمده، بر  1989در سال  9که توسط دکتر باهار باسر "دیاسپورا و تعارضات وارداتی"مقاله 

بسیج سیاسی معطوف به ارتقا هویتی کشور زادگاه در دیاسپورای کرد و ترک در کشور سوئد اشاره دارد. در این مقاله 

ها برای دیاسپورای کرد، مواجهه نسل اول و دوم ورا، کشور میهمان به عنوان سرزمین فرصتهای تشکیل دیاسپزمینه

سازی مقاومت در دیاسپورا ها برای کشور مادری و پارادیم همانندها با کردها، بسیج سیاسی و ساختار فرصتترک

 شود.پرداخته می

                                                                 

1. Andy Curtis 
2. Dan Lainer 
3. Bahar Basar 
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در سال  ،کوردین و جاکوب توسط "سازیه ملتاستفاده دیاسپورای کرد از فیس بوک در شکل گیری پدید" مقاله

ای در دیاسپورای کرد، با خوانش مفاهیم کلیدی مانند دیاسپورا، تاریخ و هویت کردها، از ارتباطات رسانه 1991

دیاسپورای دیجیتال، جستجوی هویتی در فضای مجازی و استقالل هویتی کردها را با استفاده از ابزارهای مجازی مانند 

  .کشدرا به تصویر میفیس بوک 

که در  1984در دانشگاه آلبورگ در سال ، توسط جادین و هانسن "گرای در دیاسپورای کردهاتعلق ملی" مقاله

این مقاله برنقش بازیگران کرد در دیاسپورا، سازه هویتی به مثابه یک فرآیند ضدیت، اسطوره ملی و مقاومت، اروپای 

های کرد در دیاسپورا به عنوان کارگزاران اصلی ها و ظهور الیتا، ساختار فرصتگرایانه کردههای ملینمودن سیاست

 شود .کید میأتعارض ت

)مطاله موردی تاتارهای کریمه( در دانشگاه  "ناسیونالیسم در دیاسپورا به عنوان یک جنبش اجتماعی"مقاله 

نگی ظهور دیاسپورای تاتارهای کریمه، کیفیت در این مقاله نویسنده چرایی و چگو. 8تورنتو کانادا توسط فلیز آیدین

 دهد. توسعه دیاسپورای آنها و دلیل موفقیت این دیاسپورا را نشان می

 "های ادبی و دیاسپورای کردهای ترکیهموطن و هویت در گفتمان"اوزلم گالیپ در رساله دکتری خود به عنوان 

های اساسی هویت، هویت و سازی مکان، موطن و جنبهدر دانشگاه اکستر، هویت ملی کردها، مفهوم 1981در سال 

های کردی در دیاسپورا دیاسپورای کردها، دیاسپورا به مثابه یک فضای موقت، جهت سیاسی و ایدئولوژیکی در رمان

  .(Galip, 2012) نمایدو ایماژ سازی هویت کرد در غربت را بررسی می

بافت سیاست در دهی ثیر دیاسپورا بر شکلأاست خارجی آمریکا و تسی"ای با عنوان در مقاله 1خانم سینتیا سالووم

سیاست خارجی آمریکا به جوامع دیاسپوریک و کنشگران غیردولتی برای پیشبرد منافع خود در  "خارجی آمریکا

شاره ای یبایلی و کوئبه جوامع دیاسپوریک ایرانی، کرد، فلسطینی، چینی، اسرا ،مناطق پیرامونی، نیاز دارد. در این راستا

  (.Sallou, 2015) نمایدمی

 تبارشناسی دیاسپورا

به معنای از این طرف  diaه از دو کلمه ک 9ترجمه یونانی انجیل به معنای پراکندگی و پخش شدندر واژه دیاسپورا 

گرچه امروز این واژه  (.Rios & adive, 2010: 10) آیدمی (speirein)پخش شده  و (across)به آن طرف 

های گسترده ها و مهاجرتکشیدگی مفهوم گردیده است. دیاسپورا حاصل جابجایی سرزمینی میان دولت دچار

                                                                 

1. Filiz Adin 
2. Cynthia Salvom 
3. Dispers, Scatter 



 های پسامدرن در ژئوپلیتیک )اصول و مبانی(گفتمان: اول فصل

  

12 

، پنا)حق گیردهای مذهبی و قومی صورت میفرامرزی است که بنا به الزامات سیاسی و اعمال محدودیت برای گروه

و  8سوگیری به سمت سرزمین مادری ،گیشکیل دهنده دیاسپورا را پراکند(. براباکر، سه عنصر اصلی و ت195 :8911

 تشریح برای جغرافیایی –شناسی خلدون نیز از منظری جامعهابن (.4Brubakar :2005 ,-6) داند، می1حفظ حریم

نماید. گرچه در این حالت پیوندها و تعلقات با سرزمین استفاده می، 9عصبیت واژه از پراکنده مهاجران بین روابط

  جاست.اصلی، همچنان پا بر

 انتقال مفهومی دیاسپورا : 8جدول 

  مفهوم مدرن از دیاسپورا مفهوم پست مدرن از دیاسپورا

ذهنیت افراد یک موضـوع بـرای سـازندگی محـیط 

 route محلی در ابعاد فضایی

میـراث هـویتی،  افراد و هویت فرهنگـی، همچنـین

 root یک نگرانی عمده است
 اجزاء

 جابجایی

 تعارض

 سرمایه

 اطالعات

 انتقال

 جنبش

 مسافرت

 تبعید

 مکتوبات

 دانش

 زیست گاه

 سازمان

 هاویژگی

 اصالت با عالئم

 جایابی بازار

 آموزش/ شغل

 اهداف / ادغام فردیت

 کار

 مکان های اجتماعی

 آموزش / حرفه ای سازی

 اهداف / خانواده محور

 ابزارها

 

 ا و دیاسپورایجغراف

در حالی که  باشد.ماهیت رابطه دیاسپورای قلمرو می ،عه دیاسپورادانان در مطالیک نقطه عزیمت برای جغرافی

آورد. واژه دیاسپورا، اساساً یک واژه جغرافیایی از قلمروزدایی شهروندان سخن به میان می گرایی غالباًملیادبیات فرا

به وضوح در قلب  جغرافیا باشد.است که رسالت پراکندگی مردم در فضا و ارتباطات فراملی بین مردم و مکان می

                                                                 

1. Home Land 
2. Boundary - Maintenance 
3. Solidarity 

Source:  (Rios & adive, 2010: 10) 
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فرهنگ و هویت  منزل، فضا، دیاسپورا نهفته و به عنوان یک مفهوم یا تجربه زندگی شامل یک نوع رقابت در مکان،

مهاجرت  ،فراملی ،در این تعریف واژه دیاسپورا از طریق کلماتی مانند پراکندگی باشد.از طریق مهاجرت و اسکان می

طور ویژه شرایط محیطی متفاوت یابند چرا که بهافیا، این واژگان تغییر میدر میدان جغر شود.و اسکان تعریف می

هایی که های اجتماعی و سازهالگوی مهاجرت انسانی شبیه هویت جغرافیدانان،. شودمهاجرت مردم در نظر گرفته می

تئوریزه نمودن واژه در  8نامند. گووانزشود را منزل میها ایجاد میاسپورا در اطراف مکانیبه وسیله جمعیت د

(home) ًندکتفاده میورود و خروج دائمی، اس در یک مکان مستقر نیستند از دو واژه و برای جمعیتی که کامال 

(Gowans, 2003: 428.) باید عنوان نمود که قدرت یک رویکرد جغرافیایی در توانایی بالقوه آن  در این راستا

توانند به عنوان حد و بیکران در یند که در آن فضا، مکان و زمان میآک فربرای ارزیابی و فهم دیاسپورا به مثابه ی

یک رویکرد جغرافیایی به دیاسپورا به رو . از ایننهفته باشند شوند،هویتی جامعه و دولت و ملت دیده می هایسازه

های فهم شیوه (،Ni laorie, 2003: 79) تواند منجر به بینش ارزشمندی از مطالعات دیاسپورا شودصراحت می

جغرافیدانان به خوبی تحقیقات . های جغرافیایی و تاریخی داردیندآدیاسپورا و هویت نیاز به فهم موقعیت خود در فر

در حالیکه . دهندکاربردی تئوریزه و عملیاتی نمودن ساخت و مذاکره مرزها را در رابطه با فضا و مکان انجام می

االتی در خصوص ؤهای دیاسپورا همچنین سایده باشد،را در تئوریک و پراتیک میجغرافیا به وضوح مرکز فهم دیاسپو

توانند در دانان میکارهای زیادی است که جغرافی ،بنابراین (.Blunt, 2005: 10) دهندفضا و مکان را افزایش می

یند آپورا به مثابه یک فرهای پویای دیاسجا نمایی و نگاشت پیچیدگی. های آن انجام دهندپیوست خصوص دیاسپورا و

جوامع و ساختن دولت و ملت هستند را  ها،هایی که مردم در حال حرکت و درگیر با هویتدهد راهبه ما اجازه می

که به سیمای  پراکندگی مردم در فضا تواند به مثابهد که دیاسپورا میاعتقاد دارن 1رایت و هاتسون کشف کنیم.

طبقه و مذهب( است، دیده شود  جنسیت، دارد و شبیه به مقوالتی مانند )نژاد، ساختاری یک جمعیت تبعیدی اشاره

(wright & houston, 2003: 218.) 

 خوانشی ژئوپلیتیکی از پدیده دیاسپورا

در جهان آشفته پست مدرن، دیاسپورا یا آوارگی قومی، خواه به اجبار و یا داوطلبانه نقشی اساسی در تعیین سیاست

 ملت –ب پدیده دولت ر سیالیت مرزها، ایجاد و یا تخریزبان و یا مهمان دارد، چرا که دیاسپورا دهای کشورهای می

 .دارد شگرف نقشی

                                                                 

1. Gowans 
2. Wright & Houston 
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های جامعهجوامع دیاسپورا به عنوان یک کارگزار توسعه و یا ضد توسعه ابعاد متفاوتی از نگرش یا دیاسپورا

ها با توجه به بعد مسافتی جوامع است که این نگرش شناسی و روانشناسی را در خود مستتر دارد و این در حالی

باشد و بالطبع در این جغرافیا در مفهوم امروزین خود علم مکان و فضا می. میزبان از وطن اصلی، باری جغرافیایی دارد

ی یک ها از اصالتی بیشتر برخوردارند. دیاسپورا یا آوارگی قومی فارغ از نگاهی هویتی و جامعه شناختمفهوم حرکت

پور )عبداله دهدبار معنایی جغرافیایی دارد، چرا که با درنوردیدن فضا، مکان و زمان، جغرافیا را محور تحلیل قرار می

های جغرافیایی و یا جغرافیای هویت شکل لفهؤگیری دیاسپورا نیز با مضوابط شکل. (834 :8939و زیباکالم، 

 مقوله ذیل دسته بندی نمود . 5ا در توان این ضوابط را رگیرد به صورتی که میمی

  نبود پیوستگی جغرافیایی وطن مهاجرین با کشور مقصد و یا وجود فاصله جغرافیایی قابل توجه میان دو

 ،کشور

 گسترش جمعیتی مهاجرین هموطن در سرزمین مقصد همراه با نشر فرهنگ مهاجرین در این سرزمین، 

 لموسحفظ رابطه میان مهاجران و وطنشان به شکل م، 

 وجود اعتقاد و عالقه به وطن مشترک در میان مهاجران، 

 حفظ پیوند مهاجران با وطن خویش و داشتن عالقه بازگشت به میهن. 

مشخص است که پدیده دیاسپورا ارتباطی عمیق و وثیق با جغرافیا دارد و  شایستگیاز مقوالت فوق به  ،بنابراین

شناسی و روانشناسی، به علت تحلیل مکان، ر تعامل با هویت، جامعهنگرش جغرافیایی در تحلیل دیاسپورا عالوه ب

بینانه از طور کلی تحلیلی واقعگرچه به .های تحلیلی مرتبط با دیاسپورا رجحان داردقلمرو، زمان و فضا بر سایر حوزه

 ای است. ی و بین رشتهاچند رشتهپدیده دیاسپورا با توجه به ابعاد جهانی شده و بعد مسافتی آن نیاز به یک تحلیل 

 فضا و دیاسپورا

شناسی فضاهای جغرافیایی از اهمیتی شناسی و معرفتدر مطالعات مربوط به دیاسپورا مباحث مربوط به فضا، هستی

گیری آن پراکندگی و افتراق شایان برخوردار است. در مطالعات جغرافیایی، فضا موجودیتی مادی دارد که در شکل

هر اسلوب فضایی، هم  ظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام ایدئولوژیک نقش اساسی بر عهده دارند.ها، نفضایی پدیده

ای فضایی نظیر عوامل طبیعی و انسانی دارد و هم واجد کیفیت های انتزاعی مثل فاصله، جهت و موقعیت درونمایه

 احساسات، ها،ارزش تاریخ، زندگی، با لکهب نیست کالبد صرفاً مکان جغرافیا، در اما .(551: 8919نسبی است )اتوتایل،

 و ایناحیه محلی، عوامل برخورد از مکان دیگر عبارت به .است خورده پیوند مردم تولید شیوه و اجتماعی روابط

گیرد. با این وجود، ت و زندگی مادی شکل میهوی مکانی، شرایط میان متقابلی روابط آن در و آیدمی وجود به جهانی

مجازی است که توانسته در قالب متر مورد توجه جغرافیدانان سیاسی بوده، مباحث مربوط به فضای موضوعی که ک

در فضای جدید، عناصری چون سیاست  .تحمیل کند« فضای حاکم» وری اطالعات، خود را به عنوان واقعیت وافن



 یتیک خاورمیانهنگرشی نو به ژئوپل

  

11 

ی مجازی، مرز ضادر ف گیرند.یم مطالعه قرار مورد قدرت نرم کنشگران غیردولتی و فضای مجازی سیاسی و ایرسانه

های سیاسی، اخالقی و اجتماعی عبور کرده و واهمه از مرزبندی کشورها معنای گذشته را نداشته و اطالعات، بی

محیط به ویژه در ارتباط با روابط انسانی ارائه  نظریاتی که در مورد مفهوم فضا به عنوان بعد مهمی از شوند.مبادله می

 عدبعضی فضا را بُ دانند که به جبریون معروفند.ی روابط انسانی میبرخی فضا را تعیین کننده ت.شود، مختلف اسمی

 دانند.  و روابط اجتماعی را در شکل دادن به آن مؤثر می کنندمادی جامعه فرض می

ن نامحدود مبهم است که مرزهای تحلیل آ توان این گونه استنباط نمود که فضا یک مفهوم نسبی ومی ،بنابراین

العاده مهمی های گوناگون. فضا در کنار مفهوم زمان نقش فوقست سرشار از معانی، نمادها و نشانهایاست. فضا گستره

ی فضا مفهومی جغرافیایی است که در فرجام کنش بازیگران اجتماعی با یکند. از سوشناسی ایفا میی انساندر حوزه

های حیات انسانی است حیات جمعی شکل و در برگیرنده تمامی عرصه های مختلف جغرافیایی و در قلمرومکان

(. فضا یکی از مفاهیمی است که بیشترین ابهام برای تبیین و مرزبندی آن وجود دارد و همین 38 :8938نژاد، )حاتمی

ی به مثابهدهد. دلیل آن است که فضا را باید پیش از هرچیز ناپذیری سوق می امر گاه آن را به سوی نوعی درک

دهد. به عبارت دیگر جایی در میان چیزها مکانی خالی و تهی در نظر گرفت، جایی که هیچ چیز را درخود جای نمی

، )فکوهی طور نسبی درک کردو پر بودن آن ولو بهء توان در حضور اشیای فضا را تنها می. با این وصف، پدیدهءو اشیا

 باشد. و زمان می 1، مکان8قوله فضامستلزم درک کنش و تعامل سه مفهم دیاسپورا،  ،بنابراین(. 191: 8919

 گرایی و قلمروزدایی شدن فراملی

های اجتماعی که مرزهای یندی دانست که بسیاری از مهاجران امروز بر ساخت زمینهآتوان فرگرایی را میفراملی

یندی چند مسیری که توسط مهاجران ایجاد و آفرنماید. ترانس ناسیونالیسم کید میأجغرافیایی سیاسی فرهنگی دارند ت

قلمروزدایی  (.Bach, 1994: 4) پیوند دارد  ،دارند أحفظ روابط اجتماعی که با جوامع خود که ریشه در مبد

تجربه قلمروزدایی . باشددر ارتباط با زندگی در تبعید می رسد اساساًنمودن به عنوان یک تجربه زندگی به نظر می

تواند جدا از کند که زندگی در تبعید نمیاو استدالل می گان بوسیله ادوارد سعید تشریح شده است،نمودن پناهند

و  فهم جغرافیای سیاسی مستلزم درک کنش متقابل جغرافیا )فضا( (.Said, 1990: 366) سرزمین مادری باشد

قدرت و یا  امور مربوط به سیاست، مکان و قلمرو با های جغرافیایی مانند فضا،مایهنیا تعامل بُ سیاست )قدرت(

ای است که افراد و واژه قلمرو ناظر به فضای محدود شده (.Storey, 2009: 243-253) اری استذگسیاست

                                                                 

1. Space 
2. Place 
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مرز و  در جغرافیای سیاسی سه مفهوم سرزمین، کنند.عنوان محدوده اختصاصی استفاده و دفاع میه ها از آن بگروه

ثر از قدرت سلطه و مالکیت أقلمرو فضای متاین اساس، بر  رابطه نزدیکی دارند. دهی به قلمروحاکمیت برای شکل

  (.jons et al, 2004: 115)است 

(. 43: 8931  ساز و کارهای دولت برای گسترش قلمرو است )کاویانی راد،ها از مهمترینتاختن به دیگر سرزمین

به عالوه دیاسپورا  نامید.ت، ی آنکه قلمرو گسترش اسثیر متقابل قلمرو قدرت را در خروجأتوان تبه نوعی که می

 فضایی، مرز برای تشخیص محدوده مکانی، شود. سرزمین یا مکان جغرافیایینوعی قلمروسازی را نیز شامل می

گیرد که این تعریف گستره وسیعی از فضاها را در برمی حاکمیت و مالکیت انسان سه جز اصلی قلمروسازی است.

فضای حکومتی  شوند،تنیده درون کشورهایی که برای اهداف گوناگون از هم متمایز میهمیچیده و درشامل مرزهای پ

 8پایه و سرانجام فضای جهانی است. استفاده از رویکرد جغرافیایی در دیاسپورا توسط نیال اورییهای ملتیا حکومت

 (.Ni olirei, 2003: 79) بحث قرار گرفتای برای یک موضوع خاص در جغرافیای دیاسپورا مورد سر مقاله برو 

های مداخالت و مدارهای دیاسپورا برای نیاز به کشف ها،نقشه ژئوپلیتیک دیاسپورا از تاریخ خاص، ،کارتر برای

هویت  زمان، های مکان،مفهوم دیاسپورا به عنوان یک کرانه و سر حد به ساز (.carter, 2005) راندبیشتر سخن می

سازی مفهوم شود.بندی و تعریف میراحتی طبقهه یک دولت به مثابه یک سر حد، بستگی دارد. که بجامعه و مفهوم 

ی دیاسپورا ینمایند. از سومی ،کید دارندأملت ت - به دولت دیاسپورا سعی در مقابله با مفاهیم محدود هویت که صرفاً

تواند به عنوان ور آموزشی، کار و جریان سرمایه میی بین کشورهای فقیر و ثروتمند در امیافزابه انتقال بودجه و هم

یک کارگزار توسعه عمل نماید. در علم جغرافیا، دیاسپورا به عنوان یک ابزار جدید باعث بوجود آمدن یک پل بین 

واژه دیاسپورا برای تشریح رو، از این (.Ni olirei, 2003: 215) انسانی شده استجغرافیای جمعیت و جغرافیای 

هایی ممکن است هنوز گیرد. چنین گروههای پراکنده مردم در طول مرزهای جغرافیایی مورد استفاده قرار میگروه

رابین کوهن در  (.charles randing, 2010: 72) حفظ نمایند ،اندپیوندها را به سوی مکانی که از آنجا آمده

ربانی، دیاسپورای کار، دیاسپورای تجارت، دیاسپورای ، پنج نوع مختلف از دیاسپورا را با عنوان، دیاسپورای ق8332سال 

 کندنها متمایز میآی شده )فرهنگی( را از همدیگر و با توجه به کارکردهای یامپریالیزم و دیاسپورای قلمروزدا

(kohen, 1998.)  
 

 

                                                                 

1. Nila Orie 
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هایی مانند مرز، هویت، اجتماع، باید عنوان نمود که در مرکز تعاریف سنتی از دیاسپورا خلق واژهدر مجموع 

-پورا، سیالیت، جنبش، مسیر و بیمدرن از دیاسسازی پستملت، ریشه و سرزمین اصلی محور و در مفهوم –دولت 

ازجانب دیگر، ناظر نوعی تقدم و ترجیح اجتماع بر سیاست، جنبش  (.Mavroudi, 2007: 2) ثباتی اصالت دارند

ندگی، چندگانگی بر تمرکز، یکاری، کارگزاری بر نمابر سازمان، وسیله بر هدف، زندگی بر مبارزه، علنیت بر مخفی

 اتبی، و هویت بر قدرت مفاهیم جدید دیاسپورا هستیم.ای بر سلسله مرساختار شبکه

 ناسیونالیسم و دیاسپورا

شناسی سیاسی، دیاسپورا و کارکردهای آن در راستای تقویت ناسیونالیسم قومی امروزه یکی از مباحث مهم در جامعه

گرایانه و خالق ملی باشد. جامعه دیاسپورا به عنوان یک کارگزار استراتژیک، پیشتاز حرکتدر جوامع متکثر می

های کرد در دیاسپورا به عنوان ها و ظهور الیتباشد. ساختار فرصتهای ملی میجایگاه راهبردی برای خلق گفتمان

طور کلی باید عنوان نمود به. نمایدکارگزاران اصلی تعارض و ناسیونالیسم در خاورمیانه کنونی نقشی اساسی را ایفا می

های سرزمینی ثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاستأگیرد و جوامع دیاسپورا تپورا صورت میکه ناسیونالیسم در دیاس

 .(54 :8939پور، گذارند )عبدالهمی

طوری که کردهای دیاسپورا با استفاده از دهند بههای زیادی را برای جامعه دیاسپوریک قرار میدیاسپورا فرصت 

وب سایت و....  ین شرکت از طریق اینترنت و ابزارهای آن مانند ایمیل،نمایند. اوری در گفتمان ملی شرکت میناف

 انواع اصلی دیاسپورا مثالهای دیاسپورا اشارات و مفاهیم

دیاسپورای قربانی هستند که  های پراکنده معاصر،خیلی از گروه

اند و یا در سرزمین مهمان، همانند به سرزمین اصلی خود برگشته

 .اندگشته

 دیاسپورای قربانی اهییآفریقا –یهودیان 

ها باشد. ترکدیاسپورای پرولتاریا بیان دیگری از این وضعیت می

 .گیرندها نیز در این وضعیت قرار میو چینی
 دیاسپورای کار مدهآام درسرخپوستان به استخد

های استعماری که به مستعمرات رفته قدرتو  دیاسپورای مردم

 .اند
 دیاسپورای امپریالیسم فرانسه -انگلستان 

 دیاسپورای تجارت هاچینی –ها لبنانی .دیاسپورای تجاری و سوداگری و مسافرت به کشورهای غربی

ان استعمار بیان اختالط فرهنگی بعد از دور –دیاسپورای مذهبی 

 .دیگری از این وضعیت است
 ی شدهایدیاسپورای قلمروزد مردمان منطقه کارائیب

Source: (kohen, 2008) 

شناسی کوهن از مقوالت دیاسپوراگونه: 1جدول   
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ثیرات أ، به ت8شوند. وکتوریا برنلگرا سهیم میآنها از این طریق به خلق یک گفتمان ملی ،گردد. بنابراینینه میدنها

های ی تئوریزه نمودن راهکند. او استفاده از فضای مجازی برامتقابل دیاسپورا، فضای مجازی و تصویرسازی اشاره می

های و جایگاه ،حوزه های عمومی ،های جدید وابسته به خیزش اشکال جدیدی از اجتماعگرایانه و رسانهملیفرا

نماید. همچنین از اینترنت به عنوان یک ابزار اساسی برای استقالل ملی که درگیر با هویت، تولیدات فرهنگی اشاره می

رویکرد  ،بنابراین (.Bernel, 2006: 161-179)کند جوامع دیاسپورا است، یاد میدموکراسی، فرهنگ و تاریخ 

  (.Bauboker & Thomas, 2004: 21) دهدقرار می ،رروی هویت جمعی اصلی دیاسپورا تمرکز خود را بر

مع نمایند. گرچه جوایمی افراد در دیاسپورا به عنوان یک بازیکن مجازی در یک بازی مرگبار عمل یاز سو 

دیاسپورا از خطرات سرزمین اصلی آگاه نیستند، در اینجا دو گروه مختلف در داخل و دیاسپورا دستور کارهای 

کند که گروه داخل سرزمین اصلی، تجربه، ترس، گرسنگی، فشار روانی و درد اشاره می ،1متفاوتی دارند. جول دیمرز

ارض درگیر است، در همین حال گروه دیاسپورا، احساس، همانظور که از لحاظ جسمی نیز در ستیز و تع .فهمدرا می

ثیر دارد، أها بر نگرش هر دو گروه تاین تفاوت (.Dimmers, 2002) کندخشم و از خود بیگانگی را درک می

ی از ارتباط، نسبتی معنادار در هدف بین آنها دارد. یاهداف دو گروه متفاوت است، اما با توجه به درجه باال ،بنابراین

های سرزمین های میزبان نیز باید عنوان نمود که فراسوی ضریب نفود در سیاستثیر دیاسپورا بر دولتأر خصوص تد

دهند. در پدیده دیاسپورا باید بین مهاجران تأثیر قرار می های کشور خود را نیز تحتاصلی، جوامع دیاسپورا، سیاست

دگان دارای یک روابط متمایز با هر دو کشور هستند یعنی تفاوت قائل شد، چرا که پناهن ،معمولی و پناهندگان

ی سازمان یارادی در آن ساکن هستند. از سوطور غیری که آنها بهیکشوری که آنها از آن مجبور به فرار و جا

تأثیر خود قرار پناهندگان کرد در اروپا، اغلب و تا حد زیادی توسط بخش سیاسی و اجتماعی، کردستان عراق را تحت

های دیاسپورا، باید در چند گام مورد ارزیابی قرار گیرند. نخست در کشور میزبان که پیوند مناطق و سرزمین اند.ادهد

که یک قطب جاذبه از طریق حافظه  أنماید. سپس در کشور و یا سرزمین مبداجتماع دیاسپورا، نقش مهمی را ایفا می

های مختلف به یکدیگر ای است که این قطبای در فضای شبکهابطهآید. در نهایت این که از طریق سیستم ربوجود می

پذیری در کشورهای دارای ای از آسیببه عالوه درجه (.Cohen, 1997; Sheffer, 2003) شوندمتصل می

طور به های ایدئولوژیک است.ها بر پایهپذیری، ناشی از اتصال این دولتجوامع دیاسپوریک وجود دارد. این آسیب

باشند. ای هستند که درصدد بازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید میهای رها شدهی، دیاسپورا و دیاسپوراها، ملتکل

 –اند که شامل سکونت در یک دولت های مهاجرتی قرار گرفتههنگفر وها ملت –ی بین دولت یدیاسپوراها در جا
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 زمان و ملت – دولت فضای فراسوی در که عنویم حس یک در مهاجرت اما، هستند فیزیکی مفهوم یک در و ملت

 فراتر و فضا –های فراسوی زمان دیاسپوراهای معاصر نیز به مثابه موقعیت  (.Cohen, 1997: 6-135) دارد قرار

به عالوه باید عنوان  (.Mitchell, 1997: 534) های واقع شده مکانی و تجارب تاریخی زندگی قرار دارندشیوه از

المللی  قابل تحلیل و بررسی است و و بین ،ایمنطقه ،ملی ،میزم جوامع دیاسپوریک در چهار سطح محلینمود که دینا

 پور،شود )عبدالهاین همان چیزی است که ناسیونالیسم از دور و یا درنوردیدن جغرافیا و فضا در دیاسپورا نامیده می

توانند وار عمل نموده و عالوه بر اینکه میهویتی، ژانوس جوامع دیاسپورا از منظر جغرافیایی و ،بنابراین (.23: 8939

کارگزاران توسعه )بسط ژئوپلیتیکی کشور اصلی، اقتصادی، فرهنگی، گروه فشار( در کشور مهمان باشند همزمان 

ر طوها در کشور امریکا باشند. بهییتوانند به عنوان عوامل تنش و تعارض در کشور اصلی مانند دیاسپورای کوبامی

رائتی بوردیویی باعث بوجود آمدن قتوان از دیاسپورا، تعبیر به یک میدان فضایی و مغناظیسی نمود که با کلی می

طور کلی، مهاجرت کردها به گردد. بههای نو در یک جغرافیای منعطف میهای جدید و معطوف به کنشوارهعادت

ود که البته مهاجرت سیاسی بر مهاجرت اقتصادی غلبه دارد و شاروپا عموماً در دو مقوله اقتصادی و سیاسی، تقسیم می

 باشد.ترین دیاسپوراهای دنیا، دیاسپورای کرد میرو است که یکی از سیاسیاز همین

 قومیت

ای برای به رسمیت شناختن در چشم دیگران است و این راهی است که قومیت یک جنبه از شناخت خود و جنبه

قومیت یک  ،بنابراین .پیوندندهای اجتماعی میسازند یعنی به هنجارها و ارزشامعه میافراد، خود را مرتبط با ج

های قومی ی گروهیاز سو (.fishman, 1997: 16) است و هم عاطفیساختار دو جانبه دارد که هم کالمی 

های عضو در بی برای گروهتواند مزایا و یا معاینمایند که میتوانند به مثابه یک گروه ذینفع در جامعه، عمل میمی

مسائل اقتصادی و سیاسی داشته باشد. عامل مهم دیگر، احساس، نماد و معناداری از قومیت است، چرا که این عوامل 

مطابق با گفته  (.32whahlbech :1991 ,) آوردیک احساس تعلق را بین جوامع از خود بیگانه بوجود می

 باشند.شرح ذیل میهای قومی به معیارها برای گروه 8آالرت

 بندی ـ خودشناسیخود طبقه، 

 ای(نسب مشترک )واقعی و یا افسانه، 

 های فرهنگی خاص مانند زبانویژگی، 

 )یک سازمان اجتماعی برای تعامل )دیاسپورا با داخل (allardt & stark, 1981: 42.)  
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بر  دانند و مبتنیهای دیگر جدا میتوان به عنوان گروهی که اعضای خود را از گروههای قومی را نیز میگروه

باشند. عضویت ها میاد و یا کاستژی، نیگرای، قبیلهیگراباشند تعریف نمود که شامل ملیدین، فرهنگ و یا زبان می

 ,feron, 2012; horwitz) گیردها از طریق انتساب خود و یا خارج از مقوله خود صورت میدر این گروه

ی روابط بین یشوند. از سوهای قومی همگن نیستند و با توجه به دیگر صفات قومی تقسیم میبسیاری از گروه (.2005

 ,Gurr, 1993; Levine)های مختلف هویت ممکن است به عنوان یک نتیجه از شرایط خارجی تغییر باشد الیه

2003.)  
می هستند که تشکیل یک های قوافراد دارای یک موجودی از هویت گویدمی (،1981) 8همانطور که چاندرا

کند و یا آن را به خود اختصاص دهند. یک هویت خاص، وقتی فرد ادعا میگروه بالقوه براساس تبار را تشکیل می

تأثیر توان با تغییر در جهان اجتماعی یا سیاسی افراد، تحتسازی و یا غیر فعال نمودن را میفعال است. اما فعال ،دهدمی

 (.Alexsander De Juan, 2012: 9)توانند در جوامع تقسیم شده فعال باشند یندها میآرف ،قرار داد بنابراین
توان نوعی احساس تعلق به ملتی خاص دانست، ملتی درخصوص هویت ملی باید گفت که هویت ملی را میهمچنین 

آنتونی  (.gilberno, 2001: 243)های مقدس، تاریخ و فرهنگ و سرزمین مقدس دارند ها، مکانکه نمادها، سنت

داند که عناصر تمایز بخش ها میها و سنتها، نمادها، افسانه، هویت ملی را بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزش1اسمیت

ها ها، با گروهی از انسانهر ملتی هستند، به عبارت دیگر، افراد به واسطه اشتراک داشتن در این گونه نمادها و نشانه

 در اینجا، نخبگان کرد، برای متقاعد نمودن مردم برای (.smith, 2000: 18)یابند د میکه ملت نام دارد پیون

های نمادین مرتبط با منابع ستیز و تعارض استفاده ای از نظریهطور گستردهآمیز، بحمایت از تعارضات خشونت

های و نمادهای قومی و نیز ترس های تاریخیهای فرهنگی، اسطورهاند. برای اهمیت رویکرد نمادین، باید ارزشنموده

در خصوص نخبگان  (.oztalas, 2004) ها استفاده کردها و ارزش، اسطورهقومی ناشی از تهدیدات نمادهای قومی

باید عنوان نمود که نخبگان در جریان رقابت و مبارزات خودبرای کسب قدرت سیاسی به طرح اختالفات زبانی، 

ز آنها به عنوان منابع جلب حمایت به منظور نیل به اهداف سیاسی خود استفاده پردازند و امذهبی و فرهنگی می

و تعریف متفاوتی از آن ارائه  دهندهای خود را از هویت قومی شکل میکنند. بنابراین، نخبگان قومی برداشتمی

ها فعالیت اقلیت از آنجا که نخبگان قومی در شکل دادن به هویت قومی و بسیج(. 829: 8923، کنند )احمدیمی

ین، یعنی در سطح یای دارند، ناسیونالیسم قومی را باید حرکتی هدایت شده از باال دانست نه حرکتی از پاگسترده

 Carl) آیندی بر میجها. به گفته کارل براون، این نخبگان در بسیاری در پی تحریک و تشویق مداخله خارتوده
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Brown, 1984: 58.) ومی که فاقد منابع مالی، نظامی، استراتژیک و سیاسی کافی هستند، نخبگان ق ،بنابراین

ای با عنوان آیند. فیرون و الیتین نیز در مقالهمیمعموالً برای مبارزه با دولت مرکزی در صدد جلب حمایت خارجی بر

دال مرکزی  ، هویت را به عنوان یک"شناسی هویتهای اجتماعی هویت قومی با تمرکز بر جامعهخشونت و سازه"

، آیزنشتات، کاستلز و 8شود. مایکل هشتردانند که اغلب بوسیله منافع شخصی نخبگان به پیش برده میآمیز میتنش

درچارچوب دیدگاه واقعیت اجتماعی، هویت را درارتباط با شرایط و عوامل تاریخی، فرهنگی اجتماعی  1استیو فنتون

 اند.انی شدن توصیف و تحلیل کردهای چون جهیندهای عمدهآسیاسی اقتصادی و فر

های قومی و ضعف و انسجام جمعی عام در چارچوب دیدگاه واقعیت اجتماعی برجسته شدن هویت 9مایکل هشتر

پیدایش و حاکمیت مستقیم مستلزم زوال آمریت نهادین و نمادین نخبگان محلی و تضمین وفاداری و  را در ارتباط با

هنگی متمایز به حکومت مرکزی بوده است پیامد جانبی و معمول حاکمیت مستقیم ها و اجتماعات فرالتزام گروه

های متمایز اغلب فرودست و های فرهنگی به جایگاهبوده است که در سایه آن اعضای اقلیت« تقسیم فرهنگی کار»

 فرهنگی کار برموقعیت گروهی در تقسیم  (.hechter, 1975: 39-40) اند تابع درساختار شغلی تنزیل پیدا کرده

های های اجتماعی با تفاوتگذاشته و موجب شده است تا نابرابری های فرهنگی متمایز اثرهای زندگی گروهفرصت

مخالفت نخبگان محلی در برابر ادغام در یک دولت متمرکز را  فرهنگی عجین و همراه شود. همین مسئله مقاومت و

   (.hector, 2000: 60) ای را تقویت کرده استایی حاشیهگرپی داشته و ناسیونالیسم قومی یا ملی در

گردد. مرزها شود بلکه با ساخت اجتماعی مرزها خلق میطور طبیعی خلق نمیاز نظر آیزنشتات هویت جمعی ب

خویشاوند دوست و دشمن فرهنگ و طبیعت و تمدن و بربر را تمایز بین درون و برون غریبه و آشنا خویشاوند و غیر

  (.eisenstsdt, 1988: 235) نهندمیبنیان 

های نظم فرهنگی و اجتماعی های حیات اجتماعی برساخته مدلهویت جمعی و آگاهی جمعی همانند اکثر حوزه

ابق نظر طگردد. مهای هویتی تعریف و تصریح میهای عمده تعامل اجتماعی ساختار ترجیحات و مرزبندیحوزه

اعی در نهایت با فرآیندهای منازعه و رقابت بر سر کنترل و تخصیص منابع و های نظم فرهنگی اجتمآیزنشتات مدل

 (.Ibid, 1988) منازعه بر سر هژمونی گفتمانی در ارتباط است

ها از مواد و مصالحی شوند و برای ساختن هویتها برساخته میاین باور است که تمام هویت بر 4کاستلزمانوئل 

یاهای شخصی دستگاه قدرت و الهامات ؤو باز تولید خاطره جمعی ر ی نهادهای تولیدشناسزیست ا،جغرافی ،نظیر تاریخ
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پرورانند و معنای آن را مطابق با الزامات اجتماعی ها و جوامع این مواد خام را میشود؛ اما افراد گروهدینی استفاده می

کنند. وی با نها دارد از نو تنظیم میای که ریشه در ساخت اجتماعی و چارچوب زمانی مکانی آهای فرهنگیو پروژه

سازی در پذیرد مهمترین شکل هویتاذعان به این که ساخت اجتماعی هویت همیشه بستر روابط قدرت صورت می

هایی از مقاومت جمعی در برابر ظلم و ستم ایجاد این نوع هویت شکل. داندیهای مقاومت مجامعه معاصر را هویت

بر قومیت که غالباً از بطن احساس بیگانگی و  ی مبتنییگرارت تحول ناپذیرند، مثاًل ملیکند که در غیر این صومی

 (.13-59: 8919خیزد )کاستلز در چاوشیان تبعیض ناعادالنه سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی برمی ازاحساس خشم 

اد است که چگونه و تحت چارچوب دیدگاه واقعیت اجتماعی این مسئله را مورد توجه قرارد در 8استیو فنتون

چه شرایط مرزهای تمایز و تفاوت به مرزهای تعارض و خصومت مبدل شود؟ به عبارت دیگر چرا و چگونه 

های قومی و های قومی عمل نمایند؟ فنتون براین باور است که هویتگیرند تا بر مبنای وفاداریران تصمیم میشگکن

تواند به طرز چشمگیری به دالیلی که شان با کنش میاما مناسبت ای وجود دارد؛تمایزات فرهنگی در هر جامعه

اساس برای تبیین منازعات قومی ضرورت دارد که به  این کامالً تغییر پیدا کند. بر ،خارج از خود قومیت جای دارد

ن میان ای سازد که درشرایط بیرونی قابل تشخیصی توجه شود که مرزهای تمایز را به مرزهای منازعه مبدل می

توان به شرایطی نظیر جهانی شدن و الزامات برای کنشگران دولتی و قومی ناکارآمدی و بحران مشروعیت ساختار می

های های ناسیونالیستی قومی و فرهنگی فقر اقتصادی و فرهنگی و انزوای گروهسیاسی اتکای ساختار سیاسی به گفتمان

  (.fenton, 2003: 175-180) قومی اشاره کرد

تواند به مطالعات گار و ارچوب دیدگاه واقعیت اجتماعی میهچ ز جمله منابع تجربی مرتبط با هویت جمعی درا

 ( اشاره کرد که هویت جمعیت کردها را در8913) ( و احمدزاده8331) (، ولی8331) (، انتصار8313) اسکاریت

ملی و فرا ملی مورد تحلیل قرارداده است و  ارتباط با شرایط و عوامل فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی در سطوح

های ویژه هویتبه جمعی ) یهابرساختن و تطور هویتدر ای به نقش روابط نمادین قدرت دراین خصوص توجه ویژه

پذیرد و نهادهای ساخت اجتماعی هویت همیشه در بستر روابط قدرت صورت می ،اساساند. براینقومی و ملی( داشته

های ی جلوه دادن آن سیاستیران اجتماعی و عقالشگمعه درجهت گسترش سلطه خود برکنغالب و مسلط جا

دهند. این های نوسازی و توسعه مورد توجه قرار میبانی را از طریق به اجرا درآوردن برنامهسازی و هویتهویت

های فرهنگی اجتماعی و مسیطره خرده نظام سیاسی بر سایر خرده نظا مسئله در جوامعی نظیر ایران و عراق که با

 یابد.نمود بیشتری می ،کندآفرینی میها به عنوان کارگزار اصلی تغییر و توسعه نقششود و دولتاقتصادی مشخص می
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ذهنی  ینب گرایی اجتماعی بر نقش عواملارچوب دیدگاه سازههچ تاجفل و ترنر در ،الکمن ،ربرگ ،میدهمچنین 

گرایی رویکرد سازه مبنای بر (،cerulo, 1997: 384-386) اندأکید کردهساختن هویت جمعی ت بر نمادین در

طور پیوسته از هگردد که بهای جمعی نظیر هویت جنسی، قومی و... یک دستاورد تعاملی قلمداد میاجتماعی هویت

هایی مورد توجه ارچوب این رویکرد عمدتاً شیوههچ در گیرد.طریق تبادل زبانی وعمل اجتماعی مورد مذاکره قرار می

ران شگهای شناختی عاطفی و رفتاری کندانسته ها وپذیری دادهگیرد که براساس آن عامالن و حامالن جامعهقرار می

 برنددهی به خود اجتماعی به کار میهایی که کنشگران در شکلها و دادهبخشد دانستهرا ترسیم و سازمان می
(burkit, 1991: 190.)  

توان به نظر پاتی نسبت داد که شناسی را میجامعه های مربوط به هویت درریشه عمده بحث بر این بنیاد،

گرایی نمادین در مورد مفهوم خود و ابعاد آن مطرح شده ارچوب دیدگاه تعاملهدردانشگاه شیکاگو و به ویژه درچ

عامالت و مناسبات اجتماعی طابق نظر مید خود یک امر تکوینی است و درجریان تم (.cerulo, 1997: 384) است

 ,mead) گیری خود داردگیرد و موقعیت و زمینه اجتماعی جایگاه درخور توجهی در شکلبا دیگران شکل می

1934: 76.)  

بندی شود صرف دستهاز نظر تاجفل و ترنر هویت اجتماعی فرد به وسیله گروهی که به آن تعلق دارد تعیین می

ای رفتار بین گروهی شود که افراد به نفع اعضای گروه خود و تواند منجر به گونهزا میاجتماعی افراد در دو گروه مج

داری درون گروهی و احساس تبعیض در برابر غیر بندی اجتماعی به وفابه ضرر افراد بیرون از گروه عمل نمایند. دسته

هویت اجتماعی فرد در آن شرایط بروز کند تا یگذاری بین خود و گروه غیرخود کمکشود. این تمایزگروه منتهی می

  (.tajfel, 1986: 42) کند و تعریف شود

گرایی اجتماعی مورد تحلیل های واقعیت اجتماعی و سازهتر از دیدگاههای معاصر جامعهویت جمعی دردیدگاه

دی تلفیقی تالش جنکیز و الکساندر عموماً با توسل به رویکر ،شناسان معاصر نظیر بوردیوقرار گرفته است جامعه

سازی را در دوران یابی و هویتیندهای هویتآاند تا برشکاف میان فرد و جامعه و کنش و ساختار پل بزنند و فرکرده

 ;Taylor & Spen, 2004) مدرن با درنظر گرفتن تأثیرات دو سویه افراد و ساختارهای اجتماعی تبیین کنند

sanders, 2002.) 

گرایانه کنش یا کردار انسان را با ترکیبی از عوامل سطح خرد و کالن تبیین ی تقلیلهابوردیو با نقد دیدگاه 

کس برحسب میزان سرمایه کلی های تعامالتی اشاره دارد که هرکند وی در سطح کالن به ساختارها یا حوزهمی

واع مختلف سرمایه )مجموع دو نوع سرمایه اقتصادی و فرهنگی( و براساس ساختار سرمایه )برحسب وزن نسبی ان

کند ی دارد در میدان اجتماعی توزیع و جایگاه و پایگاه اجتماعی پیدا مییاقتصادی و فرهنگی( که در مجموع کل دارا

گیرد که از لحاظ سرمایه کلی با او مشابه هستند افراد دارای پایگاه مشابه و تعامالت و درجوار کسانی جای می
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واره ماتریس ادراکات و ارزیابی نسبتًا همسو و هماهنگی برخوردارند. عادتواره و الگوی کنشی مشترکات عادت

 کند. بوردیو درخالل بحث ازمعنا پیدا می است و مبین خصلت و رفتاری است که در ذیل نوعی فضا و میدان اجتماعی

را نیز مورد توجه  ای موضوع هویت فردی و جمعیواره فردی و طبقهبندی آن به عادتواره و تفکیک و تقسیمعادت

است و  پذیرواره فردی از فردیت ارگانیک و ادراکات بالفصل شخص و هویت فردی جداییقرارداده است عادت

های تعامالتی ای که از موقعیت اجتماعی اقتصادی و جایگاه عامالن اجتماعی درساختارها و میدانواره طبقهعادت

ها و متعلق به گروه زندگی افراد ای در سبکواره طبقهد آورد عادتهای جمعی مشترک را پدیگیرد. هویتت میأنش

های سیاسی آنان راجهت شناختی و نگرشیییابد که از ذائقه غذایی تا سالئق زیباای نمود میطبقات مختلف به گونه

  (.Bourdieu, 1984: 112-116) بخشدمی

نماید او جامعه مدنی مدنی مطرح میاعی و جامعهخالل بحث از نظم اجتم در الکساندر موضوع هویت جمعی را

و تکوین هویت جمعی عام  داند مطابق نظر الکساندر انسجام جمعیگرایی و هویت جمعی عام میساز عامرا زمینه

تکوین هویت جمعی عام به عنوان بنیان نظم اجتماعی دموکراتیک  داند. مطابق نظر الکساندر انسجام جمعی ومی

جامعه مدنی از سیطره سیاسی اقتصادی و مذهبی است و به لحاظ داخلی متضمن وجود ساختار نمادین و  مستلزم رهایی

های اجتماعی مثبت و مساعدی نظیر خردورزی اعتماد و ارادی را به دنبال داشته و در نهایت انگیزه گفتمانی اغراض و

دالت و حقوق شهروندی منجر خواهد شد که تحکیم بر قانون ع یبه ساختارها و نهادهای اجتماعی دربرگیرنده و مبتن

  (.Alexander, 1998: 101-103) ی و هویت جمعی عام استیگرابخش نظم اجتماعی عام

یندی دیالکتیکی و دوسویه است و در تحلیل هویت ضرورت دارد تا در کنار عوامل آیابی فراز نظر جنکینز هویت

ها به افراد و چگونگی تفسیر های نهادی و تخصیص آمرانه هویتبندیهای و گروهبندیاجتماعی سطح خرد نقش رده

های اجتماعی و بندیها را نیز مورد توجه قرار داد. با وجود تأثیر ردهبندیمواجه مقابله و مقاومت افراد با این رده

هایی اشاره بندیر برابر ردهها در جهان مدرن دها در انقیاد عامل درونی شناسایی دارد انسانبندیقدرتی که این رده

های سازیهای اجتماعی و هویتبندینماید. گرچه ردهجامعه برآنها اعمال می هایی مسلطنمود که نهادها و قدرت

ها را ندارند و توان مقاومت و بندیشوند؛ همه مردم توان مقاومت در برابر ردهنهادی همواره با مقاومت مواجه می

)احمدی  ها و منابع مادی و فرهنگیشان وابسته استمیزان برخورداری از سرمایه به هاقابلیت بازاندیشی آن

-نماید و دولتها، ایفا میطور کلی باید عنوان نمود که هویت یک نقش مهم را در تعیین قدرت دولت(. ب8918،113

ها بر ی شکل هویتنمایند. فهم چگونگی که فاقد هویت مشترک و جامعه همگن هستند هرگز پیشرفت نمییها

های ها در کمک به کشورها برای غلبه بر مشکالتشان و گرفتن مزایای فراوان برای مردم و ظرفیتتلسرنوشت دو

های مورد کنش باید گفت که از لحاظ هویتی، میدان ،بنابراین (.Kaplan, 2009: 466)باشد کشور بسیار مهم می

 باشند.ی شکننده مییهاترک و فارس، دولت های تمدنی عرب،کردها در خاورمیانه و سازه
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 تحلیل تعارض

های قومی و فرهنگی نفوذ اشکال روابط اجتماعی و در تمام گروه تعارض یک پدیده فراگیر انسانی است که در تمامی

انسانی یند مربوط به روابط آبخشی از فرو  کند. از تعارض میان گروهی تا اصطکاک بین افراد، تعارض، غالباً ذاتیمی

این حال، نفس واژه تعارض، یک پدیده مثبت و یا منفی نیست، موضوع بر سر این مسأله است که چگونه  با است.

 تواند به نتایج سازنده یا مخرب منجر شود. مدیریت تعارض می

ع کدیگر وابسته با درک منافیطور کلی تعارض به عنوان یک فرآیند اتالف نظر شدید بین حداقل دو طرف به ب

  (.Ting-toomy 1994a, Ting-toomy, 1994b)شود در نظر گرفته می ناسازگار، نظرات، فرآیندها

ای، قومی، زبانی، مذهبی، به وضعیتی اشاره دارد که در آن، گروه انسانی معینی )خواه قبیله معموالً 8ی منازعهواژه

ین دیگری به دلیل ناسازگاری واقعی یا ظاهری های انسانی معاقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی، و یا غیر آن( با گروه

ها و ای بر سر ارزشمبارزه»کند، شان، تعارضی آگاهانه داشته باشند. لوئیس کوزر منازعه را چنین تعریف میاهداف

زدن، و یا نابود ساختن کردن، صدمهی منزلت، قدرت، و منابع نادر، که در آن هدف هر یک از طرفین خنثیمطالبه

شان ها با یکدیگر است و شامل مبارزه افراد با محیط فیزیکیمنازعه، کنش متقابل انسان«. خویش استرقبای 

خاطر دستیابی به عناصری کمیاب به رقابت  ها ممکن است بهگردد. منازعه با رقابت محض یکسان نیست. انساننمی

شان یا درصدد جلوگیری از دستیابی آنها به اهدافاز وجود رقبایشان آگاه بوده  با یکدیگر برخیزند، بدون آنکه کامالً 

گردد که طرفین بکوشند موقعیت خویش را با رقابت به منازعه تبدیل می یهنگامرو شایان ذکر است، از اینبرآیند. 

از دور »شان گشته، و رقبای خویش را یابی سایرین به اهدافدادن موقعیت دیگران تقویت کرده، مانع از دست تنزل

آمیز، آشکار آمیز یا غیر خشونتتوانند خشونتو یا حتی نابود سازند. منازعات با توجه به شرایط مختلف می« رجخا

 هم تفاوت دارد، چه تنش معموالً « تنش»شدنی یا الینحل باشند. منازعه با  یا نهان، قابل کنترل یا غیرقابل کنترل، و حل

حال  جویی اشاره دارد، با اینطلبی یا انتقام ع، و شاید هم میل سلطهبه خصومت پنهان، ترس، سوءظن، تصور تضاد مناف

-های بازدارنده متقابل را دربراز سطح گرایشات و ادراکات فراتر نرفته و تعارض عملی آشکار و کوشش تنش لزوماً

مترادف نبوده و گیرند. هر چند تنش، اغلب مقدم بر بروز منازعه و همواره مالزم با آن است، ولی با منازعه نمی

 .(133 :8923 ،گراف و دوئرتی) همیشه نیز با همکاری ناسازگار نیست
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 های تحلیل تعارضمدل

تعارض نوعی کنش متقابل و تعامل افراد و کشورها با یکدیگر است که شامل مبارزه و مقابله آنها با طبیعت و محیط 

آن طرفین در عین  (. تعارض، نوعی از رقابت است که در131و8939، حافظ نیاو  ادژنشود )قربانیزندگی شان نمی

کنند با تقویت موضع و ارتقای موضع و ارتقای موقعیت و منزلت تالش و تقال برای دستیابی به منابع کمیاب، سعی می

، از 8لوئیس کوزر (128-133)همان،  خود، دیگری را از رسیدن به هدف مطلوب بازدارد، منصرف یا خارج سازد

درت و منابع کمیاب که در آن قها و مطالبه منزلت، شمکش بر سر ارزششناختی، تعارض را مبارزه و کمنظر جامعه

به اعتقاد  (.Coser, 1956: 3)هدف هر یک از طرفین، خنثی کردن، صدمه زدن و یا نابود ساختن رقبای خویش است 

 ز آن شدتوان مانع بروای که نه قابل کنترل است و نه می، تعارض یکی از جوانب اساسی رشد است، جنبه1نیبورگ

(Niburg, 1995: 76.) تعارض عبارت است از وجود اختالف و ناسازگاری میان چند گروه  ،9از نگاه هاری برمن

از دیدگاه رابرت  (.Behrman, 1998: 77) گیردکه در نتیجه آن علیه نیازها، عالئق و منافع یکدیگر صورت می

های رقیب. این تمایالت دارای چهار ویژگی ذیل روهپدیده تعارض عبارست از تعامالت قهرآمیز و آشکار گ ،4گر

 ؛باشدمی

 دو طرف یا بیشتر درگیر تعارض هستند، 

 طور متقابل درگیر اقدامات ضد یکدیگر هستندهنها بآ،  

  آنها از رفتار قهرآمیز با هدف ویران نمودن، آسیب رساندن، خنثی کردن و یا در غیر این صورت مهار

 ،برندحریف یا حریفان بهره می

 این تعامالت، ستیزه جویانه، آشکار و علنی هستند (Gur, 2009: 4.)  

دو  مدل تأثیرگذار از تعارض را پیشنهاد کرد که در برگیرنده هر (،8333) 5جان گالتونگ 8339در اواخر دهه 

ه شود همراه با ستیزهای متقارن و نامتقارن است. او پیشنهاد داد که تعارض باید همانند یک سه ضلعی در نظر گرفت

در اینجا تناقض اشاره به موقعیت تعارضی مهمی دارد که دربرگیرنده اهداف متناقض درکی و . نگرش و رفتار تناقض،

های اجتماعی و ساختار اجتماعی تفاوت بین ارزش، 3هریس میچلزهای درگیر است که توسط واقعی بین طرف

ق بین آنها تعریف یق و تصادم عالیهای درگیر، عالتوسط طرفدر یک تعارض متقارن، تناقض . گذاری شده استنام
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ی آنها از روابطشان معنی شود. در یک تعارض نامتقارن، روابط آنها و تعارض ما بین عالئق به میراث رسیدهمی

وانند تهای درگیر از همدیگر و از آنها است. اینها میها طرفها و نامفهوم بودن ادراکشود. نگرش شامل ادراکمی

ای های کلیشهدرخواست های درگیر تمایل به توسعهمثبت یا منفی باشند؛ اما در تعارضات خشونت آمیز، طرف

گردد. تأثیر قرار می تندی و تنفر تحت عصبانیت، ها اغلب توسط عواطفی مانند ترس،یکدیگر هستند و نگرش

گرانی که به دهند. تحلیلرا پوشش می (ق و خواستهشناخت )عقاید( و )اشتیا های عواطف )احساس(،لمانا ،هانگرش

 (.krisberg, 1982: 17) شود که نظر مؤثری بر روی منابع ستیز دارندهای فردی تأکید دارند، گفته میاین جنبه

آمیز خشن، تواند درگیر همکاری یا جبر، مصالحه و یا تولید خصم گردد. رفتار تعارضرفتار سومین جزء است که می

های بلندمدت مانند روابط گرانی که بر جنبهی مانند تهدید، جبر و حمالت مخرب را به دنبال دارد. تحلیلیهایویژگ

ع تعارض است. گالتونگ بگویند که این یک نگاه ابزاری به مناساختاری، رقابت منافع مادی با رفتار، تأکید دارند می

ید همراه یکدیگر باشند. ساختار یک تعارض بدون رفتار یا اشاره دارد که هر سه جزء فوق در یک تعارض کامل با

نگرش تعارضی، یک ساختار ناپیدا و مبهم است. گالتونگ، تعارض را در یک فرآیند پویا در ساختار، نگرش و رفتار 

ول های درگیر حبندی از طرفبیند که دائماً در حال تغییر و تاثیرگذاری بر روی یکدیگرند. در اینجا یک صورتمی

های درگیر، خودشان را در اطراف این ساختار سازماندهی و دست به تعقیب گیرد و طرفمحور منافع صورت می

گیرد. این بندی از تعارض رشد و عمق مییک صورت ،زنند؛ بنابراینمی منافع، بسط نگرش خصمانه و رفتار تعارضی

ی درگیر در تعارضات انتقال یابد. در نگاه گالتونگ هاتر و اشاعه یابد و به نسلتعارض ممکن است گسترده، عمیق

شود. خشونت مستقیم را (، یک تمایز میان خشونت مستقیم، خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی دیده می8339)

عدالتی و توان با استفاده از تغییر رفتار متعارض، خشونت ساختاری را به وسیله از بین بردن تناقضات ساختاری و بیمی

ها در بازگشت به راهبردهای گسترده حفظ صلح، ایجاد نت فرهنگی را با تغییر در نگرش، از بین برد. این پاسخخشو

سازی مسیر است. گالتونگ از صلح منفی به مثابه یک انقطاع خشونت مستقیم و از صلح مثبت به مثابه صلح و صلح

کند. بندی میختلف خشونت را در سه دسته طبقهگالتونگ، انواع م کند.غلبه خشونت فرهنگی و ساختاری یاد می

کدام از این سه دسته، خشونت مستقیم )رفتاری(، خشونت فرهنگی )ساختار اجتماعی( و خشونت ساختاری. هر

باشند. می کند،ی که گالتونگ از آن به چرخه باطل ساخته شده یاد مییدهنده زاویه افراد به مثلث خشونت، جانشان

که خشونت مستقیم، قابل مشاهده حالیکند. درمقوله را به مقوالت قابل مشاهده و نامرئی تقسیم می گالتونگ این سه

-پذیر خشونت مستقیم به صورتو مرئی است، خشونت ساختاری و فرهنگی، نامرئی و نامحسوس است. اثرات رؤیت

؛ اما اثرات نامرئی ممکن است حتی بدتر شودنظامیان دیده می، آواره و هدف قراردادن فزاینده غیرهای کشته، زخمی

کند که گرچه گالتونگ ادعا می .کندنیز باشد، یعنی خشونت مستقیم، خشونت فرهنگی و ساختاری را تقویت می

های فرهنگی و ساختاری تعارض، نامرئی هستند، در حقیقت نقش مهمی را در مراحل جلوگیری و احیاء مراحل جنبه
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شوند از کنشگران خشونت که خشونت ساختاری و فرهنگی که باعث خشونت مستقیم می گویدتعارض دارند. او می

کنند استفاده و از فرهنگ مشروعیت بخش آن برای خشونت به مثابه یک ابزار که بر علیه ساختارها، آشوب می

-ت به آسیبهای بلندمدت، نسبخشونت مستقیم ممکن است حداقل در دوره (.Galthung, 2004)کنند استفاده می

ها و تاریخ از در خشونت ساختاری، ساختار اجتماعی، اسطوره های ساختاری و فرهنگی، دارای شر کمتری باشد.

های غیر آنها ها، کردها و میدانرغم اینکه در طی قرنعلی (.Ziyadof, 2006: 31-35) جایگاه مهمی برخوردارند

سازی قومی و قتل عام طرفین قرن بیستم، اقدامات سبعانه، پاک اند؛ ولی دردر کنار یکدیگر و با صلح زندگی کرده

ای در مقابل های منطقههای ساختاری تعارض، موضوع تمامیت ارضی میدانتعارض همیشه وجود داشته است. در جنبه

حق تعیین سرنوشت کردها، دو مفهوم متناقضند که نیاز به آشتی برای حل تعارض دارند. در خصوص خشونت 

توان در این مقوله جای داد، چرا که مفهوم بقاء ی نیز باید عنوان کرد که مقوله انفال و کشتار کردها را میفرهنگ

 کشی فرهنگی کردها، بسیج فرهنگی و زبانی کردها را مستوجب شده است.ملت در آستانه نسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تعارض، خشونت و صلح گالتونگمدل: 9شکل 

آوری توسعه و تغییر یابند و قبل از اینکه ناگهان به سوی خشونتهای ند با سرعت شگفتتوانتعارضات، پویا و می

توانند برای مدت زمان طوالنی با چراغ خاموش حرکت نمایند. فرایند صعود و خیزش تعارض می آشکار، فوران کنند،

توانند یابند. مبارزات داخلی میهای درگیر در تعارض ظهور میبینی است. مسائل جدید و طرفپیچیده و غیرقابل پیش

تر نمایند. همین مسائل تر و بغرنجتوانند وضعیت را پیچیدهها را تغییر و تعارضات مترتب بعدی میاهداف و تاکتیک

کند. در اینجا برای تبیین صعود و افول تعارض، از مدل صعود و افول تعرض استفاده برای افول تعارض نیز صدق می

 توان در مناطق مختلف نشان دادل، معیاری برای سنجش تغییرات آماری در سطوح تعارض را میشود. این مدمی

(fisher & keashly, 1982.) 

 

 ایجاد صلح تناقض خشونت ساختاری

 نگرش رفتار خشونت فرهنگی خشونت مستقیم صلح سازی حفظ صلح
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 افول و صعود تعارض: 4 شکل

در اینجا یک ایده ترکیبی از ایده گالتونگ در خصوص تعارض و خشونت با فازهای افول و صعود و برای یک 

مدل ساعت شنی، نشان دهنده  (.Ramsbotham & woodhouse, 1999) گرددارائه میمدل تعارض ترکیبی 

( و گسترش فضای سیاسی که مشخصه افول نیمه باالی ساعت شنیتصلب فضای سیاسی که مشخصه صعود تعارض )

نیز خیلی  های تعارضشود، پاسخطور که فضای متصلب و یا وسیع میین ساعت شنی( است. همانیتعارض است )نیمه پا

، یک مدل تصادفی و تکمیلی مدل ساعت شنی(، Fisher & keashly, 1991) شوند. مطابق با نظریهمتفاوت می

های مناسب که نیاز به کار با زیرا به ماهیت و فازهای تعارض اشاره دارد و تکمیلی است، به ترکیب پاسخ. است

شود تعارض دارند، اشاره دارد. انتقال تعارضی که دیده می یکدیگر و برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت در تحلیل

سازی ترین سطوح فرهنگی و ایجاد صلح ساختاری است. تعدیل تعارض مربوط به آن چیزی است که صلحشامل عمیق

ها و یا اشخاص متخاصم اصلی برای رسیدن به یک توافق مورد گری میان طرفنخبه نام دارد. مذاکره و یا میانجی

بس است. ل دوجانبه است. مهار تعارض شامل حفظ صلح پیشگیرانه، محدودیت جنگ و حفظ صلح پس از آتشقبو

محدودیت جنگ برای محدود نمودن جغرافیای جنگ، کاهش و شدت آن و برای پایان دادن به تعارض در اولین 

ل مهمی از تعدیل تعارض و سطوح سازی نخبه که شکنماید. در این مدل، باید تمایزی بین صلحلحظه ممکن، تالش می

شوند، فهمیده و دیده میسازی فرهنگی، بهتر ( که به مثابه قسمتی از صلحشامل مصالحه و آموزشسازی )تر صلحعمیق

  قائل شد.

 

 

 خشونت

 قطبی سازی

 تناقض

 تفاوت

 جنگ

 آتش بس

 توافق

سازیعادی  

 آشتی
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 ها به تجزیه و تحلیل تعارضمدل ساعت شنی: طیفی از پاسخ: 5 شکل

تواند به مثابه قسمتی از رایند تعارض در عین ذاتی ستیز آلود آن میطور که از گراف فوق مشخص است فهمان

به عالوه باید عنوان نمود که دینامیزم تعارض کردهای عراق در  (.Sanchez, 2002) زنی منافع باشدفرایند چانه

 قابل تحلیل و بررسی است.  (المللیای و بینمنطقه ،ملی ،محلی)چهار سطح 

ها و احزاب بر سر دستیابی به منابع کمیاب مانند منابع آبی، زمین، درآمدهای وهدر سطح محلی، رقابت گر

میالدی آنها مشاهده  39های داخلی دهه در جنگ PUKو  PDKتوان در احزاب گمرگی است. این تعارض را می

ب آن، یندهای سیاسی ملی هستند که به موجآنمود. در سطح ملی، مدعیان کسب قدرت در جستجوی تسلط بر فر

المللی را بدست آورند. توزیع قدرت سیاسی در بین احزاب کرد عراق و تالش آنها کنترل بر منابع اقتدار مشروع بین

گیرد. در سطح برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری عراق، وزرا و سفرای کشور عراق در این مقوله جای می

به ایران در  PUKو به ترکیه  PDKی شود. نزدیکای دیده میهای مسلط منطقهای، تعارض و تعاملی با میدانمنطقه

های بزرگ جهانی بر سر تخته شطرنج فرهنگی، الملل، قدرتسالیان اخیر در این راستا قابل تحلیل است. در سطح بین

ای هنامهکنند. پس از جنگ جهانی اول و تصویب عهداقتصادی، دیپلماتیک و نظامی در مناطق هدف خود، رقابت می

ای بر کشورهای ها و عوامل فرا منطقهسایکس پیکو، سور و لوزان، کردستان عراق عرصه تاخت و تاز ابر قدرت

 8329های اسرائیل و آمریکا از انقالب دهه توان در حمایتپیرامونی کردستان عراق بوده است که نمود آن را می

تعارض انتقال  

سازی ساختاری      صلح  

 تعدیل تعارض

 ایجاد صلح

 حفظ صلح

 محدودیت جنگ
 محدودیت تعارض

 حفظ صلح

 ایجاد صلح

 تعدیل تعارض
سازی ساختاریصلح  

سازی فرهنگیصلح انتقال تعارض  

 تفاوت

 تناقض

 قطبی شدن

 خشونت
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 آتش بس

 توافق

سازیعادی  

 آشتی
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ر سالیان اخیر به مصدر تعارضات و منازعات قومی، دینی طور کلی خاورمیانه ددی کردهای عراق، مشاهده نمود. بمیال

ها و اقوام در داخل منطقه، ریشه های فرامرزی توسط و ملی تبدیل شده است. این تعارضات عالوه بر نبرد اندیشه

 .عوامل فرا منطقه ای و جوامع دیاسپوریک دارد

 نظریه پخش ژئوپلیتیک

به رو از اینای داشت. های ژئوپلیتیک باید به نظریه پخش نیز اشارهژهی سویئوپلیتیکی و قلمروژدر ارتباط با بسط 

شود. انتشار و گسترش یک پدیده و یک نوآوری در سراسر فضای جغرافیایی و درطول زمان، پخش و تراوش گفته می

وئدی در دانشگاه دان س، جغرافی8به وسیله تورستن هاگراسترند 8359تئوری پخش، ابتدا در سال  در جغرافیای انسانی،

گسترش یک پدیده از یک  :(. نظریه پخش در فضای جغرافیایی عبارت است از8934ی، ی)شکو الند منتشر گردید

این گسترش در طول زمان صورت . باشندهای محدود در میان مردمی که آماده پذیرش آن پدیده میکانون یا کانون

 کند:نظریه پخش در یک فضای جغرافیایی از شرایط زیر تبعیت میآید که روند میگیرد، از این تعبیر چنین برمی

 ها و مشخصات عمده آنهاپدیده یا پدیده،  

 هاکیفیت گسترش پدیده،  

 هاهای پدیدهکانون یا کانون،  

 ها و یا های مختلف جمعیت در برابر نوآوریهای متفاوت پذیرش، مقاومتجمعیتی آماده پذیرش با زمینه

  ،هاها و پدیدهآوریواهی آنها از نواشتیاق و هواخ

 های مختلف، ها، موانع اخذ اطالعات در مکانفاصله، سهم فاصله در روند توزیع اطالعات و گسترش پدیده

  ،هاها و نقش دولتنقش رسانه

 ها میان جمعیتها و نوآوریسهم زمان در مقاومت یا پذیرش پدیده، 

 گیری )ریچارد موریل(انتخاب و تصمیم. 

دهد تا هم مسیریابی آنها را با توجه به تئوری ها را مورد بررسی عمیق قرار میجغرافیای کاربردی خاستگاه پدیده

 گیری بپردازد. نگری و تصمیمها به آیندهها بیابد، و هم با آگاهی از علل پیدایش و مسیریابی پدیدهپخش پدیده

ثر ؤی جغرافیایی در رابطه با تئوری پخش به شرح زیر ماسترند شش عامل اصلی را در تحلیل روند فضاهاگر

 داند:می

                                                                 

1. Torsten Hagerstrand 
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شود. این محیط ممکن است اولین عامل، حوزه یا محیطی است که در آن روند پخش یا تراوش ظاهر می .8

 ،ی پرتضادی را تشکیل دهدیجغرافیا دارای شرایط طبیعی یکنواختی باشد و یا چهره

های جدا از هم داشته باشد نظیر ورت مداوم درآید و یا دورهعامل دوم، زمان است که ممکن است به ص .1

 ،هاروزها و سال

 (،هاهای کشاورزی یا جنگسومین عامل، در روند پخش موضوع پخش است )شامل امراض، نوآوری .9

 ،باشدها میآورینو ها وهای مختلف جغرافیایی است که تحت شرایطی خاستگاه پدیدهپخش، مکان أمبد .4

 ،رسدها میهایی است که موضوع پخش یا جریان مداوم به این مکانمکانمقصد پخش،  .5

 یابد تا به مقصد برسدای جریان میها، تحت شرایطی موضوع پخش درمسیرهای ویژهمسیر حرکت پدیده .3

 (. 98: 8918)برزگر، 

های های قدرتتبا توجه به عوامل فوق، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خاورمیانه و رقاب ،بنابراین

ها و کارگزاران ژئوپلیتیک و تداوم گسترش گیری بسط سوژهالمللی برای تسلط بر منطقه باعث شکلای و بینمنطقه

 آنها در طول فضا، زمان و مکان در منطقه شده است.
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 مقدمه

ها و دارای یک جغرافیای تمدن واستگاه ادیان الهی، مهدای که خخاورمیانه، امروز باید به درستی فهمیده شود. منطقه

 راستای در امر این که دارند ژئوپلیتیک –امروزه صحنه نبردهایی گشته که خواستگاه ایدئولوژیک  ،خالق است

منطقه  فضای، خود حداکثری کنشگری جهت نیز ژئوپلیتیک ایفرامنطقه هایمیدان، است ایمنطقه هژمونی

های نیابتی که البته پارادیمی کالسیک در ی عالوه بر تحلیل ژئوپلیتیکی جنگیاند. از سور تنش نمودهخاورمیانه را پ

اند که های اخیر کارگزاران ژئوپلیتیکی در منطقه بوجود آمدهباشد، در سالتحلیل معضالت خاورمیانه می

اند. خاورمیانه، امروز به یکی خود نمودههای ژئوپلیتساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه را دستخوش تغییراتی در سیاست

ای و کنش منطقههای فراهای قدرتای، سیاستگذاریهای منطقهصحنه نبردهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میدان

های محاط بر آنها درآمده است. در منطقه های دوفاکتو آنها در میدانحداکثری کارگزاران ژئوپلیتیک و سیستم

ل قرن بیستم و سیالیت قومی در مرزهای کشورها، یهای اوامرزهای تصنعی حاصل از توافقنامهخاورمیانه، نظر به 

ماً، ساختارها و کارگزارهای أهای ژئوپلیتیک گشته که این میادین، توتعارض موصوف، باعث جدلی بین میدان

گشته است. به دنبال تحوالت اند که این جدل باعث آنتروپی ژئوپلیتیک در منطقه ژئوپلیتیک را در خود جای داده

ها در یمن، کردهای سوریه و حوثی)ی مانند یهاجهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل از ظهور گروه داعش، قومیت

با پیشینه یک حکومت دوفاکتو، به عنوان کارگزاران  (های موجود در آن و از همه مهمتر کردستان عراقکانتون

اند که یکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کالسیک و مستقر را تعریف نمودهژئوپلیتیک، کدها و بینش ژئوپلیت

 چیرگی پی در ژئوپلیتیک در کارگزار –طور کلی مدل ساختار به. ثیر قرار داده استأساختارهای مذکور را تحت ت

اختار، کارگزاران این مدل در تحلیل خود ضمن اصالت به س (.cederman, 2002) باشدمی کارگزاران وارگیشی بر

 داند. ژئوپلیتیک را مصدر تغییرات گسترده جهت قبض و بسط ساختارهای ژئوپلیتیکی می

یند جدیدی آشوند، فرزمانی که ساختار ژئوپلیتیکی دچار تزلزل و فروپاشی می ،برخالف نظر بعضی از محققین

دنبال فروپاشی ساختار، ه گفتمانی باید گفت، باز منظری  .(8915شود )حافظ نیا، برای استقرار ساختار بعدی شروع می

نماید، حالتی که از آن به موقعیت نه ساختار جدید بلکه عامل انسانی و یا کارگزار در میدان بازی کنشگری می

ها و گردد. موقعیت سوژگی به احاطه گفتمان هژمون )ساختار ژئوپلیتیک( بر سوژهسوژگی و سوژگی سیاسی یاد می

ها و رو، از آنجا که گفتمان حاکم، هویتی عمل ایشان در درون نظام معنایی گفتمان اشاره دارد. ازایناضمحالل آزاد

شود. مفهوم سوژگی کند، درنتیجه هویت سوژه نیز در درون گفتمان معین میچیز را تعیین میروابط اجتماعی و همه

های اجتماعی موقعیت یک گفتمان قرارییش بیسیاسی )کارگزاری ژئوپلیتیک(، روی دیگر سکه است که در آن افزا

زند و عنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست به عمل سیاسی میدهد، سوژه بهرا در معرض تزلزل و زوال قرار می

سازد. در این هژمونی گفتمان حاکم را به چالش طلبیده، نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم می
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ها )کارگزار( برای گفتمان دی اراده و استقالل برخوردار است. در این شرایط آنومیک، سوژهموقعیت سوژه از آزا

ها از ورای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور سازی سوژهکنند و خالقیت، نوآوری و اسطورهسازی می)ساختار( تصمیم

میت اسطوره و عینیت یافتن گفتمان لحظه تواند تاریخ دیگری را برای جامعه رقم زند. با حاکای که مییابد، لحظهمی

شود. در این نگاه، الکال و موف برای عامل انسانی در کسوف و به محاق رفتن سوژه در موقعیت سوژگی آغاز می

کننده قائلند و وی را اسیر ساختارهای اجتماعی ها نقشی تعیینارچوب گفتمانهتحول و ایجاد دگرگونی خارج از چ

در این نگاه کارگزارهای ژئوپلیتیک با به چالش کشیده شدن ساختارهای  ،(. بنابراین 38 :8339)الکال،  دانندنمی

ژئوپلیتیک، دست به کنشگری زده و در لحظه کسوف ساختارها نه ساختارهای جدید بلکه کارگزارهای جدید 

ی گروههای ضد سیستمی در شکل گیر"آیند. در همین راستا، قاسمی در مقاله خود به عنوان وجود میه ژئوپلیتیک ب

های ضد ند بعدی بودن گروهچای و های منطقهها در نظمیری گروهگ، علل شکل"شبکه ژئوپلیتیک جهان اسالم

  (.15: 8935نماید )قاسمی و عین الهی معصوم، بندی می، طبقه9جدول سیستمی را به شرح 

 های ضد سیستمیانواع گروه: 9جدول 

های ضد گروه

 سیستمی
 مصداق استراتژی و تاکتیک افاهد

 تدافعی
مقاومت در برابر اشغالگران خارجی و 

 دول دست نشانده
 تدافعی و کنشی

 اله، حماس،حزب

 هاحوثی، فتح 

 تهاجمی
ای و تحقق موازنه تخریب شبکه منطقه

 گرمطلوب قدرت مداخله
 تدافعی و کنشی

 الفتحجیش

الحرار، جنداله، ارتش جیش

 آزاد،

 شطالبان، داع

 

 ساختارهای دوفاکتو

الملل و تهدیدی جدی علیه انسجام سرزمینی های بدون دولت، چالشی بزرگ در نظام بینساختارهای دوفاکتو یا ملت

ها و پیگیری باشند. در موج جدید فرآیند دموکراتیزه شدن خاورمیانه، خیزش اقلیتای میکشورهای خاورمیانه

و تعارض در مناطق مورد منازعه، شده است. یکی از مناطق مورد منازعه در  اهداف خودمختاری، منجر به عدم ثبات

ملت ضعیف، زمینه برای ساختار  -دنبال فروپاشی حزب بعث و تشکیل یک دولت ه باشد که بخاورمیانه، عراق می

ندی رو به آورد. کردهای عراق در قرن بیستم و برای کسب مطالبات بیشتر، رودوفاکتوی کردهای عراق، فراهم می

اند. سیر اند. آنها از کالن به قبیله، از قبیله به قوم و سپس به یک ملت تبدیل شدهرشد همراه با سرکوب را طی نموده
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بوده نکه موفق  تحول ارتقا آنها نیز از سرکوب به خود مختاری، و از خود مختاری به شبه دولت دوفاکتو بوده است

به بعد، فرآیند دوفاکتو بودن منطقه اقلیم کردستان عراق،  1984یستی و از سال های تروردنبال حمالت گروهه ب .اند

تسریع و این حاکمیت محدود خود را به حاکمیت دوژوور، نزدیک نمود. در سالیان حکومت دوفاکتو، کردستان 

ده یک مدل های صنعتی و اداری، موفق گردیساختعراق، با تعامل با دنیای خارج، دیاسپورای کرد، تقویت زیر

ای عملیاتی نماید. در این راستا با استفاده از یک ن را به صورت شایستهآحکمرانی فدراتیو را برای خود تعریف و 

بندی گفتمان هویتی / سرزمینی/ دار پارتی/ اتحادیه است، مفصلبند که البته مدیون احزاب ریشهدیپلماسی نیم

باشد. کردستان عراق در حال ندی پایه اساسی استقالل این منطقه میبوجود آورده که این صورته ژئوپلیتیک را ب

و حمالت داعش گفتمان ژئوپلیتیکی جدیدی را برای خود تعریف نموده است. گرچه  1999حاضر و پس از سال 

 کدهای، ژئوپلیتیکی رصد با دوفاکتو ساختار یا دولت شبه یک عنوان به ولی نیست ملت –کردستان عراق یک دولت 

های ژئوپلیتیکی در میدان ق و فرصتیارض، تشخیص و با توجه به مضامتع هایمیدان در را خود اطراف ئوپلیتیکژ

های دوفاکتو در منطقه خاورمیانه با نگاهی بدیع به تبارشناسی حاکمیتبخش این . گیردمغناطیسی آنها قرار می

وص پس از همه پرسی استقالل این منطقه از منظر پرداخته و به عنوان یک مطالعه موردی کردستان عراق را به خص

 نماید. سازه انگاری، تحلیل می

 های دول دوفاکتوانگاری و ریشهسازه

که بعد از میالدی بوجود آمدند، بطوری 29و  39ی در دهه یهای دوفاکتو برای اولین بار در دوره استعمارزدادولت

توان به نیجریه، کنگو، اریتره، تایوان و ت. از مهمترین آنها میدولت دوفاکتو بوجود آمده اس 14جنگ جهانی دوم 

ها موفق شدند به حاکمیت دوژوور بعضی از این دولت (.Geldenhause, 2001) کردستان عراق، اشاره کرد

برسند، بعضی دیگر مجدداً در سرزمینی که ازآن منتزع شدند، الصاق گردیدند و بعضی دیگر به حاکمیت دوفاکتو 

الملل و بدلیل وضعیت های دوفاکتو به صورت تاریخی بوسیله جامعه بینه دادند. گرچه باید عنوان نمود دولتادام

، اولین کسی است که واژه دولت دوفاکتو را در ادبیات (8331) 8ناپایدار، مورد فراموشی قرار گرفته اند. اسکات پگ

ین بار از حکومت محلی کردستان عراق با عنوان دولت دوفاکتو نیز برای اول 1مایکل گانتر. ل وارد نمودملالروابط بین

مترادف است همانند های الملل این واژه با نامدر ادبیات روابط بین (.Gunter, 1993: 195)کردستان عراق نام برد 

ماید که غالب ن، استدالل می9های دولت بودگی هستند. گلدن هاوسها، فاقد رویه(. گرچه این نحله8939پور، )عبداله
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ای، دولت مرکزی و های توسط دول منطقهدانند با چالشهای دوفاکتو که خود را شایسته دولت بودگی میدولت

طور کلی دو تعریف جامع در خصوص دول به (.Geldenhause, 2001: 24) شوندالملل، مواجه میجامعه بین

آید که دارای یک رهبری اکتو در جایی بوجود مییک دولت دوف ،دوفاکتو وجود دارد. اسکات پگ اعتقاد دارد

های مردمی در قلمرو سرزمینی خاص باشد. به عالوه ای از ظرفیت بومی و محلی و حمایتسازماندهی شده، درجه

 (.Pegg, 1998) گی های اصلی یک دولت دوفاکتو استژکنترل یک قلمرو مشخص در بازه زمانی مشخص از وی

ای، کارکردهای طبیعی یک دولت را در قلمرو خود انجام و داند که در منطقهدولتی می باغچلی، دولت دوفاکتو را

طور کلی یک دولت دوفاکتو سه ویژگی ذیل به (.Bahcheli, 2003) شودتوسط یک جمعیت متجانس، حمایت می

 باشد :را دارا می

 سال دو حداقل برای آن بر مدیریت و مشخص قلمرو بر سرزمینی کنترل شامل، 

 آن از المللیبین شناسایی عدم، 

 دیگر خواهانهییجدا اقدامات یا رفراندوم طریق از دوژوور حاکمیت برای تمایل و آرزو 

(Casperson& Stansfield, 2008.)  

های دوفاکتو به نقش این الملل است که به صراحت در خصوص دولتانگاری از معدود مکاتب روابط بینسازه

-شود که بر اساس آن، تمامی دانش و نیز پدیدهطور کلی، به منظری فلسفی اطالق میهانگاری بازهس پردازد.متغیر، می

الذهنی است. ای اجتماعی و در جریان کنش متقابل بینگونههاند و این برساختگی نیز بهای انسانی برساخته شده

انگاران از نظر دهد. بر این اساس سازهمیانگاران را تشکیل شناختی به وضوح کانون اصلی توجه سازهمباحث هستی

ها و ... تشکیل کنند که از مجموع قواعد، احکام، انگارههای اجتماعی را اموری ذهنی قلمداد میشناختی، واقعیتهستی

ثر از فرایندهای مختلف أاند و متشده است که این مفاهیم در طول زمان و در یک فضای جغرافیایی خاص تکوین یافته

در حال دگرگونی و  پذیری امری ایستا نیست بلکه دائماًاند. این تغییر و اثراند تا به فرم و ساخت فعلی رسیدههبود

 .(188: 8913بینند )متقی و کاظمی، انگاران جهان اجتماعی را در حال شدن میبازتولید است. به همین سبب سازه

 "پایانپروژه بر ساختن بی"المللی را یک ن و از جمله جهان بینانگاران، جهاسازه ،گویدمی 8همانگونه که کابالکوا

(. 184: 8913آید )متقی و کاظمی، های زمینه مند فراهم میای از ادراکات و تلقیدانند که برساختن آن بر زمینهمی

ها را بدست گارههایی از تصورات و اناین ادراکات در حال تغییر در هر برهه زمانی و در هر فضای جغرافیایی، فرم

وسیله موجود خودآگاه، به تاریخ، حافظه مشترک جمعی، ها است. بدیندهند که برسازنده هویت افراد و گروهمی

کند. ها نیستند متمایز میکند و خود را از دیگرانی که صاحب این خصلتجایگاه سرزمینی، فرهنگ و ... اشاره می
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ها و کنشگران براساس این انگاره ،گیرند. بنابراینشکل می "هامینهز"ها بر اساس اشاره به پس در کل، هویت

شوند. کنشگران دارای شناسند و به مفهوم کیستی خود و دیگری نائل میتصورات ذهنی، خود را از دیگران باز می

هت زنند و در جهویت، براساس مجموعه تصوراتی که از خود و دیگری و فضای کنشگری دارند دست به کنش می

ها را مشتمل بر ها دارند. ونت منافع ناشی از هویت و انگارهها و هویتکسب منافعی هستند که ریشه در همین انگاره

 ؛داندنوع منفعت می 4

های شناختی، که موجد میل به هویت. امنیت هستی1امنیت مادی، که شامل تمایز از دیگر کنشگران است؛ . 8

از زور  از طریق استفاده ءی، به عنوان کنشگر از سوی دیگران به شکلی ورای بقا. شناسای9اجتماعی باثبات است؛ 

ها در سطح جمعی مسئول آن شناخته های انسانی برای زندگی بهتر که دولتمین خواستأ. توسعه، به معنای ت4 ؛عریان

ها، منافع و ز آنجا که هویتکند. اهر کنشگر منافع خود را براساس نظام هویتی خود جستجو میرو، از این .شوندمی

المللی دهند، فهم و تلقی درست از آنها برای تحلیل در سیاست خارجی و رفتار بینکنش بازیگران را شکل می

. بر این (Wendt, 1994: 384) داندها را اساس منافع میالعاده حیاتی است. در این راستا ونت هویتبازیگران فوق

ها منافعی وجود نخواهد داشت، بدون شرایط مادی در کل واقعیتی وجود ندارد. در معتقد است بدون انگارهاساس 

انگاران بر این اعتقادند که نهایت برای هر نظام اجتماعی مفروضی، تنها ساختار )به شکل واحدی( وجود دارد. سازه

 له از طریق هنجارها،این دو نح و (Reus & Smit, 1996: 195)ساختارها و کارگزاران منافع متقابلی دارند 

تواند توسط نخبگان به کار کنند. در نگاه آنها، هویت یک ابزار است که میماً، تولید و بازتولید میئیکدیگر را دا

های الیت ،بنابراین .برده شود. قومیت نیز یک ابزار صرف توسط نخبگان و برای اهداف اقتصادی و سیاسی است

باشند. ها، باعث افول و صعود صلح و تعارض و برای پیشبرد منافع خود میلفهؤم سیاسی همیشه و با استفاده از این

های اجتماعی حادث دانند و با این نگاه، خشونت قومی بوسیله سیستمانگاران قومیت را یک پدیده اجتماعی میسازه

 :Lake & Rthchild, 2006) شودای اجتماعی قومیت است که منجر به خشونت میشود و این ماهیت سازهمی

کنند، پیامد این موضوع ارتباط های هویتی و ناسیونالیسم در راستای منافع شخصی خود استفاده مینخبگان از ایده. (17

آید، وقتی که دولت دوفاکتو، پدیدار بین خشونت دولتی و دولت دوفاکتو است، به عبارتی خشونت دولتی بوجود می

-های گروهی مخرب است که توسط اسطورهارند که تعارضات قومی نتیجه هویت، اعتقاد درانانگاگردد. سازهمی

 آید که پیامد آن نیزدر راستای منافع نخبگان قومی و برای دستیابی به قدرت آنان استگرا بوجود میسازان ملی

(Kaufann, 1996: 152). دانندها میسازیالملل را تنها کنشگران در تصمیمها که نظام بینبر خالف رئالیست، 

انگاران، گرچه دانند. مطابق با نظر سازهها را در بازخوانش ترجیحات سیاسی، مهم میانگاران نقش افراد و گروهسازه

ها برای استقالل باشند، ولی گر مبارزه گروهتوانند تسهیلهای سنتی مانند قدرت نظامی و منابع اقتصادی میقابلیت

را در اختیار ندارد،  یهایتواند مهم باشد. زمانی که یک گروه قابلیتاستقالل است که میها، مبارزه برای قدرت ایده
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و با این نگاه، دول دوفاکتو، محصول جانبی  دیگر از سوی. مجبور خواهد شد که یک استقالل دوفاکتو را بپذیرد

انگاران یک شند. فرضیات سازهباها مین حاکمیت دولتیعلیه شناسایی جدایی یک جانبه و تعی المللیهنجار بین

های های استفاده رهبران گروههویژه اید ههای تعارض قومی و ظهور دولت دوفاکتو بچشم انداز ارزشمند را در ریشه

انگاران نقش منافع و عوامل مادی را در تشریح دهد. سازهه میئقومی از ناسیونالیسم برای دستیابی منافع شخصی، ارا

ها، قومی و ظهور دول دوفاکتو را انکار و بر این اعتقادند که رفتار دولت دوفاکتو بوسیله ایدههای رفتار گروه

-گیرد. دولت دوفاکتو، محدود به آنارشی یا قابلیتالملل و نقش نخبگان در ساختن ترجیحات، شکل میهنجارهای بین

گذارد، بوجود ثیر میأها، تها و شبه دولتهای سه گانه گفته شده که بر رفتار دولتلفهؤها نیست، بلکه بوسیله م

  .آیدمی

 

 های دوفاکتوگانه رفتار سیاسی دولتهای سههمؤلف :3شکل 

الملل به اعالمیه کنند چگونه جامعه بین مالحظه باید دوفاکتو اولشایان ذکر است؛  نکتهدو بر این اساس، 

های مستقل را به عنوان ترجیح سیاستی، جام سرزمینی دولتالملل همیشه انسدهند )جامعه بیناستقالل آنها پاسخ می

مهم است، اگر دولت  ءای در خصوص آنارشی و اینکه بقاایدهدوم اینکه  .(Belanger, 2005: 435) قبول دارد(

های مرتبط با آنها را بپذیرند. در این حالت دول دوفاکتو دو ای را خصوص پیامدها و محدودیتدوفاکتو چنین ایده

های نظامی و یا گفتگو با دول مشارکت جو و توانند طی کنند. تعقیب امنیت بوسیله بدست آوردن قابلیتسیر را میم

های ضعیف و شکننده، ارتباطی را برای حصول به یک توافق. به عالوه ظهور دول دوفاکتو با دولت/ ملت عذینف

اجتماعی و اقتصادی خود را در نواحی تحت حاکمیت  معنادار دارد. دولت ضعیف، دولتی است که کارکردهای امنیتی،

گردد. به عبارتی لحظه کسوف تواند، به شایستگی انجام دهد که این امر، موجب تشکیل فضاهای تجزیه شده مینمی

باشد. در تنقیح فضای تجزیه شده، باید گفت که این فضاهای ملت ضعیف، لحظه خیزش دولت دوفاکتو می -دولت 
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باشد که ای میای حاصل از مرزهای تصنعی خاورمیانههای شکننده خاورمیانهملت - تیجه دولتتجزیه شده، ن

 مرزهای هویتی ناپایداری دارند. 

 سوژگی ژئوپلیتیکی کردستان عراق

ای و جهانی در راستای تأمین امنیت؛ حفظ و گسترش ژئوپلیتیک را هنر ایجاد موازنة قدرت با رقبا در سطوح منطقه

(. حوزه مفهومی ژئوپلیتیک، ناظر بر مناسبات قدرت برگرفته از 19، 8923اند )مجتهدزاده لی تعریف کردهمنافع م

های المللی است. گاه سیاست ملی و فراملی نظامای و بینامکانات محیط جغرافیایی واحدهای سیاسی در گستره منطقه

این پایه هنر رهبران سیاسی، تنظیم مناسبات ملی و  سیاسی، متأثر از تکثر ملی و موقعیت ژئوپلیتیک آنان است. بر

کردستان به  (.12 :8913 ،های محیطی است )کاویانیها و محدودیتپایه فرصت امنیت بر فراملی بر بنیاد منافع و

شود که از نظر اکولوژیکی زیستگاه و موطن کردها را تشکیل ی مرتفعی در خاورمیانه گفته مییفضای جغرافیا

غرب ایران، شرق و جنوب شرق ترکیه، شمال و شمال شرق عراق و ی از غرب و شمالیین منطقه مرتفع بخشهادهد. امی

گیرد. سرزمین مرتفع کردها باعث معروفیت آنها به عنوان مردمان کوهستان در سوریه و نیز غرب قفقاز را دربر می

دانند و گاهی بر کردها را با کوهستان مترادف می ها،ها و عربها، ایرانینظر اقوام پیرامونی شده است؛ یعنی ترک

از طرفی کردستان بین پنج دولت  .(Ciment, 1996)کنند این اساس نگرش منفی نسبت به کردها پیدا می

ای، یعنی ایران، ترکیه، سوریه، عراق و ارمنستان و بین چهار سازه تمدنی و فرهنگی و همچنین بین چهار خاورمیانه

ای آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته ران، عربستان و آناتولی و قفقاز و در مسیر یک گذرگاه میان قارهفالت، یعنی ای

 (.19 :8915 ،نیا)حافظ است

کیلومتر مربع  24999ای کوهستانی با مساحتی حدود کردستان عراق به عنوان بخشی از مناطق کردی، ناحیه

را در خود جای داده است. و شامل استانهای دهوک، اربیل )هولیر(، میلیون نفر از جمعیت این کشور  3نزدیک به 

 .(Ciment, 1996: 16-18) درصد وسعت عراق است19سلیمانیه، کرکوک، دیاله و نینوا است. که در کل حدود 

 ر و مناطقیگردد. این ناحیه دربرگیرنده ذخابا نگاهی به نقشه کردستان، موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان مشخص می

های زبانی، مذهبی، کردستان عراق به واسطة ناهمگونی(. 833: 8918، نیاخیز و یا مشرف بر آنها است )حافظنفت

ای های منطقهی بوده است. دخالت قدرتیتاریخی و فرهنگی با اکثریت عرب عراق همواره یکی از نواحی دچار واگرا

به این ناحیه که بیشتر با محرومیت و سرکوب همراه های بغداد نیز در کارهای کردستان و نوع رویکرد حکومت

دامنة نیروهای واگرا، پیامدهای ژئوپلیتیکی عظیم و عمیقی به همراه داشته است )کاویانی  بوده است در فزایندگی

(. از سویی با توجه به اینکه کردستان یک سرزمین محصور میان کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه 12: 8913
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 :Dawoody, 2006) امیابی و دستیابی به ایجاد یک هویت کردی خودمختار بسیار دشوار و پیچیده استاست، ک

در خشکی است که این  8نگریسته شود کردستان در شکل دولت فرضی سرزمین قفل شده بینانهاگر واقع. (485

که با توجه به  ،(Barkey & Laipson, 2005: 76-77) پذیری و انسداد کردها گردیدهموقعیت باعث آسیب

های همسایه نسبت به آن دهد که دولتاین مهم، بزرگترین تنگنای ژئوپلیتیکی آن را انزوای جغرافیایی تشکیل می

(. این همان 33 :8939 ،پور)عبداله توانند آن را نابود سازندداشت و در یک ائتالف می مواضع خصمانه خواهند

و آن را بزرگترین مانع تحقق  (Muslimovic, 2003: 1)آن آگاهی دارند  واقعیتی است که نخبگان سیاسی کرد بر

(. موقعیت بستة جغرافیای کردستان عراق، بزرگترین چالش 5 :8914 ،دانند )روزنامه ایراندولت مستقل کردستان می

ی به ویژه ایران نیاز هرگونه مبادله با جهان خارج، جلب همکاری کشورهای پیرامونپایدار ژئوپلیتیک آن است. پیش

شود. های مرزی این دو کشور برآورده میهای کردستان عراق هم اکنون از گذرگاهو ترکیه است. بسیاری از نیازمندی

بروز هرگونه چالش در مناسبات کردها و آمریکا با این دو دولت نشان داده که آن دو از موقعیت فرادستی خود 

-در کردستان عراق، شرایط بدخیم ژئوپلیتیک، محدودیت دهند.د راه نمییشان تردیدی به خوهاجهت تحمیل خواسته

سزایی ای حکومت حریم کردستان تأثیر بهگیری رهبران آن تحمیل کرده که بر سیاست منطقههایی را بر تصمیم

 (.8939پور، )عبداله باشندداشته است که اهم این شرایط به شرح ذیل می

  فراوان، عمالً کردستان عراق یک منطقه محصور در خشکی است.به رغم دسترسی به منابع آبی 

 ای ایران و ترکیه و بر روی یک گسل تمدنی پارس، ترک و عرب این منطقه بین دو قدرت بزرگ منطقه

 قرار دارد.

 های اعظم استان دیالی، در نزدیکی مرزهای ایران و ترکیه کرکوک، موصل و قسمت خیزهای نفتاستان

 شود.پذیری امنیتی تلقی میاز نظر ژئوپلیتیک این امر یک ضعف و آسیبقرار دارد و 

  ایسوران ـ  که دو گرایش عمده قومی، لهجهطوریبهتقسیم کردستان عراق بر پایه خطوط مذهبی و قومی

های آشوری و های شیعه، سنی و اقلیتبادینی و حضور کردهای فیلی، یزیدی، شکاک و حضور ترکمن

-Hiro, 1998: 170) ای عمیق )ژئوپلیتیک قومی را در منطقه به وجود آورده استهگسل نسطوری

 رانشگکن بر را عرصه نیز عراق کردستان قبال در همسایه کشورهای سیاست موارد ،این بر عالوه .(171

 گذارد.های آنها تأثیر عمیقی میگیریکند و بر تصمیمترمییاسی کرد تنگس

                                                                 

1. Land lock 
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های های فرهنگی و هویتی نزد کردها، رویدادها و تحوالت معاصر نظیر تعمیق فناوریبا وجود تاریخ کهن شاکله

شمول، به تشدید های جهانگسترش ارزش اطالعاتی، نفوذپذیر شدن فزاینده مرزهای اجتماعی و - نوین ارتباطی

ای عراق با توجه به کرده ،(. در این راستا89ـ9 :8919 ،)نش ضایعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منجر شده است

ای قومی خود داشته باشند و در همین زمینه هتوانند ابزاری مناسب برای اعمال خواستههویت قومی تأثیرگذار می

هایی تکیه کند که ها و ارزشمنطقه اقلیم کردستان که بنیان آن بر پایه هویت کردی است، ناگزیر است بر تمایل

 سیاسی جامعه کرد است. ماهیت حکومت را تشکیل داده و آرمان

جمعیت کردها در عراق  .هستند هاها و ترککردها چهارمین گروه قومی در خاورمیانه پس از اعراب، فارس

 .(meho, 2001: 4)دهند جمعیت کشور عراق را تشکیل می %14جمعیت یعنی  میلیون 4/3

ویت کردهای عراق در یک حالت توان گفت در دو دهه گذشته به علت سه عامل مهم، هدر یک شمای کلی می

 ای حرکت کرده است.های منطقهآمیز با میدانفرامرزی و تعارض

 دستان عراقتوسعه سیاسی در کر، 

 بسط و گسترش دیاسپورای کرد، 

 ها، ماهواره و اینترنت میان کردها استفاده از رسانه(sheyholelami, 2008: 206).  

بین کردها  ارتباط گفتمانیمیالدی یک  39توان گفت از میانه دهه های فوق است که میلفهؤبا استفاده از م

ارگان »پور از مطبوعات کردی به عنوان ی هویتی در داخل و تعارض با برون شکل گرفته است. حسنیافزاجهت هم

های ژئوپلیتیکی یکی از عناصر اساسی سیاستگذاری ویژگی .(hassan pour, 1992) کندیاد می« ناسیونالیسم

در خصوص چگونگی استفاده  .(BAGCI, 2009: 97) ها به خاطر موقعیت استراتژیک آنها استخارجی دولت

 شودیابی کشورها به سوی جهان خارج یک کد ژئوپلیتیک نامیده میهای جهتها از جغرافیا باید گفت، شیوهدولت

(Flint, 2006: 55). ,(1993،55 این محاسبه عمده را که نقش مهمی در .)نمایدمی ژئوپلیتیکی کشورها ایفا کدهای، 

 ؛باشدگزینه ذیل می پنجشامل 

 چه کسانی متحدان بالفعل و جاری هستند، 

 چه کسانی دشمنان بالفعل و جاری هستند، 

 توان متحدان را حفظ و از ظرفیت آنان استفاده کردچگونه می، 

 توان علیه دشمنان فعلی و نو ظهور ایستادچگونه می، 

 های فوق را برای جامعه جهانی و عموم مردم توجیه نمودد گزینهچگونه بای (Tylor & Flint, 2000: 

62).  
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باشد. برای خیلی از کشورها، نگرانی از سویی کدهای ژئوپلیتیک در نوسانات سیاست خارجی کشورها بسیار مهم می

  .(58Ibid ,)شمن؟ باشد که آیا آنها دوست هستند یا دعمده از همسایگان بدون واسطه آنها می

 رصد با دوفاکتو ساختار یا دولت شبه یک عنوان به ولی نیست ملت –گرچه کردستان عراق یک دولت 

های ق و فرصتیو با توجه به مضا تشخیص، متعارض هایمیدان در را خود اطراف ژئوپلیتیک کدهای، ژئوپلیتیکی

ها در حالی است که توجیه نزدیکی یا دوری خود را به میدانگیرد و این ژئوپلیتیکی در میدان مغناطیسی آنها قرار می

طور کلی باید عنوان نمود امروزه هویت برد. بهدوستانه برای جامعه جهانی و عموم مردم به پیش می با ابزارهای بشر

جود ای و یا محلی درگیر است، یعنی اینکه تعارض ذهنی در بین هویت کردها وکردها بین یک هویت ملی، منطقه

 :dzigel, 1994) های کشورهای منطقه دارای اقلیت کرد دانستتوان مولود سیاستدارد که این تعارض را می

105). 

 (8553-8594) رفتار سیاسی کردهای عراق به مثابه یک دولت دوفاکتو

بازه زمانی توان خروج از خود مختاری و تشکیل حاکمیت دوفاکتوی کردهای عراق نامید. در این این دوره را می

توان دو گفتمان و یک جریان اصلی را برای کردستان عراق برشمرد. حزب دموکرات کردستان عراق با گفتمان می

و  منکثراتحادیه میهنی ــ جنبش تغییر با گفتمان فرهنگ  گفتمان و سیاسی استقالل کسب و ییگراملت –دولت 

 .ون داخلیی اپوزیسییی ،گفتمان اسالمی و پویایگراجریان اسالم

ثیرگذار برای مشارکت کردها در یک عراق جدید، واحد و فدرال بود. از أ، زمانی ت1984تا ژوئن  1999از سال 

، مقامات آمریکایی و عراقی بر روی باز ساخت حاکمیت عراق بعد از صدام 1993حمله آمریکا به عراق تا سال 

ودند. اما انتقاد اصلی روشنفکران و قشر دانشگاهی در عراق، ها و کردها، توجه نمهای شیعیان، سنیتمرکز و به چالش

 ,Visser) نویس قانون اساسی بود که با عجله، تنظیم و به کردها، امتیازات زیادی داده شده استمربوط به پیش

 :Gunter, 2011)دانستند که خیلی از اعراب این قانون را تحت فشار غرب و کردها، می طوریهب ،(81 :2010

مین شده بود. مطابق با أاهداف کردها تا حد زیادی در قانون اساسی و در محافظت از توسه سیاسی و امنیتی، ت .(1627

تحلیل مقامات کرد، اهداف اصلی کردها در طی مذاکرات قانون اساسی، حفظ و امنیت منطقه دوفاکتوی کردستان و 

ها ، تصمیم کردها، ماندن در کنار شعیان و سنیبه هر رویآینده بود. در لیه تمرکزگرایی و تهاجمات بغداد عمبارزه 

امنیت مطمع نظر کردها، شامل فدرالیسم،  .(Omed sabah, 2015)به عنوان سه ستون اصلی، عراق واحد بود 

مرگ، شناسادی کرکوک به عنوان اقلیم مورد مشاجره که نیاز به همه پرسی دارد و توانایی حفظ نیروهای پیش

ی و تنش بین کردها و یاتفاقاً عامل جدا .(Visser, 2010: 82)انرژی و طبیعی منطقه اقلیم کردستان توسعه منابع 

تر نشینی آمریکا از عراق این وضعیت را، متشنجتا ظهور داعش، همین عوامل بودند، گرچه عقب 1989بغداد از سال 

ها، تشکیل یک منطقه دوفاکتو در درون طور کلی ترجیحات کردها در این سالبه .(Romano, 2012: 192) نمود
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تر نمودن عراق متحد عراق واحد بود، شاخص آن نیز حضور حداکثری نمایندگان کردها در پارلمان عراق برای قوی

اما  های ریاست جمهوری و وزارت خارجه نیز به کردها، یعنی طالبانی و زیباری، رسید. بود. با این وضعیت، پست

نمود. عبدالسالم برواری از کردستان، در راستای امیال استقالل طلبانه منطقه اقلیم، تالش میهمچنان حزب دموکرات 

باشد و این استقالل، بازتابی از اهداف می دارد که هدف حزب، استقالل کردستانب، ابراز میزکادرهای قدیمی ح

 .(Berwari, 2013) آیدژوپلیتیکی است که با عراق واحد، بدست نمی

 ( 8594 -استقالل پرسی همه)  یاسی کردهای عراق به مثابه یک دولت دوژوورخیزش س 

 1983اد یک دولت شکننده در بغداد که حاکمیت سرزمینی نیمی از عراق را تا سال جآنارشی سرزمینی در عراق و ای

کردهای عراق بود. المللی به های بینهای نظامی و کمکاز دست داده بود، ظرفیتی مناسب برای تقویت هویت و سازه

حضور تروریسم را کاتالیزور استقالل خواهی، کردهای عراق نامید. وقتی دولت حاکم، فاقد ظرفیت  توانمی ،بنابراین

های ناراضی غالب در راستای منافع نهادی و کامیابی اقتصادی برای همراهی با مطالبات دولت دوفاکتو است، گروه

فرآیند استقالل و دوژوور  بر این اساس .(Ηassan, 2015: 245)برند ه پیش میدولت دوفاکتو، پروژه استقالل را ب

شدن دولت دوفاکتو، دو بعد دارد: عزم دولت دوفاکتو برای استقالل و فقدان ظرفیت نهادسازی دولت حاکم در مناطق 

 د مناقشه دولت دوفاکتو. مور

 کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق و بسط ژئوپلیتیکی 

فاکتو که به دوژوور، تنها کنشگر دو طور که عنوان شد در منطقه مزوپوتامیا، فارغ از ساختارهای ژئوپلیتیکهمان

باشند که این کارگزار به عنوان نقطه کانونی نماید کردهای عراق میژئوپلیتیک عمل می عنوان یک کارگزار

ی با نگاهی بر ی(. از سو8939ماید )عبداله پور، نای، له یا علیه عمل آنها میهای ساختارهای هژمون منطقهسیاست

توان پی برد که تمامی مناطق بین رودخانه دجله و فرات در به بعد، می 1984نقشه ژئوپلیتیکی بحران شام و عراق از 

قلمرو داعش قرار دارد. ترکیه از گروه تروریستی داعش به عنوان ابزاری برای محدود نمودن ایران در منطقه 

 ,Ηassan) نمایدسیونالیسم کردی استفاده میاربیل و فرو نشاندن نا -میا، یک ابزار ارتباطی بین بغداد مزوپوتا

و تشکیل حکومت دوفاکتو در کردستان عراق، مرزهای جغرافیایی کردستان عراق شامل  8338از سال  .(1 :2014

 1984دنبال فروپاشی حزب بعث و تا سال ه سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک بودند. این تقسیمات جغرافیایی ب

استان نینوا، دیالی،  4همچنان ادامه داشته است. اما با ظهور گروه تروریستی داعش، قلمرو جغرافیایی کردهای عراق به 

الدین و کرکوک نیز تسری و به نوعی بعد از پیدایش داعش، ژئوپلیتیک کردستان عراق، گسترش یافته و با این صالح

خواهی کردهای عراق نه به سوی مرزهای شرقی خود با ایران بلکه عمق شمال عراق را نشانه رفته قلمرو توضیح که

مرزهای منطقه اقلیم کردستان در جنوب غرب تا ارتفاعات حمرین )حد فاصل بین تکریت و  ،است. بنابراین
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اعات شنگال(، و مناطق جنوبی کرکوک(، در منتهی الیه شمال غرب، مرزهای سوریه )مناطق ربیعه و سلسله ارتف

ای قلمرویی بین حکومت مرکزی و منطقه های مورد مناقشههای مذکور محل)مناطق خانقین، سعدیه و مندلی(. حریم

(. ظهور و بروز داعش در 8939پور، عبداله)اقلیم بوده که در حال حاضر در قلمرو کردستان عراق جای گرفته است 

شدن موضوع کردها و  جهانیالملل، موقعیت کردها را برجسته نموده است. در بعد بین الملل،دو حوزه داخلی و بین

 .(Namo Abdulla, 2015) وپلیتیک و قلمروخواهیئنها و در بعد داخلی بسط ژآحمایت مالی و نظامی غرب از 

های مستقر بار شده توان نتیجه گرفت کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق بر ساختارهای ژئوپلیتیکی میدانپس می

است. این کارگزار با توجه به بینش ژئوپلیتیکی خود، با بازخوانش مکانی قلمرو کردها، مناطق شمالی عراق در 

مجاورت مرزهای ترکیه و هم مرز شدن با کردهای سوریه )کد ناامنی ژئوپلیتیکی برای ترکیه( و قلمروخواهی در 

ی و کرکوک )کد ناامنی برای عربستان، زیرا مناطق مذکور جمعیت عرب مناطق تعریب شده ولی کردنشین استان دیال

  (.2 گیرد(، را نشانه رفته است )شکلسنی را نیز در بر می

 

  اقلیم کردستان عراق :7شکل 

این در حالی است که کارگزاری ژئوپلیتیکی کردهای عراق با ساختار ژئوپلیتیکی ایران، نه تنها تعارضی ندارد، 

استای منافع ژئوپلیتیکی ایران در قلب مزوپوتامیا قرار دارد، زیرا قلمروخواهی کردهای عراق را در تعارض بلکه در ر
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حمالت داعش به مناطق شمالی عراق نه تنها باعث بسط  دهد.سرزمینی با مناطق عرب سنی و مرزهای ترکیه قرار می

ش هویتی را برای کردها درپی داشته است، بلکه در یک کارکرد انسجام بخ ناًضم شده بودژئوپلیتیکی کردستان عراق 

و این در حالی است که  (Dalay, 2015: 1) المللی برای کردها شده استبین ژن و پرستیأخارج نیز باعث یک ش

 نمایند. ای نیز قبض و بسط ژئوپلیتیکی این منطقه را به شدت رصد میای و فرامنطقههای منطقهقدرت

با کشور سوریه، کردستان  مرزهمباشد که با گسترش قلمرو زمینی کردها به مناطق می این رصد از آنجا مهم

زنی های کرد سوری مانند جزیره، کوبانی و آفرین خود را در مقام یک طرف چانهعراق با پیوستگی هویتی با کانتون

 .دانندای میمنطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راقمرزی کردهای سوریه و عپیوستگی و هم: 1شکل 

ی با یسو . از(Dalay, 2015: 2) فرصت بوده است –حضور داعش برای کردهای عراق یک تهدید  ،بنابراین

نگاهی بر مناطق و شهرهای اشغالی توسط داعش، عمق استراتژیک برای این گروه فراتروریستی، منطقه مزوپوتامیا 

النهرین شمالی است به علت وریه تا دره فرات که بینتوان گفت از مرز ترکیه و سباشد به نوعی که میالنهرین( می)بین

و به همین دلیل، پیشروی داعش به  (Gunter, 2014)دسترسی به منابع و ژئوپلیتیک انرژی در اختیار داعش است 
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داعش قرار ندارد، موضوعی که کردستان  ژئوپلیتیکی سوی مناطق شرق دجله و مناطق کردنشین در راستای مطامع

ژئوپلیتیک و در مقام یک برنده ژئوپلیتیک حاصل از ظهور یک کد ناامنی و در  مثابه یک کارگزارعراق را به 

به عالوه باید از دیاسپورا و جامعه دیاسپوریک به عنوان یک ابزار مهم . دهدمقابل ساختارهای ژئوپلیتیک، قرار می

ثیر أگیرد و جوامع دیاسپورا تاسپورا صورت میدر تقویت کارگزاری ژئوپلیتیکی کردها، یاد نمود. ناسیونالیسم در دی

های دیاسپورا و دیاسپوراها، ملت .(54 :8939گذارند )عبداله پور، های سرزمینی میزیادی بر روی گفتمان و سیاست

 -ی بین دولت یباشند. دیاسپوراها در جاای هستند که درصدد بازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید میرها شده

ملت و در یک مفهوم فیزیکی  -اند که شامل سکونت در یک دولت های مهاجرتی قرار گرفتهفرهنگ ها وملت

 :Cohen, 1997)ملت و زمان قرار دارد  -هستند، اما مهاجرت در یک حس معنوی که در فراسوی فضای دولت 

های واقع شده مکانی و تجارب وهفضا و فراتر از شی -های فراسوی زمان دیاسپوراهای معاصر نیز به مثابه موقعیت .(6

به عالوه باید عنوان نمود که دینامیزم جوامع دیاسپوریک  .(Mitchell, 1997: 534) تاریخی زندگی قرار دارند

المللی  قابل تحلیل و بررسی است. و این همان چیزی است که ناسیونالیسم ای و بیندر چهار سطح محلی، ملی، منطقه

کشورها با رصد  ،(. بنابراین23شود )عبداله پور، پیشین : ن جغرافیا و فضا در دیاسپورا نامیده میاز دور، و یا درنوردید

های متعارض، تشخیص و با ژئوپلیتیک اطراف خود را با استفاده از جوامع دیاسپوریک در میدان ژئوپلیتیکی، کدهای

. (832 :8939پور و زیباکالم، گیرد )عبدالهار میژئوپلیتیکی در میدان مغناطیسی آنها قر هایق و فرصتیتوجه به مضا

توانند کارگزاران جوامع دیاسپورا از منظر جغرافیایی و هویتی، ژانوسوار عمل نموده و عالوه بر اینکه می به هر روی

توانند به توسعه )بسط ژئوپلیتیکی کشور اصلی، اقتصادی، فرهنگی، گروه فشار( در کشور مهمان باشند همزمان می

 عنوان عوامل تنش و تعارض در کشور اصلی باشند. 

 تحلیل کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق

ها به خاطر موقعیت استراتژیک آنها است. های ژئوپلیتیکی یکی از عناصر اساسی سیاستگذاری خارجی دولتویژگی

ورها به سوی جهان خارج یک یابی کشهای جهتها از جغرافیا باید گفت، شیوهدر خصوص چگونگی استفاده دولت

  .(Flint, 2006: 55)شود کد ژئوپلیتیک نامیده می

باشد. برای خیلی از کشورها، نگرانی کدهای ژئوپلیتیک در نوسانات سیاست خارجی کشورها بسیار مهم می

دستان عراق گرچه کر ؟(Ibid, 58) باشد که آیا آنها دوست هستند یا دشمنعمده از همسایگان بدون واسطه آنها می

 ژئوپلیتیک کدهای، ژئوپلیتیکی رصد با دوفاکتو ساختار یا دولت شبه یک عنوان به ولی نیست ملت –یک دولت 

 مغناطیسی میدان در ژئوپلیتیکی هایفرصت و قیمضا به توجه با و تشخیص، متعارض هایمیدان در را خود اطراف

باشند. در حالی که کدهای ترکیبی از کدها و بینش ژئوپلیتیک میهای ژئوپلیتیک به عنوان گفتمان گیرد.می قرار آنها

شوند، بینش ژئوپلیتیک به عنوان بندی میو توسط نخبگان صوت "اعلی"های ژئوپلیتیک ژئوپلیتیک به عنوان گفتمان
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های تمرکز دولت ،بنابراین .(Kollosov, 2003)گردد ها، تدوین می، توسط توده"ادنی"یک گفتمان ژئوپلیتیک 

های خارجی و امنیتی ضعیف باید به هر دو جنبه کد و بینش ژئوپلیتیک توجه نمود که این امر باعث ایضاح سیاست

 جغرافیای محاسبات برای مفید مفهوم یک ژئوپلیتیک کدهای دیگر، سوی از. شودمی ضعیف هایملت –دولت 

وضات ژئوپلیتیک است که بستر سیاست خارجی ای از مفرباشند که این کدهای عملیاتی شامل مجموعهمی سیاسی

های ژئوپلیتیکی، نخبگان سیاست خارجی کشورها، کدهای ژئوپلیتیکی سایر بندی کددر صورت. ها استدولت

های عمده، محصول روابط های کدهای ژئوپلیتیک قدرتزنند، به خاطر اینکه سازهکشورها را محاسبه و تخمین می

های عمده، باعث های ژئوپلیتیک قدرتهای ضعیف، کده برای دولتژباشند، بویهای مختلف میها با قابلیتبین دولت

ای و جهانی عمل باشند. یک کد عملیاتی در سه مقیاس محلی، منطقهی برای تدوین ژئوپلیتیک آنها مییهامحدودیت

لق به ملتی خاص دانست، ملتی توان نوعی احساس تعنماید. درخصوص هویت ملی باید گفت که هویت ملی را میمی

طور کلی، قدرت بیشتر یک دولت به های مقدس، تاریخ و فرهنگ و سرزمین مقدس دارند.ها، مکانکه نمادها، سنت

ای و جهانی در های منطقهی ساختن کدهای ژئوپلیتیکی آن کشور و در مقیاسیالملل با توانادر سلسله مراتب بین

در خصوص کردستان عراق مشکل است که بگوییم که این منطقه خود  .(flint & Taylor, 2007) ارتباط است

ای و جهانی است. با این وجود، کدهای محلی کردستان عراق، های منطقهمختار، واجد کدهای ژئوپلیتیکی در مقیاس

 اط هستند.ای و جهانی و کشورهای همسایه کردستان عراق و به دو دلیل زیر در ارتبمستقیماً با کدهای منطقه

 های محاط بر آناهمیت استراتژیک کردستان عراق و کدهای ژئوپلیتیک میدان، 

 اهمیت یک کردستان بزرگ در بینش ژئوپلیتیکی کردهای عراق.  

ای و جهانی کشوهای همسایه، منجر به تغییرات در کدهای تغییرات در کدهای ژئوپلیتیکی منطقه ،بنابراین

های جغرافیایی، منافع های ژئوپلیتیکی را به عنوان سازهتوان کدی کلی مییردد. در نماگژئوپلیتیک محلی کردستان می

شود. به بندی میرا دارند دانست که توسط نخبگان صورت "اعلی"ی که میدانی از فرهنگ ژئوپلیتیکی یهادولت

 ر سه سطح ذیل بیان نمود:های ساختن منافع این اقلیم را دخاطر کدهای ژئوپلیتیکی کردستان عراق، باید جنبه

 منافع منطقه اقلیم کردستان عراق، 

 دشمنان و متحدان کردها در ارتباط با منافع ملی آنها، 

 های منافع ملی کردستان عراقراهبردهای سرزمینی سازه. 

آنها  های هویت ملیاند، چرا که سازههای هویتی تبیین نمودهرهبران کردهای عراق، منافعشان را از طریق گفتمان

های هویتی کردهای عراق از طریق گفتمانی هویتی های منافع ملی آنها دارد، زیرا گفتمانثیر قدتمند را در سازهأیک ت

دهد که بررسی این ایدئولوژی به ما اجازه می .(Abbasi, 2008: 42-49)توسعه یافته است  "کورده واری"به نام 

دها بهتر بفهمیم. از سوی دیگر رهبران کردها، خطی از دوستان و تغییرات تاریخی تعریف منافع ملی را برای کر
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ی که یی که تهدید هستند، دشمن و کشورهایاند که کشورهادشمنان خود را در ارتباط با منافعشان ترسیم نموده

فوری( و باشند. دشمنان و دوستان نیز به دو مقوله دشمنان بالفعل )تهدید آیند، متحد آنها مینمی بتهدیدی به حسا

شوند. در خصوص بینش ژئوپلیتیک باید عنوان نمود که بینش بالقوه )درک تهدیدات در حال ظهور(، تقسیم می

های هستند. سازه "ادنی"های جغرافیایی هویت ملی در قلمرو عمومی و یا فرهنگ ژئوپلیتیکی ژئوپلیتیک، سازه

های ای همسایه و سازههای منطقههای هویتی دولتازهجغرافیایی هویت ملی کردستان عراق به عنوان ترکیبی از س

های تمدنی، ایرانی، سرزمین ملی کردها قابل فهم است، به عبارتی منطقه اقلیم کردستان در حوزه کشش و رانش حوزه

و  "خود"تنیدگی هویتی با  هم ها به عنوان یک در(، که این سازه33: 8939پور، )عبداله عرب و ترک واقع شده

مدرن به جهت ژئوپلیتیک پست ها به عنوان منادیاندر ارتباط است. کولوسف، ضمن اینکه از شبه دولت "یگرید"

-وریتها، غالبًا در محل تالقی بین امپراهای تاریک شبه دولتکند، بر این باور است که حفرهگفتمانی بودن آن یاد می

 ,Kolosov) دهدهای خاص قومی را دارند رخ میپیچیدگیها و نیز نواحی که جمعیتی مختلط با های سابق و تمدن

های همسایه به عنوان دیگری، تهدیدی برای هویت و امنیت در بافت ژئوپلیتیکی کردستان عراق، دولت .(6 :1999

 . باشدمی آنها بودن ملت –روند و مشروعیت آنها در کردستان عراق، تنها به دلیل دولت شمار میمنطقه اقلیم به

 
 ثیرگذار بر کدهای ژئوپلیتیکی کردهای عراقأعوامل ت: 4دول ج

 محلی ملی ایمنطقه

 ساختارهای ژئوپلیتیک 

 (کردستان بزرگ )ابعاد ژئوپلیتیکی

کـــورده واری )ناسیونالیســـم فرهنگـــی 

 کردها(

 تولید فضا 

 

 فدرالیسم )کوتاه مدت(

 استقالل )بلند مدت(

-و)قلمـر   های دیگربسط ژئوپلیتیک در استان

 خواهی(

 سازه سرزمین ملی کردها

 

 هژمونی حزبی در تقابل با اتحادیه و گوران

 عوامل نمادین فرهنگی کردها

 ای و قدرت مادی کردهانضج قدرت اندیشه
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 ترکیه و سوریه، پیوستار کردهای عراق: 3شکل 

ان و نژاد مشترکشان است های جهان، هویت کردها مبتنی بر قلمرو جغرافیایی، مذهب، زبشبیه بسیاری از ملت

، به عنوان یک هویت مخدوش، منبع 8319شود. این هویت از عهدنامه لوزان در سال که کردستان نامیده می

به  عادت واره کردها را در قرن بیستم شکل داده است. تعارضات با همسایگان کردها بوده که این تعارض و ستیز،

هویت در زمره  .(Kakei, 2010: 15) ادف با ستیز و تعارض دانستواره کردها را مترتوان عادتنوعی که می

های فراگیری نظیر، شناسی به دلیل پیوند با پدیدههای گوناگون جامعهها و دیدگاهموضوعاتی است که در نظریه

ناختی های شگیریبازنمایی، آگاهی عضویت و تعلق جمعی انسجام اجتماعی، نمادگرایی و معنا که تعیین کننده جهت

سازی شده است به همین های متفاوتی مفهومای قرار گرفته و به شیوهباشد مورد توجه ویژهعاطفی و عملی افراد می

سازی شده های متفاوتی مفهومگرفته و به شیوه ای قرارتوجه ویژه باشد موردجهت اشتغال نظری و عملی افراد می

شناسی در دوران معاصر مبدل صه اصلی آثار نظری و تجربی جامعهپس اشتغال نظری و عملی به هویت، به مشخ است.

 .(Taylor & spencer, 2004: 109) شده است

 ای های منطقهرد و تعارض با هویتقومیت و ناسیونالیسم ک

که باید اذعان کرد مداخله نیروهای طورینقش عوامل خارجی در منازعات قومی بسیار حائز اهمیت است، به

 (.825-818 :8923 ،در ظهور و تداوم ناسیونالیسم قومی در خاورمیانه بسیار تأثیرگذار بوده است )احمدی المللیبین

های اقلیت که پس از جنگ های اندیشه ناسیونالیسم قومی، مکتب ویلسونی، یعنی خودگردانی گروهبارزترین جلوه

انی بود که لنین آن را ارائه کرد. اگرچه لنینیستی ملیت و خودگرد -جهانی اول مطرح شد، و مفهوم مارکسیست 
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های هجدهم و نوزدهم گسترش یافت، های ملی پا به پای اندیشه ناسیونالیسم در قرناندیشه حق تعیین سرنوشت گروه

گانه خود در جنگ جهانی اول مطرح جمهوری آمریکا آن را در اصول چهاردهزمانی اهمیت یافت که ویلسون، رئیس

که این اصول اولین نشانه برای تأسیس و خودمختاری یک دولت کرد بود. مکتب ، (Wilson, 1918)ساخت 

کرد و های ساکن مرزهای امپراتوری مغلوب شده آلمان، اتریش، عثمانی و روس را تشوق میویلسونی، همه ملیت

 ارامنه و کردها شودهای مستقل برای اعراب، ضمنی و مکرر خواستار تأسیس دولت طورهمین امر وی را داشت تا به

(Lzadi, 1992: 590) .های خودگردانی و ناسیونالیسم قومی را به های غربی حمایت از گسترش اندیشهقدرت

، 8923بخشی از سیاست خود تبدیل کردند و بذرهای احساسات ناسیونالیستی را در منطقه پاشیدند )احمدی 

های فکری و سیاسی شکل گرفت. از سوی تأثیر این جریان مسأله کردهای عراق نیز از همان آغاز تحت (.819ـ822

های بزرگ در دیگر، رهبران کردهای عراق از این مداخالت استقبال کردند و توان خود را برای درگیر کردن قدرت

ای مسأله کردها به کار گرفتند، زیرا کردها به این نتیجه رسیدند که اقدام نظامی آنها بدون پشتیبانی خارجی نتیجه

 های بزرگ کردندرو، رهبران کرد بخشی از فعالیت خود را صرف جلب حمایت قدرتنخواهد داشت. ازاین

تأثیر اندیشه ناسیونالیسم ای تحتهای خاورمیانهدر این دوران کردها همچون سایر قومیت .(44-45 :8921 ،)کوچرا

 ,Smith)است  18المللی در قرن بین -سیاسی  سرزمینی قرار گرفتند. این اندیشه جدید عنصر اساسی محیط گفتمان

1989: 20-33).  

های بزرگ چیزهایی برای عرضه کردن دارند که کردند در قبال کسب حمایت قدرترهبران کرد تصور می

ها در ارتباط با کردها های بزرگ خارجی را جلب کند؛ ولی از آنجا که عملکرد این قدرتتواند نظر قدرتمی

فتار و طرز نگرش سودجویانه بود، سرانجام پس از تحمل صدمات بسیار، توفیقی در این راه کسب متضمن نوعی ر

ها در رابطه معکوس با موقعیت آن کشور در نکردند، برای مثال حمایت شوروی از مسأله کردهای عراق طی سال

(. مصطفی بارزانی، رهبر 189 :8929جلب نظر حکومت مرکزی در بغداد فراز و نشیب داشته است )کندال و وانلی،

کردهای عراق، معتقد بود چنانچه کشورهای قدرتمند از کردها پشتیبانی نکنند، نهضت آنها به اهداف خود دست 

امیدی از کسب حمایت شوروی، باقی مانده عمر خود را در راه جلب حمایت اساس، بارزانی پس از نایابد. برایننمی

زانی دسترسی به رهبران آمریکا همیشه در درجه اول اولویت قرار داشت و برای ها سپری کرد. برای بارآمریکایی

ارچوب خاص قابل هها نیز در این چکرد. نزدیکی بارزانی به اسرائیلیرسیدن به این هدف از هر ابزاری استفاده می

ه ایاالت متحده آمریکاست. ترین راه برای رسیدن بکرد که اسرائیل بهترین و کوتاهبررسی و تحلیل است. وی تصور می

یل و جلب حمایت البی یهودی در آمریکا، نظر آمریکا را در حمایت قطعی ئکردها امیدوار بودند با نزدیکی به اسرا

مالمصطفی بارزانی اشاره کرد که برای  83/8/8325طلبی کردها تغییر دهند. در اینجا باید به نامه تاریخی از استقالل
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اعالم داشت  58آمادگی خود را برای تحویل کردستان عراق به آمریکا به عنوان ایالت  ها فرستاد وآمریکایی

 .(819 :8918ن، )الخرسا

کند که تصور میطوریاند، بهکنون خود را در انزوای ژئوپلیتیک احساس کرده تا 19و  83کردهای عراق از قرن 

های سیاسی و ناسیونالیستی کرد در رفتار طبیعی جنبش ،رودائماً در معرض تهدید کشورهای همسایه قرار دارد. ازاین

ای بوده است، به عبارتی انزوای ژئوپلیتیکی و تهدید از سوی منطقههای فرامنطقه کردستان، تکیه کردن بر سیستم

گاه امید کرده و آنها را به سوی یافتن تکیهای و همسایه ناهمسایگانش، ناسیونالیسم کرد را از بازیگران منطقه

ی باید گفت که هویت مدرن کرد تا یاز سو. (99 :8915 ،نیا)حافظ استراتژیک در خارج از منطقه هدایت نموده است

ها و اعراب توسعه یافته و یک ها، ایرانیحد زیادی به عنوان یک واکنش به سلطه فرهنگی و سیاسی توسط ترک

 باشد.ی و فراملی خود میهای داخلساختار بسیار پراکنده دارد که مبتنی بر شخصیت

های فرهنگی با اصالتی ی و روی گسل تمدنیی کردستان عراق در قلب خاورمیانه مزوپوتامیایموقعیت جغرافیا

ترکیه و اعراب، سبب شده است همیشه حالتی پدافندی از منظر فرهنگی به خود بگیرد. این کشمکش  -مانند ایران 

ی در آن به وجود آمده است، ینماا به وضعیت کردستان عراق، تناقضشده که بن موجب یک تداخل فرهنگی عجیب

های رهبران گیری بر سیاستگذاریسازی و تصمیمهایی را در تصمیماین تداخل و شرایط بدخیم ژئوپلیتیک، محدودیت

عراق بر  ی داشته است. تقسیم کردستانیای حکومت اقلیم کردستان تأثیر بسزاآن تحمیل کرده که بر سیاست منطقه

بادینی و حضور کردهای فیلی، یزیدی، شبک و حضور  -که دو لهجه سوران طوریبهپایه خطوط مذهبی و قومی 

کالچرال را در منطقه به ژئو -های عمیق ژئواتنیکال های آشوری و نسطوری گسلهای شیعه، سنی و اقلیتترکمن

اتحادیه میهنی کردستان مولود این تقسیم هستند.  توان گفت حزب دموکرات کردستان ووجود آورده است که می

گرچه اختالفات موجود میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات قدیمی و مربوط به زمان بارزانی پدر و طالبانی جوان 

بر پایگاه عشیرتی دموکرات و شهری اتحادیه میهنی؛ هژمونی یا عدم هژمونی دو لهجه سورانی یا  بود. از طرفی عالوه

نگرانه قضاوت کنیم نباید نقش رهبران کرد را در بروز زدن به اختالفات مؤثر بود. اگر واقعدینی نیز در دامنبا

ها پیرو بندی و قادری، بارزانیبر افتراق طریقتی آنها به دو طرقت نقش های داخلی فراموش کنیم )عالوهجنگ

تر از آن اتحادیه میهنی دارای پایگاه طبقاتی شهری و مهم ها پیرو طریقت قادری هستند وبندی و طالبانیطریقت، نقش

 ای است(. پارتی دارای پایگاه عشیره

دهد، های سیاسی ارائه نمیاگرچه مطالعة حزب و تحزّب در کردستان عراق معاصر آینة کامل و شفافی از جریان

از جریانات سیاسی و فکری کردستان عراق  بر اینکه بسیاری بر دارد. عالوهشناسی سیاسی را درفصل مهمی از جریان

های اند، این مطالعه سبب شناخت بهتر سایر جریانات سیاسی غیرحزبی در قالب گروهدر قالب احزاب بروز پیدا کرده

های مدرنی مانند حزب فاقد بستر ای خود مختار مانند کردستان عراق، مقولهشوند. هرچند در منطقهسود نیز میهم
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 و های سنتی جامعه دچار هزارگونه کمهای فکری و فرهنگی الزم بوده و در تضاد با زیرساختزمینهاجتماعی و 

هایی در کارکرد احزاب وجود داشته و حتی به صورت بیماری گویی همواره آسیب ،حالاست. با این کاستی شده 

ب دموکرات کردستان عراق گشته و تا مزمن درآمده است که سبب ناکارآمدی تاریخی این پدیده به دنبال تأسیس حز

 است. اکنون نیز درمان نشده هم

ی و کسب یگراملت - حاضر سه گفتمان حزب دموکرات کردستان عراق با گفتمان دولتکلی درحالطوربه

با  ی اپوزیسیون داخلی و اتحادیه میهنی و جنبش تغییریی با گفتمان اسالمی و پویایگرااستقالل سیاسی جریان اسالم

باشند. گرچه در انتخابات اخیر در پارادوکسی قابل توجه، گفتمان فرهنگ پلورال درصدد هژمونی گفتمانی خود می

حزب تغییر با احزاب اسالمی ائتالف کرد. از منظر سیاست داخلی، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر بیشتر توجه خود را 

که حزب دموکرات کردستان حالیاند درهای خود قرار دادهامهکنند و آن را در رأس برنبه مسائل داخلی معطوف می

 - دهد. گفتمان منتسب به جریان اتحادیه میهنیسیاست خارجی را در اولویت قراراده و به آن اهمیت بیشتری می

 براساس خواستگاه ژئوسیاسی که دارد، سیمای لیبرال فرهنگی به خود گرفته است، زیرا این جریان  جنبش تغییر بر

ی خود که منطقه سلیمانیه و شهر زور است و از نوعی تکثر و پلورالیسم سیاسی، یاساس مقتضیات خاستگاه جغرافیا

که حالیفرهنگی و پلورالیسم نیازمند است، در - ی از تساهل سیاسییفرهنگی و مذهبی برخوردار است، به سطح باال

فرهنگی از مرکزیت، همگونی و سازمان سیاسی  -یی سیاسیحزب دموکرات کردستان از نظر پایگاه جغرافیا

 - فرهنگی، نهایتاً در راهبردهای سیاسی -باشد. این مختصات جغرافیای سیاسی مراتبی منسجمی برخوردار میسلسله

شود و ی شناخته مییگراکه، جریانی به عنوان نماینده گفتمان ملی کنند، به نحویها انعکاس پیدا میفرهنگی این جناح

گرایانه اقلیم گرا نیز در قبال گفتمان ملیدهد. موضع جریان اسالمخواهی را الگو قرار مییگری گفتمان دموکراسید

پی ایجاد دولت کردی است هنوز مشخص نیست.  کردستان که به عنوان راهبرد عالی اغلب نیروهای سیاسی کرد در

 ریه سکوت اختیار کرده است.که در برابر جنایات جبهه النصره در کردستان سوطوریبه

 غرب و دیاسپورای کرد

های اصلی دیاسپورای کرد در اروپا، دیاسپورای تبعید، سیاسی و یا دیاسپورای قربانی است، نظر به اینکه یکی از نحله

ای و لذا این دیاسپورا درصدد، صدور تعارضات قومی و ناسیونالیستی از غرب به کردستان عراق و البته در فاز اندیشه

باشد در حال حاضر بر تعارضات قومی و مذهبی باشد. این تعارض که با مدیریت ساختارهای غربی، همراه مینرم، می

از میان کارگزاران جدید ژئوپلیتیکی در  سازی جدید در خاورمیانه، سایه افکنده است.ملت -و فرآیند دولت 

های کرد باید گفت سیس سازمانأکردها دارند. در خصوص ت ثیر جامعه دیاسپوریک بر وطن راأخاورمیانه، بیشترین ت



 های ژئوپلیتیکی خاورمیانه سوژه : دوم فصل

 

11 

ثیر آن بر داخل منطقه اقلیم أثیر را در هویت بخشی کردهای دیاسپورا و تأبیشترین ت ،(SAK, ISK)که دو مؤسسه 

را منتشر نمود که هدف  «Kurdica»مجله « 8جامعه برای پیشرفت کردستان»اند. در انگلستان کردستان عراق داشته

المللی کردها ، گسترش اطالعات درباره موقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردها بود. در هلند نیز جامعه بین آن

نمود. هر دو مؤسسه فوق توسط منتشر می «Kurdish Fact»ت که یک بولتن ماهانه را با نام فدر آمستردام شکل گر

 ,Edmont) سیس و حمایت شدأکردها هستند، ت کردند، دوستانمی دانشجویان و روشنفکران غیر کرد که ادعا

2001: 106). 

ای از اهداف فرهنگی و زبانی از جمله ترویج و اما دیاسپورای کرد در این دوره و در دو مجموعه فوق، مجموعه

 توسعه زبان کردی و حفاظت از هویت فرهنگی کرد را به جای اهداف سیاسی صریح و روشن، انتخاب کرده بودند

(Ibid, 205). به( طور مثال، انستیتو کرد پاریسKIP که در سال ،)سیس یافت، در ابتدا یک نهاد فرهنگی أت 8319

، 8339در دهه  .(khayati, 2008) های سیاسی، تغییر جهت پیدا کردبود، اما بعداً به یک سازمان مرتبط با فعالیت

مانند مؤسسه کرد در استکهلم، بروکسل تأسیس ها و مؤسسات دیگر کرد در شهرهای دیگر اروپا و آمریکا سازمان

ها و مؤسسات با ارتباطات قوی خود، ایده حمایت از یک هویت ملی کرد، اتحاد و یکپارچگی را شدند. این گروه

نمایند. در نتیجه، بسیج سیاسی میان دیاسپورای کرد به تقویت آگاهی از هویت قومی کردها و ارتباط با برجسته می

های این از طریق فعالیت بر گردد. عالوهای و یا محلی میهای قبیلهری از هویت کردی فراتر از واقعیتتمفهوم وسیع

های خارجی دول میزبان به سوی میهن ثیرگذاری در سیاستأهای سیاسی کرد در دیاسپورا، تالش برای تالبی گروه

ر دیاسپورای کرد، شعارهای هویت ملی که به شدت های سیاسی دگیرد. گروهخود و اجتماع قومی نیز مد نظر قرار می

دهند. آنها اذعان دارند که ارائه هویت کردی به عنوان به یک زبان ملی همگانی، متکی است را مورد تصدیق قرار می

های خود را به تمرکز اصلی فعالیت ،المللی الزم است. بنابراینیک هویت همگن، برای بدست آوردن حمایت بین

اند. در قرار داده ،یجاد یک زبان مشترک کردی هماهنگ و ارائه آن به جوامعه غربی برای اثبات تمایزشدت در ا

ثیر اقدامات کردها در دیاسپورا باید گفت که تالش روشنفکران و فعالین کرد در دیاسپورا معطوف به آگاهی قومی أت

ت ملی از طریق به نظم در آوردن زبان و فرهنگ، باشد. آنها تالش خود را برای ایجاد یک هویدر اجتماعات کرد می

اند بلکه از های دولتی استفاده ننمودهی روشنفکران کرد در دیاسپورا از ابزارهای موجود دستگاهیاند. از سوانجام داده

های ناسیونالیست کرد در اقدامات گروه .اندسازی نخبه محور را بوجود آوردهند ملتآها، یک فرطریق رسانه

، (PUK)و اتحادیه میهنی  (KDP)المللی نیز قابل رصد است. امروزه احزابی مانند پارتی یاسپورا در محتوای بیند

ی یاند. این احزاب دفاتری در اروپا و آمریکا، جاهای غربی بوجود آوردهالمللی خود را با کشورها و سازمانروابط بین
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های المللی جنبشاند. آنها در اقدامات بینسیس نمودهأدند، را تکه اعضای دیاسپورای کرد به اقدامات سیاسی متعه

های غیر حکومتی ها در اروپا و آمریکا و سازمانمداران و بوروکراتناسیونالیستی مانند هدایت روابط سیاست

 اند. شرکت نموده

 شودزده میاست، اما تخمیناخیراً سرشماری دقیق و قابل اطمینانی در رابطه با جمعیت کردهای اروپا انجام نشده 

کنند که به شرح زیر در این کشورها پراکنده که حدود هشتصد و پنجاه هزار نفر کرد در اروپای غربی زندگی می

است که یکی از قابل اعتمادترین برآوردها ازجمعیت کردها در  8335 )البته این آمار مربوط به سال اند:شده

 تا 39٫999سوئیس ،19٫999 تا 29٫999 هلند ،819٫999 تا 899٫999فرانسه ،359٫999تا 399٫999آلمان  .اروپاست(

 تا 19٫999بریتانیا ،99٫999تا 15٫999 سوئد ،39٫999تا 59٫999 اتریش ،39٫999تا 59٫999 بلژیک ،29٫999

 فنالند ،4٫999تا 9٫999 ایتالیا ،5٫999 تا 4٫999 نروژ ،89٫999تا 1٫999 دانمارک ،15٫999تا19٫999انیون ،15٫999

 در فرن 3٫999 حدود و آمریکا متحده ایاالت در کرد 19٫999 تا 85٫999آمار همین طبق همچنین 9٫999٫تا 1٫999

کنند از در کشورهای غربی زندگی می که دیاسپورا کردهای از درصد پنج و هشتاد حدود. کنندمی زندگی کانادا

های بزرگی را دربریتانیا، هلند، ایاالت متحده د که جماعتاند. کردهای عراق در رده دوم قرار دارنترکیه آمده

یدی  ربه عنوان کارگ مهاجران را درحالیکه آلمان بیشتر .(lennox, 2001: 13)دهند آمریکا و سوئد تشکیل می

های و اعطای مشوق 8313تا  8311های وزیر وقت سوئد، سالمهاجرتی نخست های سخاوتمندانهپذیرفت، سیاستمی

ای از مهاجران مستعد کرد را به این کشور دی به هنرمندان، نویسندگان و پدیدآورندگان، امکان جذب بخش عمدهما

ی کردی ایفا کرده است. دیاسپورا فراهم کرد. دیاسپورای کردی نقش مهمی در تحوالت فرهنگی و سیاسی جامعه

-در میان نسل جدید به وجود آورده است. به انگیزة جدیدی برای آموختن زبان نوشتاری، ادبیات و موسیقی کردی

طوری که پس از نزدیک به هشتاد سال ممنوعیت سخن گفتن به زبان کردی در ترکیه، امروزه حکومت، خود را 

های کردها یافته است و حتی تا جایی پیش رفته که یک کانال ناچار به پذیرش بخش هرچند کمی از خواسته

کند. همچنین پراکندگی کردها در غرب باعث های خود را به زبان کردی پخش میمهزیون دولتی این کشور برنایتلو

جلب توجه افکار عمومی کشورهای غربی نسبت به مسائل مربوط به کردها شده و نقش مهمی در کاهش هرچند کمِ 

 آزار و اذیت کردها در سرزمین اصلی ایفا کرده است. 

کردها در غرب با تأسیس نهادهای خود در حال دستیابی به دو هدف  ها پناهندگی منفعالنه، امروزهپس از سال

مهم هستند؛ حفظ فرهنگ و زبان کردی و ادغام در جامعة غرب از طریق مشارکت فعال در کشورهای میزبان. 

دگی ثری در زنؤدان و حتی عضو پارلمان نقش منگار، هنرمند، موسیقیامروزه تعداد زیادی از کردها به عنوان روزنامه

 سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای میزبان دارند.



 های ژئوپلیتیکی خاورمیانه سوژه : دوم فصل

 

11 

طور کلی باید عنوان نمود که ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت و اگر بوجود نیاید، حداقل باعث نضج و توسعه به

ای از شکنندگی در کشورهای دهد. به عالوه درجههای زیادی را برای جامعه دیاسپوریک قرار میآن و فرصت

های ایدئولوژیک متعارض و نرم توان گفت، سازهطوری که میدستان از محل دیاسپورا وجود دارد. بههمسایه کر

های مذکور است )عبدالهبار شده دیاسپورا با میدان ای، چالشهای مسلط منطقهایدئولوژیک میدان -افزارهای سیاسی 

ات در عراق و در راستای منافع اسرائیل، عمل (. دیاسپورای کرد در اسرائیل نیز از عوامل نضج تعارض8939پور، 

کنند که مهم ترین آنها طور کلی رهبران کرد عراقی در تعامل خود با اسرائیل اهداف خاصی را دنبال مینماید. بهمی

 عبارتند از:

 گری، نیاز واحد جغرافیایی کردستان عراق به حمایت نیروی خارجی که با ایدئولوژی عربیسم و شیعی

های مرگگونه پس از تصرف استان کرکوک و عقب نشینی پیشداشته باشد )این نحله تعارضتعارض 

  ،باشد(کرد، قابل مشاهده می

 ای )تصرف کرکوک توسط های فرامنطقهلفهؤرقابت دو حزب برتر کردستان عراق برای نزدیکی به م

 ،ارتباط با این موضوع( وهای ارتش عراق و تعارض رهبردی بین دو حزب مسلط کردستان عراق دررنی

 نزدیکی به البی یهود در آمریکا،  

 ای باشدهای منطقهای برای کردها در برابر قدرتتواند برگ برندهحضور اسرائیل در عراق می،  

 باشدافزاری اقلیم کردستان عراق می/ سخت حضور اسرائیل در کردستان عراق در راستای قدرت نرم 

 .(8933پور، )عبداله

اردوغان بر طرح اسرائیلی همه پرسی  کید برأسای مشترک ستاد ارتش ایران و ترکیه و متعاقباً تؤدیدار رگرچه 

متعاقب  (، نتایج رفراندوم را تا حد زیادی، عقیم گذاشت.Haaretz,Reuters8/89/1982کردستان تحت نظر موساد )

خود را با همه پرسی کردستان استقالل کردستان، این اظهار نظر، حسن روحانی و اردوغان، مشترکاً در تهران مخالفت 

 ید نمودند. یأهای مورد مناقشه، ت( و به صورت ضمنی، حمله ارتش عراق را به استانwww.presstv.ir/detailاعالم )

 های ابزاری و نمادیننخبگان در دیاسپورا، نظریه

ض قومی در این نحله، یک پدیده مدرن تصنعی است ی دارد، تعاریگراکه نظریه ابزاری، استدالل بر ملت و ملیدرحالی

های تاریخی درباره شود. نظریه نمادین، استدالل تصنعی ابزارگرایان را رد و تکیه بر تبیینو توسط نخبگان ارائه می

 .(Duygu & Rumine, 2005: 1) نمایدها میهای فرهنگی بین نسلها و ارزش، تقسیم اسطورهای قومینماده

 ,yong, 1993; berger)شود ریه ابزاری این است که هویت قومی توسط نخبگان قومی ساخته میتصور نظ

1963; Tilly, 1997). های قومی اساسی درگیری بعنظریه ابزاری همچنین بر نوسازی و عوامل اقتصادی به عنوان من

ط نیست. در این نظریه یک تداوم نماید. مطابق با نظریه نمادین، تفکر تعارض قومی با دوران مدرن مرتبث میحب
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 ;smit, 2001; hasting, 1991) تاریخی میان گذشته و حال وجود دارد و مفهوم قومیت یک ابداع نیست 

kaufman, 1997). باشند. های فرهنگی و تاریخی، سازندگان عمده قومیت میها و ارزشبنابراین، نمادها، اسطوره

 ;Ergil, 1995)نماید ای ثابت میهای منطقهجود تعارض قومی کردها را با میدانتلفیق دو نظریه ابزاری و نمادین، و

oztalas, 2004; 0lson, 1996). از جنبه نوسازی مانند بهبود در نرخ سواد، حمل و نقل، ارتباطات،  ،بنابراین

- جه به همین فرآینددهد و توهای غیر را نشان میشهرنشینی، افزایش آگاهی شهری، تعارضات میان کردها و هویت

ثیر توسعه اقتصادی به عنوان یک أبر ت (،1995) 8بخشد. آالهارهای قومی عمق زیادی مینوسازی است که به درگیری

های با تأکید بر سیاست، 9(8331) و فولر (8332) 1کند. مینرویانه یاد میممنبع تعارض در مناطق کردنشین خاور

کنند. ر زمینه اقتصادی در مناطق کردنشین، از آن به عنوان یک منبع تعارض یاد میها دطلبانه و ناکافی دولتانحصار

طور کلی در بررسی داند. بههای ابزاری، تعارضات را نتیجه تفکر نخبگان کرد میموافق با نظریه (،1994) 4اوزتاالس

دهند نشان می (،8332) 3و ویندرو 5باشد. کیرشچیانگیزه نخبگان کرد هر دو نظریه ابزاری و نمادین قابل توجه می

ها پس ی کرد در طول سالیگراکه مطالبات اولیه نخبگان کرد عمدتاً به عقب ماندگی اقتصادی مرتبط بود و شکل ملی

ها و های فرهنگی و تاریخی، اسطورهطور که بیان گردید منابع نمادین، مبتنی بر ارزشاز تعارض شکل گرفت. همان

شان تعریف و باز ها را در قومیتهای کنش خود، این نمادها و اسطورهکردها در میدان ،نابراینب باشند.نمادها می

های های کرد، بر مالکیت خود بر سرزمینطور مثال حزب کارگران کردستان، با توجه به اسطورهاند. بهتعریف نموده

کنند که و استدالل می (Duygu & Rumine, 2007: 11-15)باشند دار میداخل در قلمرو دولت ترک داعیه

را در میان مردم کرد  های نمادین تهدید مانند زمین، زبان، مذهب و فرهنگ مشترک، یک نارضایتی قومیارزش

ایجاد نموده است. در نتیجه زمانی که یک فرصت بوجود آید، مردم کرد برای تعارض قومی علیه دولت ترکیه بسیج 

یم، متوجه استفاده ینماهای رقیب خود تحلیل میع خشونت را در تعارض کردها با میدانوقتی مناب ،شوند. بنابراینمی

شویم. با انجام نحله فوق، نخبگان حزب کارگران ثر نخبگان احزاب کردی از منابع نمادین برای تعارض میؤم

گذارند ثیر میأه، تمردم کرد و ایجاد دشمنی مشترک و قومی در برابر دولت ترکی کردستان، بر احساسات قومی

(Gurbey, 2004; Oztalas, 1996).  در اینجاست که نخبگان قومی کرد برای متقاعد کردن مردم، ایجاد یک

کید بر درد و رنج در أهای گذشته و تها و نمادها با استفاده از سختی، اسطورههای قومیترس مشترک برای بقاء ارزش
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ها مفید واقع ها برای تحریک تودهگیرد. گرچه استفاده از نمادها و اسطورهدستور کار سیاستی احزاب کردی قرار می

احزاب کرد در تالش برای طغیان  ،بنابراین .نمایدتقاعد به خشونت میمگشته ولی گروه کوچکی از کردها را 

طور کلی نند. بهکاستفاده میهای مردمی های کرد از رنج اقتصادی و معضالت امنیتی برای بدست آوردن حمایتتوده

باشد. نظریه نمادین بر اسطوره، نماد، ه نظریه ابزاری متکی بر نوسازی، عوامل اقتصادی و نقش نخبگان مییکدرحال

توان در ای را میهای منطقهکند. بدین ترتیب، ستیز و تعارض اصلی کردها با میدانهای بسیج استفاده میترس و فرصت

و هویتی و تشکیل  ود و این در حالی است که نقش نخبگان کرد در تعارضات قومیبعد ابزاری و نمادین تحلیل نم

های فرهنگی و هویتی نزد طور کلی، با وجود تاریخ کهن شاکلهناسیونالیسم کرد، برجسته و حائز اهمیت است به

یر شدن فزاینده مرزهای های نوین ارتباطی ـ اطالعاتی، نفوذپذکردها، رویدادها و تحوالت معاصر نظیر تعمیق فناوری

شمول، به تشدید ضایعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منجر شده است )نش های جهاناجتماعی و گسترش ارزش

توانند ابزاری مناسب برای اعمال (. در این راستا کردهای عراق با توجه به هویت قومی تأثیرگذار می89ـ  9، 8919

در همین زمینه منطقه اقلیم کردستان که بنیان آن بر پایه هویت کردی است، ای قومی خود داشته باشند و هخواسته

ی تکیه کند که ماهیت حکومت را تشکیل داده و آرمان سیاسی جامعه کرد یهاها و ارزشناگزیر است بر تمایل

 است. 

ک حالت توان گفت در دو دهه گذشته به علت سه عامل مهم، هویت کردهای عراق در یدر یک شمای کلی می

 ای حرکت کرده است.های منطقهآمیز با میدانفرامرزی و تعارض

 توسعه سیاسی در کردستان عراق، 

 بسط و گسترش دیاسپورای کرد، 

 ها، ماهواره و اینترنت میان کردهااستفاده از رسانه (sheyholelami, 2008: 206).  

کمیاب مانند منابع آبی، زمین، درآمدهای  ها و احزاب بر سر دستیابی به منابعر سطح محلی، رقابت گروهد

میالدی آنها مشاهده  39های داخلی دهه در جنگ PUKو  PDKتوان در احزاب گمرگی است. این تعارض را می

ن، آیندهای سیاسی ملی هستند که به موجب آنمود. در سطح ملی، مدعیان کسب قدرت در جستجوی تسلط بر فر

نها آورند. توزیع قدرت سیاسی در بین احزاب کرد عراق و تالش آالمللی را بدست نکنترل بر منابع اقتدار مشروع بی

گیرد. در سطح برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری عراق، وزرا و سفرای کشور عراق در این مقوله جای می

به ایران در  PUKو به ترکیه  PDKشود. نزدیکی ای دیده میهای مسلط منطقهای، تعارض و تعاملی با میدانمنطقه

های بزرگ جهانی بر سر تخته شطرنج فرهنگی، الملل، قدرتسالیان اخیر در این راستا قابل تحلیل است. در سطح بین

های نامهکنند. پس از جنگ جهانی اول و تصویب عهداقتصادی، دیپلماتیک و نظامی در مناطق هدف خود، رقابت می

ای بر کشورهای منطقهها و عوامل فراعراق، عرصه تاخت و تاز ابر قدرتسایکس پیکو، سور و لوزان، کردستان 
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 8329های اسرائیل و آمریکا از انقالب دهه توان در حمایتپیرامونی کردستان عراق بوده است که نمود آن را می

 .میالدی کردهای عراق، مشاهده نمود

 رصد با دوفاکتو ساختار یا دولت بهش یک عنوان به ولی نیست ملت –گرچه کردستان عراق یک دولت  

های ق و فرصتیهای متعارض، تشخیص و با توجه به مضاوپلیتیک اطراف خود را در میدانژئ کدهای، ژئوپلیتیکی

ها گیرد و این در حالی است که توجیه نزدیکی یا دوری خود را به میدانژئوپلیتیکی در میدان مغناطیسی آنها قرار می

توان گفت، شبیه طور کلی میبرد. بهبشردوستانه برای جامعه جهانی و عموم مردم به پیش می یزتاب ابزارهارا با

های جهان، هویت کردها مبتنی بر قلمرو جغرافیایی، مذهب، زبان و نژاد مشترکشان است که بسیاری از ملت

ویت مخدوش، منبع تعارضات با ، به عنوان یک ه8319شود. این هویت از عهدنامه لوزان در سال کردستان نامیده می

توان واره کردها را در قرن بیستم شکل داده است. به نوعی که میهمسایگان کردها بوده که این تعارض و ستیز، عادت

ظهور کردستان عراق به عنوان یک  .(Kakei, 2010: 15) واره کردها را مترادف با ستیز و تعارض دانستعادت

سوریه در آمده است. مدل  آرزو برای خیزش ناسیونالیسم کرد در ایران، ترکیه و منطقه خود مختار به صورت یک

ی کردی، نه تنها روابط یگرابندی گفتمانی ملیمفصل کردستان عراق به عنوان یک دستاورد عظیم برای کردها است و

رار داده است. تحقق ثیر قأبلکه روابط بین جوامع کردی در چهار کشور را تحت ت در خاورمیانه، هاداخل دولت

ثیر دارد. به أتقاضای کردها در هر یک از این کشورها به صورت دومینو بر خیزش و قیام کردها در سایر کشورها، ت

 در کردها میان کردیسم –صورتی که خلق و ایجاد منطقه خود مختار کردستان عراق یک نشانه بیدار کننده پان 

 .باشددیاسپورا می و اصلی کشور

 را و تأثیر آن بر تعارض هویتی کردهادیاسپو

های شکننده و نقش دیاسپورا در احیاء و بازساخت دول بحرانی و در دولتهای پساسازی در محیطملت - دولت

شکننده در دو شکل تفرق و وحدت، یکی از مباحث مهم در مطالعات علوم اجتماعی است. در خاورمیانه بحرانی، 

مذهبی فعال، جامعه دیاسپورای کرد مستقر در خارج از کشور  - های قومیق با شکافمخصوصاً در دولت شکننده عرا

ثیر آن بر دستورکارهای سیاستی منطقه اقلیم أخواه است که تطلب و استقاللییعراق، یکی از عوامل نضج اندیشه جدا

گردد، کارگزاران می تیکیاز موارد مهمی که باعث تقویت کارگزاری ژئوپلی کردستان عراق، کامالً، مشهود است.

باشد. ها در جوامع غربی و یا جوامع مهمان میگرایانه قومیتگیری و بسط افکار جدید ملیپدیده دیاسپورا، شکل

گرایانه در منطقه خاورمیانه های اخیر موجد تعارض و بسط گرایشات ملیدیاسپورا، موجی است که که در دهه

دهند بدنبال تبعیدهای اجباری که چهارمین گروه قومی در خاورمیانه را تشکیل میگردیده است. در این راستا کردها، 

اند که نمود آن در کشورهای خود محسوس است که این نمود را به غرب، خیزشی را در جوامع میزبان بوجود آورده

ارگی قومی، خواه به ، دیاسپورا یا آومدرن امروزیدر جهان پست. توان در رستاخیز فکری کردها مشاهده نمودمی
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های کشورهای میزبان و یا مهمان دارد، چرا که دیاسپورا در اجبار و یا داوطلبانه نقشی اساسی در تعیین سیاست

به عنوان یک  دیاسپورا جوامع یا دیاسپورا. دارد شگرف نقشی ملت –ب پدیده دولت یسیالیت مرزها، ایجاد و یا تخر

شناسی و روانشناسی را در خود مستتر دارد و این های جامعهد متفاوتی از نگرشکارگزار توسعه و یا ضد توسعه ابعا

ها با توجه به بعد مسافتی جوامع میزبان از وطن اصلی، باری جغرافیایی دارد. جغرافیا در در حالی است که این نگرش

التی بیشتر برخوردارند. دیاسپورا ها از اصباشد و بالطبع در این مفهوم حرکتمفهوم امروزین خود علم مکان و فضا می

شناختی یک بار معنایی جغرافیایی دارد، چرا که با درنوردیدن فضا، یا آوارگی قومی فارغ از نگاهی هویتی و جامعه

 دهد. مکان و زمان، جغرافیا را محور تحلیل قرار می

بوده است. در ادبیات علوم پدیده مهاجرت همواره یکی از عناصر برجسته در تاریخ کردها و در قرن بیستم 

طور شود. بههای گسترده قومی و مذهبی، با اصطالحاتی مانند دیاسپورا و ترانس ناسیونالیسم یاد میسیاسی از مهاجرت

ای و البی با های ماهوارههای مجازی و تلویزیونکلی، دیاسپورای کرد در سالیان اخیر با تولید ادبیات، استفاده از رسانه

سازی هویت کردی به عنوان یک واحد جغرافیایی و هویتی مستقل و درت در غرب، عاملی مهم در برجستهنهادهای ق

 .در راستای نضج ناسیونالیسم کردی را ایفا نموده است

 کارگزاری ژئوپلیتیکی حزب کارگران کردستان ترکیه 

نیز  ر کشورهای دارای اقلیت کرد راهای اخیر با ایدئولوژی فراگیر خود سایحزب کارگران کردستان ترکیه در دهه

ل قرن یهای اوامنطقه خاورمیانه، نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامه رواز این مورد خطاب قرار داده است،

های ژئوپلیتیک گشته ی، باعث جدلی بین میدانیقلمرو -بیستم و سیالیت قومی در مرزهای کشورها، تعارض هویتی 

اند که این جدل باعث آنتروپی اً، ساختارها و کارگزارهای ژئوپلیتیک را در خود جای دادهمأکه این میادین، تو

ژئوپلیتیک در منطقه گشته است. به دنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل از ظهور گروه داعش، 

های موجود در آن به عنوان های کردستانی آن مانند کردهای سوریه و کانتونحزب کارگران کردستان ترکیه و شاخه

کارگزاران ژئوپلیتیک، کدها و بینش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کالسیک و مستقر را تعریف 

 .ثیر قرار داده استأتاند که ساختارهای مذکور را تحتنموده

 سوژگی ژئوپلیتیک حزب کارگران کردستان ترکیه در بین النهرین شمالی

، این مفاهیم را در جاایندر شناسی سیاسی دارند ولی سوژگی سیاسی و موقعیت سوژگی، ریشه در جامعه گرچه مفاهیم

ل قرن بیستم و یهای اوانماید. نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامهژئوپلیتیک شکننده خاورمیانه، عملیاتی می

سرزمینی، باعث جدلی اساسی بین ساختارها و  -سیالیت قومی در مرزهای کشورهای مزوپوتامیایی، تعارض هویتی 

به  P.K.Kکارگزاران )کنشگران غیر دولتی( شده که این تعارض، باعث آنتروپی ژئوپلیتیک در منطقه گشته است. 
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افزاری سخت –نظامی در منطقه مزوپوتامیا با توجه به سابقه مبارزاتی نرم  -عنوان یکی از احزاب فراگیر سیاسی 

ای، به های تروریستی به عراق و شام، خود را در مقام یک کنشگر منطقهازحمالت گروه خصوص پسهخود ب

النهرین شمالی تحمیل نموده که البته این کنشگری ابعاد هویتی و سرزمینی داشته و با سمپاتی کردهای جغرافیای بین

باشند، در مفهوم سوژگی میها مسلط منطقه همراه بوده است. بر خالف موقعیت سوژگی که ساختارها بر سوژه

ها های حاکم به چالش کشیده شده و سوژهشوند، هژمونی گفتمانسیاسی، زمانی که ساختارها با فروپاشی مواجه می

و تغییرات در ساختار  8339گردند. از ابتدای دهه به عنوان عامالن سیاسی، مشغول کنش در فضاهای تجزیه شده می

های سیاسی متمایز و مبارزه آن برای تشکیل یک دولت مستقل کرد و ایجاد سوژه P.k.kسیاسی خاورمیانه، خیزش 

له کرد گردید. در این راستا سیاست خارجی ترکیه در منطقه، أالمللی شدن مسمانند منطقه اقلیم کردستان، منجر به بین

های ترکیه در تمامی کنش به عبارتی .(Todorova, 2015: 114)باشد می P.k.kله کردها و أثر از مسأعمیقاً مت

 ( 8939پور، النهرین، ابعاد کردی دارد )عبدالهمنطقه بین

ها و دارای یک ای که خواستگاه ادیان الهی، مهد تمدنخاورمیانه، امروز باید به درستی فهمیده شود. منطقه

دارند که این امر در  ژئوپلیتیک -گشته که خواستگاه ایدئولوژیک  ییجغرافیای خالق است امروزه صحنه نبردها

ای ژئوپلیتیک نیز جهت کنشگری حداکثری خود، فضای منطقه های فرامنطقهراستای هژمونی منطقه ای است، میدان

یمی کالسیک در اهای نیابتی که البته پارادی عالوه بر تحلیل ژئوپلیتیکی جنگیاند. از سوخاورمیانه را پر تنش نموده

اند که های اخیر کارگزاران ژئوپلیتیکی در منطقه بوجود آمدهاشد، در سالبتحلیل معضالت خاورمیانه می

اند. این کارگزاران های ژئوپلیتیکی خود نمودهساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه را دستخوش تغییراتی در سیاست

های ملت – ه ضعف دولتبژئوپلیتیک بر ژئوپلیتیک شکننده مناطق قومی، سوار و جغرافیا و سرزمین را با توجه 

مدرن به ها به عنوان منادیان ژئوپلیتیک پستگیرند. کولوسف، ضمن اینکه از شبه دولتکالسیک، در اختیار می

، غالبًا در محل تالقی بین 8هاهای تاریک شبه دولتکند، بر این باور است که حفرهجهت گفتمانی بودن آن یاد می

 دهدرخ می ،های خاص قومی را دارندکه جمعیتی مختلط با پیچیدگیها و نیز نواحی های سابق و تمدنوریتامپرا

(Kolosov, 1999: 6). سوژگی ژئوپلیتیک بر لبه ساختارهای معنایی و سرزمینی این مناطق شکل و بستر  ،بنابراین

ژی فراگیر های اخیر با ایدئولوبه عنوان یک سوژه ژئوپلیتیکی در دهه P.K.Kباشند. مناسبی برای تعارض و ستیز می

خود سایر کشورهای دارای اقلیت کرد را نیز مورد خطاب قرار داده است. به دنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی 

های های کردستانی آن مانند کردهای سوریه و کانتونو شاخه P.K.K ژئوپلیتیک حاصل از ظهور گروه داعش،

ش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی موجود در آن به عنوان کارگزاران ژئوپلیتیک، کدها و بین

                                                                 

1. Pseudo State 
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حزب کارگران کردستان . ثیر قرار داده استأاند که ساختارهای مذکور را تحت تکالسیک و مستقر را تعریف نموده

درصدد نشان دادن تبیین مفهوم سوژگی سیاسی از منظر  در اینجاگذاری گردید. میالدی پایه 8329ترکیه در دهه 

های متزلزل دنبال تحوالت خاورمیانه شمالی بر لبهبه عنوان یک سوژه ژئوپلیتیک به P.K.Kباشد. یژئوپلیتیک م

ساختارهای ژئوپلیتیک، ایجاد و به عنوان یک کنشگر، ساختار و موقعیت سوژگی ژئوپلیتیک ساختارهای گفتمانی 

های مسلط ژئوپلیتیک دچار ضعف به عبارتی دیگر زمانی که گفتمان. حاکم را دچار چالشی اساسی نموده است

های ژئوپلیتیک ی گفتمانیدر واگرا. گرددهای جدید فراهم میبندیشود، زمینه ظهور سوژه ژئوپلیتیک و مفصلمی

-نماید تا از طریق مفصلباشد، سوژه ژئوپلیتیک با احساس بحران سرزمینی، تالش میم با آشوب ژئوپلیتیکی میأکه تو

با  P.K.Kمکان خود را بازسازی نماید.  -ت با گفتمانی متفاوت، هویت، سرزمین و فضا بندی جدید و تعیین هوی

ای را در دستور کار بندی جدیدی از هویت، سرزمین و تاریخ کردها، بعد منطقهتوجه به نکات گفته شده با مفصل

 .(8934پور و قادری، )عبداله ستی خود قرار داده استسیا

  P.K.Kسوژگی ژئوپلیتیکی 

ل قرن بیستم و سیالیت قومی در مرزهای یهای اوادر منطقه خاورمیانه، نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامه

ماً، ساختارها و أهای ژئوپلیتیک گشته که این میادین، توکشورها، تعارض موصوف، باعث جدلی بین میدان

آنتروپی ژئوپلیتیک در منطقه گشته است. به اند که این جدل باعث کارگزارهای ژئوپلیتیک را در خود جای داده

ها در یمن، ی مانند حوثییهادنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل از ظهور گروه داعش، قومیت

های موجود در آن و از همه مهمتر کردستان عراق با پیشینه یک حکومت دوفاکتو، به کردهای سوریه و کانتون

یتیک، کدها و بینش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کالسیک و مستقر را عنوان کارگزاران ژئوپل

 در کارگزار –طور کلی مدل ساختار به ثیر قرار داده است.أاند که ساختارهای مذکور را تحت تتعریف نموده

تحلیل خود ضمن  این مدل در .(cederman, 2002) باشدمی کارگزاران وارگیشی بر چیرگی پی در ژئوپلیتیک

اصالت به ساختار، کارگزاران ژئوپلیتیک را مصدر تغییرات گسترده جهت قبض و بسط ساختارهای ژئوپلیتیکی 

یند آشوند، فرزمانی که ساختار ژئوپلیتیکی دچار تزلزل و فروپاشی می"داند. برخالف نظر بعضی از محققین می

(. از منظری گفتمانی باید گفت، بدنبال فروپاشی 8915نیا، افظ)ح "شودجدیدی برای استقرار ساختار بعدی شروع می

نماید، حالتی که از آن به ساختار، نه ساختار جدید بلکه عامل انسانی و یا کارگزار در میدان بازی کنشگری می

 گردد. موقعیت سوژگی به احاطه گفتمان هژمون )ساختار ژئوپلیتیک( برموقعیت سوژگی و سوژگی سیاسی یاد می

ها و رو، گفتمان حاکم، هویتها و اضمحالل آزادی عمل ایشان در درون نظام معنایی گفتمان اشاره دارد. ازاینسوژه

پور و ) عبداله شودکند، درنتیجه هویت سوژه نیز در درون گفتمان معین میچیز را تعیین میروابط اجتماعی و همه

ی ژئوپلیتیک(، روی دیگر سکه است که در آن افزایش (. مفهوم سوژگی سیاسی )کارگزار29 :8935دیانت، 
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عنوان عامل سیاسی یا دهد، سوژه بههای اجتماعی موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار میقراریبی

زند و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش طلبیده، نظم مورد نظر خویش را بر کارگزار دست به عمل سیاسی می

سازد. در این موقعیت سوژه از آزادی اراده و استقالل برخوردار است. در این شرایط تمان حاکم میجامعه و گف

ها سازی سوژهکنند و خالقیت، نوآوری و اسطورهسازی میها )کارگزار( برای گفتمان )ساختار( تصمیمآنومیک، سوژه

ند تاریخ دیگری را برای جامعه رقم زند. با تواای که مییابد، لحظهاز ورای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور می

شود. در این حاکمیت اسطوره و عینیت یافتن گفتمان لحظه کسوف و به محاق رفتن سوژه در موقعیت سوژگی آغاز می

کننده ها نقشی تعیینارچوب گفتمانهنگاه، الکال و موف برای عامل انسانی در تحول و ایجاد دگرگونی خارج از چ

در این نگاه کارگزارهای ژئوپلیتیک  ،(. بنابراین38 :8339)الکال،  دانندرا اسیر ساختارهای اجتماعی نمیقائلند و وی 

کشیده شدن ساختارهای ژئوپلیتیک، دست به کنشگری زده و در لحظه کسوف ساختارها نه ساختارهای با به چالش

امل و تقابل حزب کارگران کردستان ترکیه تع ذیل،آیند شکل جدید بلکه کارگزارهای جدید ژئوپلیتیک بوجود می

 .(29 :8935پور و دیانت، )عبدالهدهد را با سایر ساختارها و کارگزارها خاورمیانه، نشان می

 کارگزار ژئوپلیتیکی خاورمیانه -دیاگرام روابط دیالکتیک ساختار: 89شکل 
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ی ساختن کدهای ژئوپلیتیکی آن کشور و یناالملل با تواطور کلی، قدرت بیشتر یک دولت در سلسله مراتب بینبه

و مناطقی که  P.K.Kدر خصوص  .(flint & Taylor, 2007)ای و جهانی در ارتباط است های منطقهدر مقیاس

های آن استعدادی هژمونیک دارد، مشکل است که بگوییم که این حزب، واجد کدهای این حزب و اندیشه

ای و جهانی است. با این وجود، کدهای ژئوپلیتیکی این حزب با توجه به منطقههای محلی، ملی، ژئوپلیتیکی در مقیاس

ای و های شنگال، کوبانی، عافرین، مستقیماً با کدهای منطقهکنشگری آن در کردستان عراق و سوریه و مشخصاً، کانتون

 جهانی و کشورهای همسایه کردستان عراق و به دو دلیل زیر در ارتباط هستند.

 های محاط بر آنتراتژیک کردستان بزرگ و کدهای ژئوپلیتیک میداناهمیت اس، 

 اهمیت یک کردستان بزرگ در بینش ژئوپلیتیکی کردها.  

ای و جهانی کشوهای همسایه، منجر به تغییرات در کدهای تغییرات در کدهای ژئوپلیتیکی منطقه ،بنابراین

های توان کدهای ژئوپلیتیکی را به عنوان سازهی کلی مییاگردد. در نمژئوپلیتیک محلی کارگران کردستان ترکیه می

-را دارند دانست که توسط نخبگان صورت "اعلی"ی که میدانی از فرهنگ ژئوپلیتیکی یهاجغرافیایی، منافع دولت

سه های ساختن منافع این اقلیم را در شود. به خاطر کدهای ژئوپلیتیکی کارگران کردستان ترکیه، باید جنبهبندی می

 سطح ذیل بیان نمود:

 منافع کارگران کردستان ترکیه، 

 دشمنان و متحدان کارگران کردستان ترکیه در ارتباط با منافع ملی آنها،  

 های منافع ملی کارگران کردستان ترکیهراهبردهای سرزمینی سازه. 

لذا  اند.ردنشین تبیین نمودههای هویتی در مناطق کرهبران کارگران کردستان ترکیه، منافعشان را از طریق گفتمان

ترتیب یک زنی، فضا و هویت را مورد هدف قرار داده و بدینعلی رغم نداشتن زمین برای چانه P.K.Kفراموش نکنیم 

 - المللی را برای خود بوجود آورده که این سازه گفتمانی که نه شبه دولت است و نه دولتای و بینسمپاتی منطقه

 .شناسی جدیدی از کنشگران ژئوپلیتیکی در آینده داردلفه ایستاده که نیاز به گونهؤدو م ملت ضعیف، بر فراز این

 P.K.Kثیرگذار بر کدهای ژئوپلیتیکی أعوامل ت: 5جدول 

 محلی ملی ایمنطقه

 ،ارهای ژئوپلیتیکتشکست در ساخ

 ،(کردستان بزرگ )ابعاد ژئوپلیتیکی

کنفدرالیسم دموکراتیک در کشورهای 

 ،ت کرددارای اقلی

 ،تولید فضا

 

 ،خودمختاری مدنی )کوتاه مدت(

 ،استقالل )بلند مدت(

ــتانهای  ــک در اس ــط ژئوپلیتی بس

 ،)قلمرو خواهی( دیگر

ــا در  ــی کرده ــرزمین مل ــازه س س

 ،ترکیه

هـای کردنشـین هژمونی حزبی در استان

 ،ترکیه

 عوامل نمادین فرهنگی کردها

ای و قـدرت مـادی نضج قدرت اندیشـه

 ،کردها
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توان ر کردستان عراق را مید PDKخوانده شنگال و رقابت با  برای کانتون خود P.K.Kر مثال انگیزه های طوبه

 یل دانست:ذبه خاطر محورهای 

  اری بیشتر بر قلمرو سرزمینی کردستان سوریهذگثیرأو ت "روژئاوا"رقابت برای برتری در مناطق، 

 کید بر نقش ناجی اقلیت مذهبی ایزدی در شنگال أتP.K.K المللی برای خود قائل به مشروعیت بین

 ،باشدمی

  مناطق ایزدی نشین شنگال جای پای محکمی را برایP.K.K های داخلی منطقه اقلیم کردستان در سیاست

 .عراق باز نموده است

 اند، رد نموده1985را در آزادسازی شنگال در نوامبر  P.K.Kهرگونه دخالت  PDKگرچه مقامات 

(Barzani, 2015).  

 نخبگان کرد، تعارض و نمادها

P.K.K  گرچه به عنوان جنبشی چپ وارد عرصه کارزار سیاسی گردید ولی مبانی تئوریک خود را بر پایه واژگانی

اساس هویت قومی نتیجه تقسیم  بندی سیاسی برقطب .(tezcur, 2009)همچون هویت و شکاف قومی قرار داد 

نمایند که ارتباط گرچه بعضی از محققان استدالل می .(horowitz, 2000: 80)جامعه به اکثریت و اقلیت است 

 .(yong, 1976: 11-13) تواند مفروضی اساسی در کنش سیاسی قرار گیردهای قومی و کنش سیاسی نمیبین هویت

قومی  گیرد و دراینجا چالش عمده این است که چرا مرزهایدر طول هویت قومی واژه مرزهای قومی نیز قرار می

-هویت به عنوان یک دال مرکزی تنش .(wimmer, 2008: 985)ی را از زوایای متفاوت سیاسی دارند یدرجه باال

وسیله منافع شخصی ه است و اغلب ب یند کریستالیزه شدن آن نیز پویاآآمیز در چالش مورد نظر با اهمیت و فر

از سوی دیگر زوایای برجسته سیاسی یک شکاف  .(fearon & laitin, 2000)شود رده میبنخبگان سیاسی به پیش 

های قومی مرتبط، اعم از اینکه آنها رقابت سیاسی داشته باشند یا نه متکی است حجم گروه قومی بر اندازه و

(posner, 2004). کنند، بدون کید میأهای قومی بر همان منابع ارزشی خود تمرزهای قومی وقتی گروه ،بنابراین

در خصوص منابع ارزشی و کیفیت آن نیز  .(olzak, 1992) گردندازعه فرهنگی فعال میمالحظه میدان من

های یک نبرد متقارن و دولت ترکیه که ویژگی P.K.Kنبردهای مسلحانه بین  طور مثال دراختالفاتی مطرح است. به

در اینجا  لذا .(kalyuas kocher, 2007) را داشت نبرد بر سر کنترل سرزمینی و وفاداری جمعیت محلی بود

فرضیه هویت قومی، عمل و وفاداری سیاسی ضعیف است زیرا خیلی از کردها با اینکه در گفتمان هویت قومی 

P.K.K شوندقرار دارند ولی به خاطر ترس، منابع مادی و مذهب با دولت ترکیه متحد می (tezcur, 2009).  با این

های پیشنهادی دولت ترک به کردها ها وکردها و بستهترک بین ترککید بر اسالم به عنوان یک پیوند مشأتتفاسیر، 
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روستا از کردها،  ، دولت ترک با تشکیل گارد19رسد که بر هویت قومی رجحان دارد چراکه در دهه به نظر می

 .(beshe, 2006) دهدتشکیل می P.K.Kآنتی تزی را در مقابل 

ارضایتی هویتی، سرزمینی نام برد. کاکس بر این نو نقش آنان در در اینجا باید از نقش نخبگان کرد در دیاسپورا 

کی از منابع بالقوه ضد هژمونی را در یاعتقاد است که دول هژمون برای بسط قدرت خود، با جذب نخبگان پیرامونی، 

 ,Cox)کنند های هژمونیک خود سازگار میهای ضد هژمونیک را جذب و آن را با آموزهاختیار، برخی از انگاره

 ,Anderson)شود در نگاه اندرسون، ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی ذاتًا سرزمینی محسوب می .(1981

ای همیشگی برای کنترل سرزمین است و از ویلیام و اسمیت بر این اعتقادند که ناسیونالیسم، مبارزه .(18 :1988

گرچه  .(viliam & smith, 1982: 502)کنند اد میهای ملی سرزمین انتقغفلت دانشگاهی دانشگاهیان از سازه

تر به عنوان یک طرح ناسیونالیسم معموالً به عنوان پیگیری خودمختاری ملی تعریف شده است ولی در تعاریف غنی

 .(Hechter, 2000: 7) گرددهای حکمرانی، تبیین میاقدام جمعی برای ارائه مرزهای یک کشور و سازوار با واحد

ملت که در یک قلمرو مستقل و متجانس با  -فتمانی نیز، ناسیونالیسم به عنوان یک عمل گفتمانی دولت از منظر گ

های ملی، نسبتاً مشتق از قلمرو و دهد که هویتشود. واژه سرزمین ملی نشان میسرزمین ملی است در نظر گرفته می

 دکتر باهار باسر در مقاله .(white, 2000: 28)دهند ها را برای یک قلمرو خاص نشان میحس قوی ملت

هویتی ی به رشته تحریر در آمده، بر بسیج سیاسی معطوف به ارتقا 1989که در سال  "دیاسپورا و تعارضات وارداتی"

های تشکیل دیاسپورا، کشور زمینه جاکشور زادگاه در دیاسپورای کرد و ترک در کشور سوئد اشاره دارد. در این

ها با کردها، بسیج سیاسی و ها برای دیاسپورای کرد، مواجهه نسل اول و دوم ترکن فرصتمیهمان به عنوان سرزمی

کوردین و جاکوب  شود.سازی مقاومت در دیاسپورا پرداخته میها برای کشور مادری و پارادیم همانندساختار فرصت

 1991در سال  "سازیری پدیده ملتاستفاده دیاسپورای کرد از فیس بوک در شکل گی" نیز در همین راستا و در مقاله

ای در دیاسپورای کرد، دیاسپورای با خوانش مفاهیم کلیدی مانند دیاسپورا، تاریخ و هویت کردها، از ارتباطات رسانه

دیجیتال، جستجوی هویتی در فضای مجازی و استقالل هویتی کردها را با استفاده از ابزارهای مجازی مانند فیس بوک 

موطن و هویت در گفتمانهای ادبی و دیاسپورای "کشد. اوزلم گالیپ در رساله دکتری خود به عنوان را به تصویر می

های اساسی سازی مکان، موطن و جنبهدر دانشگاه اکستر، هویت ملی کردها، مفهوم 1981در سال  "کردهای ترکیه

های اسی و ایدئولوژیکی در رمانهویت، هویت و دیاسپورای کردها، دیاسپورا به مثابه یک فضای موقت، جهت سی

به عالوه با توجه  .(Galip, 2012: 28)نماید کردی در دیاسپورا و ایماژ سازی هویت کرد در غربت را بررسی می

 p.k.kثیرگذار در نوعی سمپاتی کردهای اروپا نسبت به ألفه را به عنوان متغیر تؤتوان این مبه فرهنگ دیاسپورا می

های شورشی و ارسال منابع مادی و معنوی به های سیاسی از جنبشطورکلی به حمایتیاسپورا بههای دانست. فعالیتد

های دیاسپورا در ستیزهای امروز بسیار مهم سرزمین مادری دانست و از همین منظر است که برای محققان فهم گروه
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 ,Curtis) در دیاسپورا است به عالوه یکی از عوامل اصلی نضج ناسیونالیسم .(Baser & swain, 2008) است

2005) . P.K.K  زام و حامیان جدیدی را از بین ع، نیروهای خور را به اروپا و مشخصا آلمان ا8319در دهه

و  P.K.Kمیالدی درگیری بین  39در آغاز دهه  .(Basesr, 2012: 5) تخاب نمودنکارگران حاال سیاسی شده ا

در خصوص راهبردهای دیاسپورای  P.K.Kان کالکان از رهبران ای خاکستری وارد مرحله جدیدی شد دورگرگه

ای است زیرا حزب وارد یک جنگ تمام عیار با ترکیه ریشه دارد که اقدامات دیاسپورا کامالً یام میپکرد در اروپا 

نو به وطن  هایای در جوامع غربی و ارسال اندیشهی قومی جوامع خاورمیانهیگراایجاد و بسط ملی ،شده است. بنابراین

شناسی قومی برخوردار است. ناسیونالیسم در دیاسپورا تئوریزه و در وطن، پراکتیزه مادری، از اهمیت شایانی در جامعه

-)عبداله گذارندهای سرزمینی و تعارضات قومی میثیر زیادی بر روی گفتمان، سیاستأجوامع دیاسپورا ت لذاگردد. می

 .(8939پور و زیباکالم، 

 های ترکیه اردوغان و کارگران کردستان ترکیه خط مشی تغییر در

تغییر داد. سپس در نوامبر  K.D.Kنام خود را به شورای دموکراسی وآزادی کردستان  P.K.K، 1991درآوریل 

این  .(Intelligence Review, 2004) نام خود را به شورای خلق کردستان )کنگره گه ل( تغییر داد 1999

دهد و المللی بود، ولی همچنین اختالفات داخلی را نشان میدی تالش برای گریز از ممنوعیت بینتغییرات نام، تا ح

نماید را گزارش می P.K.Kتغییر به سمت رویکردی عاری از خشونت از طریق برخی چهره های راهبردی 

(Howard, 2003).  دوران کالکان از اعضای بر جستهP.K.K دموکراسی  در خصوص تشکیل کنگره آزادی و

با اساس گرفتن این خط، نهادهای  K.D.Kیک خط ایدئولوژیک سیاسی است. در درون  .ک.د.گوید کاکردستان می

دهند. نها متناسب با شرایط مکانی که در آن قرار دارند سازماندهی را توسعه میآمختلف وجود دارد اما هر کدام از 

قانونی مناطقی که در آنها کردها وجود دارند، باید ساختار  -ک در این چارچوب، با در نظر گرفتن فضای دموکراتی

ارزیابی دولت ترکیه که  ،بنابراین .ک نیز در این راستا صورت گرفت.د.دموکراتیک را توسعه داد و تشکیل کا

P.K.K ی کند بی معنی خواهد بودسازمانی تروریستی است و اگر اسم خود را عوض کند در اصل چیزی تغییر نم 

با تجزیه ترکیه، عراق،  K.D.Kگیرد. ی آن سر چشمه مییگراترس و خوف ترکیه از خط ملی(.  11 :8918لکان، )کا

برای اتحاد  K.D.Kنتیجه  سوریه و ایران کاری ندارد بلکه مشغول متحد نمودن خاورمیانه تقسیم شده است در

ی ی مشکالت خاورمیانه را به شیوهکراتیک همهتژی اتحاد خاورمیانه دموااندیشد. بر این اساس در راستای استرمی

(. 98حرکتی است که تمامًا بر روی این استراتژی شکل گرفته است )همان،  K.D.Kدموکراتیک حل خواهیم نمود. 

وجود آمد و ه دنبال روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به که ب P.K.Kبه دنبال چند دور مذاکره دولت با 

، مبارزه مسلحانه خود را در منطقه شمدینلی در استان به شدت 1981آگوست 81در  P.K.Kشکست فرآیند صلح، 

ییرات غاز طرف دیگر نیز همزمان با ت گرا و طرفدار حزب و در مجاورت مرزهای ایران و عراق را شروع نمود.ملی
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های نظر یکی از دوره شروع شد. بازه زمانی مورد 1994 -8333، پروژه دموکراتیزاسیون در ترکیه P.K.Kساختاری 

ی که کاندیداتوری ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا اعالم یطلبانه در تاریخ مدرن ترکیه است، جااصالحی جاه

 1994تا جوالی  1991بسته پیشنهادی را بین فوریه  1اصالح و  1998گردید. پارلمان ترکیه قانون اساسی را در اکتبر 

ه بر فسخ مجازات اعدام، به آزادسازی احزاب، مطبوعات و آموزش به زبانی غیر از زبان تصویب نمود. این بسته، عالو

های ترکیه از این قوانین ذکر این مطلب بود که هویت کردی به کید کرده بود. تحلیل سیستماتیک روزنامهأترکی ت

این قانون عفوی را همچنین  .(sommer, 2005)ها به رسمیت شناخته شده است عنوان یک هویت جدا از ترک

اردوغان در سفری  1995گرفت. در سال دربر می 1999و 8999و8333های در سال P.K.Kتر ینیبرای اعضاء رده پا

اما موقعیت نه چندان مستحکم حزب عدالت و توسعه در "له من است أله کرد مسأبه دیار بکر اعالم نمود که مس

سو و نیروهای پشت پرده سیاست در ترکیه و خصوصاً سازمان نیمه ناسیونال از یک  -مواجه با نیروهای سکوالر 

حزب عدالت و توسعه در  .(romano, 2006)های مستحکم پیش رود مخفی ارگنه کون و ارتش نتوانست با گام

کرسی پارلمان از کردهای  29ی فراوان در مناطق کردنشین و پر کردن حدود أبا کسب ر 1995جریان انتخابات سال 

له کرد بپردازد. با شروع روند گشایش دموکراتیک حزب عدالت و أود این جسارت را یافت که به حل مسعضو خ

توان بازگشتی متصور بود، شروع این روند همزمان که با توسعه عمالً گام در راهی نهادهاست که برای آن نمی

های فراوان از انتقادات و خصومتامیدهای فراوان از سوی مراجع چپ و دموکراتیک مورد حمایت قرار گرفت با 

تکار بخارج گشتن ا ها نیز بهراستی و افکار عمومی ترکیه همراه گردید، شاید فشار این گروههای دستسوی گروه

های رغم سیاستهر چند حزب عدالت و توسعه سعی نموده است علی ،عمل از دست اردوغان بینجامد. دراین راستا

خود جلب نماید و با تشویق آنها به بازگشت به شهرها اندک  را نیز به P.K.Kسلح متناقض خود توجه نیروهای م

های ه گشایش دموکراتیک در رسانهژرو در همان اوان شروع پروموفقیتی را در نزد مخالفان خود کسب نماید از این

ها خشونت گردد و کسانی که دراعالن می P.K.Kترکیه اعالم گردید عفو مشروطی جهت بازگشت اعضای 

ماه حبس و دیگر اعضای  5اند تا ها شرکت داشتهگردند، افرادی که در درگیریماه حبس می 9اند تا تی نداشتهیمسئول

  .(camal, 2009)سال زندانی خواهند شد  5تا  9ارشد حزب از 

 به عنوان سوژه ژئوپلیتیک P.K.Kترکیه و 

، دستور 1989 چاوجاالن نیز در مار ، گشود وP.K.Kح را با ان، فاز جدیدی از صلغ، رجب طیب اردو1981در سال 

، پارلمان 1989از ترکیه خارج و به کوهستان قندیل رفتند. در سال  P.K.Kکجانبه را صادر و نیروهای یبس آتش

، تحت 1985در ژوالی  .(Reuters, 2014)ترکیه چارچوپ قانونی را را برای مذاکرات با کردها، تصویب کرد 

، همچنین اقدام تروریستی P.K.Kتر داعش در مناطق کردنشین و اقدامات فرا سرزمینی ای و ظهور قوینطقهمسائل م

کشته شدن دو نیروی پلیس  داعش در شهر سوروج که به کشته شدن کردهای حامی مبارزین کوبانی انجامید و متعاقباً
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 .(Rights Watch, 2011) شده اعالم شد ، فرآیند صلح توسط اردوغان، تمامP.K.Kترک مرتبط با داعش توسط 

ای، ترکیه بیشترین خصم را در برابر حزب کارگران کردستان دارد. ترکیه از میان کارگزاران ژئوپلیتیکی منطقه

های بوجود آمده است. این دو گروه با الهام از اندیشه PYD/P.K.Kنگران خطی است که در سالیان اخیر بین 

باشند، چرا که آموزش ایدئولوژیک / نظامی این دو قندیل وابسته می انینیز به منطقه کوهست اوجاالن و در بعد نظامی

هدفش رسیدن به خود مختاری دموکراتیک و  P.K.Kکیرد. در حالی که گروه واحد در آن مناطق صورت می

ارتباط بین سه  وپی تحکیم قدرت  حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر برای کردها در ترکیه است،کردهای سوریه، در

، PYD شمال عراق )شنگال( است که یک کریدور را ازعراق به قلمرو در یک کانتون کرد کانتون کرد در سوریه و

دانند. درمالقاتی که صالح مسلم می معادل یکدیگر را PYD و P.K.K ه همیش وجودآورد. مقامات ترک،ه ب

بخشی  که کردهای سوریه، مقامات ترکیه قول دادبه  انجام داد، آنکاراز ا 1989ژوالی  13ر د PYDرهبر

 دارد، سوریه وجود که هرج ومرج درزمانی اینحال اضافه نمودکه تا ازحاکمیت ارضی سوریه باقی خواهند ماند. با

رغم مخالفت ترکیه علی آن و محتوم است. کمی پس از نیاز به ایجاد یک دولت موقت برای کردهای سوریه یک امر

سیس سه کانتون أرسمی ت طورهب PYDت تحت زعام کردهای سوریه، ،P.K.Kا دولت کردی همراه بسیس یک أت با

عالوه  PYD/P.K.Kی کارگزاری ژئوپلیتیک .(Gunter, 2015: 108) اعالم نمودند عافرین را کوبانی و جزیره،

طوری که است به درگیر یزمنطقه ن در کارگزاران ژئوپلیتیک دیگر ای باساختارهای ژئوپلیتیک منطقه برتعارض با

باقلمروخواهی  8934آبان  11گیری منطقه شنگال در بازپس داعش در درگیری با عالوه بر PYD/P.K.Kط خ

PDK که این نبرد، این درحالی بود مرزهای کردستان سوریه، مقابله نمودند و در جهت نفوذ ژئوپلیتیکی خود زنی 

 حال درخصوص کارگزاریاینه ساختارهای ژئوپلیتیکی بود. علی و یک مبارزه ژئوپلیتیکی صرف برای کارگزاران

PYD/P.K.K ذیل اشاره نمود. توان به مواردمی 

  و ازسرگیری جنگ بین ترکیه P.K.Kبه دنبال پیروزیAKP سریزی  خطر ،1985انتخابات نوامبر  رد

 ،جنگ به شمال سوریه را به همراه دارد

 ن فروپاشی روند صلح دموکراتیک بی P.K.Kهای کرد به تنش بین گروه تواند منجردولت ترکیه می و

 باشد،اسالمی می های تندروراستای منافع گروه رکه این تعارض د رددگ PDKو  PUKعراقی وخاصه 

اختصاص داده است  به خود نه هژمونیک را موقعیت مسلط و ،PDKق گرچه درکردستان عرا

(Bozarsaln, 2010: 11).  

 ه ای باید نقش سازندفرامنطقه ای وپلیتیکی منطقهساختارهای ژئوPYD مناطق شمالی  برای ثبات در را

 ،های تندرو را بپذیرندمبارزه علیه گروه سوریه و
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 ط قدرت گرفتن خPYD/P.K.K تعامالت های جدید ژئوپلیتیکی وباعث مرزبندی مزوپوتامیا در / 

بندی که این امرصف گردددرخاورمیانه می کارگزارهای ژئوپلیتیکی / تقابالت جدید بین ساختار

 .(Salih, 2015: 2)به همراه دارد  نیز ساختارهای ژئوپلیتیک جهانی را

ر این د .(Erdogan, Hurriyet, 2014) بوده YPGمعادل  P.K.Kاند که مقامات ترکیه بارها اعالم داشته

 دارد: PYDراستا، ترکیه، سه انتظار از 

 سدهمکاری نکردن با رژیم ا،  

 عدم تشکیل یک دولت دوفاکتو در شکل مذهبی و یا قومی، 

 تعهد کردهای سوریه برای امنیت مرزهای ترکیه.  

، ترکیه نه از طریق نیروی نظامی، PYDالمللی از به علت عدم تحقق مطالبات فوق، حمایت جامعه بین ،بنابراین

با تمام این  .(Tas, 2015)با کردهای سوریه رفت آمیز و آنتاگونیستی به مقابله بلکه از طریق یک سیاست خصومت

باشد که با مانیفست نظری در حال حاضر یکی از کارگزاران اصلی ژئوپلیتیکی در مزوپوتامیا می P.K.Kتفاسیر، 

ای با های خاورمیانههای کالسیک و مدلی برای رفع بحرانکنفدرالیسم دموکراتیک، آلترناتیوی برای دولت ملت

-Hevian, 2013: 98)جنگند باشد که در صفوف این حزب میای کردهای کشورهای همسایه میحمایت توده

102).  

 سازی ژئوپلیتیکدبرن

 ;example, Aaker, 1996)ادبیات فراوانی در حوزه برندسازی توسط اندیشمندان به رشته تحریر در آمده است  

Kapferer, 1997; Aaker, 1997; de Chernatony, 1999; Urde, 1999; Keller, 2009; 

Konecnik Ruzzier and de Chernatony, 2013 )انداز، که البته بار مدیریتی داشته و بالطبع، چشم

سازی ژئوپلیتیک وابسته باشد. ظهور مدل برندها، اجرا و تحلیل موقعیتی در آنها برجسته میموریت، اهداف، ارزشأم

)حاتمی و عبداله پور،  ع کننده و مدیریت فرآیند برند را بر عهده دارندباشد چرا که آنها شروبه ذینفعان آن می

باشد و پیش شرطی برای دستیابی به سازی ژئوپلیتیک که جزء الینفک مدیریت استراتژیک میمدل برند (.8932

است. این م با تعارض و خشونت أاهداف استراتژیک است، نوعی ویژه از برند و با هدف بازخوانش ژئوپلیتیکی و تو

ها و یا ساختارهای دو فاکتو، ترسیم بنماید. فراموش نکنیم مدل برندسازی تواند تحلیل جامعی را از شبه دولتنحله می

های های ضعیف، علیه ساختار و له کارگزارهای جدید و بر روی گسلملت - ژئوپلیتیک بر بافت ژئوپلیتیکی دولت

 .(8934و قادری،  پوردهد )عبدالهتمدنی و سرزمینی رخ می
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 PKKک مدل برندسازی ژئوپلیتی: 3جدول 

 کارکرد اجرا هویت برند

 .)تمدن دموکراتیک و اکولوژی( چشم انداز

 .)تاریخ، هویت، زبان، نژاد( هاارزش

 .)پرچم، سرود وسرزمین و..( نمادها

)اوجــاالن و گریالهــای کشــته شــده  اشــخاص برنــد

PKK). 

 .ها(ا میدان) تعارض ب تصویرسازی از دشمن

)کردستان خود یک برنـد و دوری از  ییادعای قلمرو

 نام کردستان ترکیه، عراق و ...

ـــــی ـــــاختار حکمران ـــــدل  س )م

 .کنفدرالیسم(

ــــــــــــامی  ــــــــــــدرت نظ ق

(PKK,HPG,YPG). 

 .آب( و )انرژی منابع

ـــاتی ـــای ارتباط ـــاهواره،  ابزاره )م

 .دیاسپورا( و مطبوعات

هــای )و شــاخه بســیج حامیــان و متحــدها

 .ای(نی و عوامل فرامنطقهکردستا

) ســـاختارها و  مرعـــوب نمـــودن رقبـــا

 .(کارگزارها

ـــرو ـــم و قلم ـــر رژی ـــم  تغیی )کنفدرالیس

دموکراتیک به عنوان یک مدل حکمرانی 

هـای کالسـیک ملت –و جایگزین دولت 

 .ایخاورمیانه

 

این تحقیق، این مفاهیم شناسی سیاسی دارند ولی گرچه مفاهیم سوژگی سیاسی و موقعیت سوژگی، ریشه در جامعه

وپلیتیک جدیدی ، کدها و بینش ژئثر از گفتمان ژئوپلیتیکأخر، متأمت P.K.Kنماید. را در ژئوپلیتیک، عملیاتی می

-ی شاهد نوعی فاصلهیحمالت داعش به عمق مزوپوتامیا، تعریف نموده است و از سو ودنبال آشوب ژئوپلیتیکی ه را ب

کالسیک و ازجانب  P.K.Kی تشکیالتی و قهر انقالبی یدترمینیسم، کاست گرا گیری از دگماتیسم، رادیکالیسم،

دیگر، ناظر نوعی تقدم و ترجیح اجتماع بر سیاست، جنبش بر سازمان، وسیله بر هدف، زندگی بر مبارزه، علنیت بر 

هویت بر قدرت در  ای بر سلسله مراتبی، وگانگی بر تمرکز، ساختار شبکهکاری، کارگزاری بر نمابندگی، چندمخفی

های متعارض دولت ترکیه راه را بر هر گونه مبارزه هستیم اما جناحی در درون حزب و سیاست P.K.Kدرون 

را از  P.K.Kهای جدید توان سیاستی از منظری گفتمانی مییپارلمانتاریستی و نرم بر روی طرفین بسته است. از سو

ملت  -ل چپ تحلیل نمود چرا که روایت ارتدوکسی از پدیده دولت مدخل سوسیالیستی و در وادی دموکراسی رادیکا

ی، جامعه یگراهای کلیدی کنار گذاشته شده و به جای آنها به مسائلی مانند کثرتبه فراموشی سپرده شده و انگاره

در  مدنی، سیاست هویتی و فرهنگ گفت و شنودی در قالب کنفدرالیسم دموکراتیک و تمدن دموکراتیک اشاره کرد.

توان موقعیت سوژگی و ذوب در ساختار را به آن اطالق نمود، جای خود را به متقدم که می P.K.Kهمین راستا 

P.K.K خر با سوژگی سیاسی داده که خود را به عنوان یک سوژه ژئوپلیتیک، مطرح که کنشگری خود را از أمت

به شکل گفتمانی  P.K.Kهویت سوژه ژئوپلیتیکی  نشان داد که نوشتارترکیه به عراق و سوریه تسری داده است. این 

های هویت بخش ژئوپلیتیکی در منطقه مزوپوتامیا، رخ داده، شدگی گفتمانشود و در حال حاضر که از جاساخته می

خیزش حزب کارگران،  ،بنابراین .(8934پور و قادری، امکان ظهور سوژگی ژئوپلیتیکی آن فراهم آمده است )عبداله
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یرگی سوژگی ژئوپلیتیک بر موقعیت سوژگی در خاورمیانه امروزی و آشوب سرزمینی حاصل از آن نشان از چ

 .باشدمی

 کردهای سوریه

های شد که بخشی از استانبامی سوریهکردستان سوریه بخش کردنشین در شمال خاوری، شمال و شمال باختری 

 غرب دموکراتیک خودمدیریتیاکنون تحت سیستم سیاسی  این منطقه هم گیرد.میرا دربر حلبو  رقه، حسکه

است.  تقسیم شده عفرین کانتونو  کوبانی کانتون، جزیره کانتونهای درآمده و به سه واحد سیاسی با نام کردستان

های غیر عرب کنند. اقلیتزندگی می دمشقو  حلبسوریه نیز در شهرهای بزرگ، مانند  کردهایشمار زیادی از 

 را سوریه جمعیت درصد 81 که هستند کردها هاآن بزرگترین که سازندمی را( میلیون 2/18) سوریه جمعیت 83٫2٪

متصل است ولی این  عراق کردستانو  ترکیه کردستان مرزهای به سوریه کردنشین مناطق که هرچند. دهندمی تشکیل

کیلومتر از  299های مجزا از هم قرار گرفته و با وسعتی برابر با سوریه به صورت بخشمناطق در داخل خاک 

نیز  ایزدیانو  علویانهایی نیز از گیرد. بیشتر کردهای سوریه سنی شافعی هستند؛ اما اقلیترا دربرمی عفرینتا  دیرک

مونی حزب اتحاد ژا وجود دارند. در حال حاضر و در کردستان سوریه سه حزب ذیل و البته با هنهدر میان آ

 باشند؛می دموکراتیک مشغول فعالیت

 سوریه و به نوعی شاخه کردستان سوریه  کردستان دموکراتیک اتحاد حزب، رهبر مسلم صالح

P.K.K، 

  کردستان سوریه و نزدیک به  غرب مردم جبههعبدالسالم احمد رهبرP.K.K، 

 رتی( و به نوعی شاخه کردستان سوریه )الپا سوریه کردستان دموکرات حزبP.K.K، 

 اند یک جنبش فراگیر را در سوریه به دست گاه نتوانستهاما کردهای سوریه به دالیل ذیل هیچ

 ،آورند

 ها در سوریه که همیشه پایگاه اصلی افزاری دولت ترکیه بر علیه تشکلافزاری و نرمبرخورد سخت

 ،اندحزب کارگران کردستان ترکیه بوده

 ای کنش سیاسی کردهای سوریه در سه دهه اخیر با نه در سوریه بلکه با برادر خوانده کرد ترکیه

 ،بوده است P.K.Kخود یعنی 

  عراق کردستانو  ترکیه کردستانوضعیت جغرافیایی: هرچند که مناطق کردنشین سوریه به مرزهای 

متصل است ولی این مناطق در داخل خاک سوریه به صورت سه بخش مجزا از هم قرار گرفته و در 

 ،ندافتهبین آنها اعراب اسکان یا
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 نداده کردها به را اجازه آشکار گاههیچ سوریه بر حاکم نظامرانه سختگی و خشن برخورد شیوه 

 را کردی زبان به روزنامه و تلویزیون و رادیو داشتن حق سوریه کردهای مقطعی هیچ در. است

 از ناشی ردهاک ضعف اصلی بخش واقع در .اندنبوده خود مادری زبان به تحصیل به قادر و اندنداشته

 ،استه بودهسوری در مرکزی حکومت قدرت

  تعدد احزاب و ضعف ساختاری و سیاسی آنها تا این هنگام مانع از ایجاد گفتمانی واحد در بین

اند. به همین کردهای سوریه بوده و در واقع احزاب بیشتر به جدال و کشمکش با یکدیگر پرداخته

 ،زاب کردستانی سوریه اعالم شدک میان احتشکیل یک جبهه مشتر 4/2/1988دلیل در 

اهمیت متغیر کردی در سوریه تا به آنجاست که آثار بسیاری در خصوص بحران و دوران پسابحران در سوریه به 

  :کردهای سوریه اختصاص دارد که اهم این آثار عبارتند از

  ،این رساله ، جاکوب توسط مادکس "(1985اسد ) سازی در دوران پساصلح"رساله دکتری با عنوان

سازی را به تصویر های داخلی به فرآیند صلحسد و انتقال از جنگا سناریوهای برای دوران پسا

کشد و در این شرایط، خلق یک محیط امنیتی، مهندسی دموکراسی، دستیابی به یک آشتی ملی و می

گیرد. دو مبنای نظری از بین بردن موانع یک صلح پایدار در سوریه تقسیم شده مورد بحث قرار می

 ،دهدهای تئوریک این تحقیق را تشکیل میتقسیم قدرت و تسهیم قدرت، پایه

 توسط اریک گنتز،  "(1989مرزها، مردم و وضعیت سیاسی کردها در سوریه )"ای با عنوان مقاله

و  های کردی، مشکالت مرزیبندی گروههای کرد، صورتاین مقاله به تبارشناسی کردها و سازمان

 پردازد.جمعیت کردها در نواحی خارج از سوریه و وضعیت پناهندگان کرد، می

  در فصل "(1989ای برای سوریه )مبارزه منطقه"گزارش راهبردی در خصوص خاورمیانه با عنوان ،

ود علیه اسرایل و در فصل ششم خدوم به نقش ایران در بحران سوریه به عنوان نخستین خط دفاعی 

  ،پردازدیه و حمایت حزب کارگران کردستان از حزب دموکراتیک خلق میبه کردهای سور

 های استراتژیک حزب کارگران کردستان در انتخاب "لمللی بحران با عنوان ابین گزارش گروه

، در این گزارش، نقش کادرهای تعلیم دیده حزب کارگران کردستان در شمال "(1982سوریه ) 

گیرد. فرضیه اصلی مقاله، سرریزی تعارض بین ورد تحلیل قرار میسوریه و قلمرو خواهی کردها م

 ،باشدور ترکیه به شمال سوریه میترکیه و حزب کارگران از داخل کش

  ،این رساله دکتری، زمان نظام قیومیت در  ،"(1989تصویرسازی هویت کرد در سوریه ) "تز دکتری

ای را د به سوریه مانند کامران بدرخان، پایهای پس از تبعیدهد. نخبگان کرد ترکیهسوریه نشان می

ای، تحلیلی بر ناسیونالیسم برای ناسیونالیسم کرد در سوریه بوجود آوردند. این تز به صورت ریشه
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کرد در حیات پس از فروپاشی عثمانی است و مروری تاریخی بر هویت، نماها و زبان به عنوان، 

  ،باشدهای ناسیونالیسم کرد میپایه

 این مقاله، پژوهش خود را با  ،"(1981)  سوریه پس از اسد، فرصت یا گرداب"ه ای با عنوان مقال

ثیرات أکند. سپس در مقاله، تال آیا رفتن اسد به نفع سوریه است، آغاز و سناریوهایی را عنوان میؤس

  ،نمایدثباتی سوریه را بر همسایگان، مشخص میثبات و بی

  این  ،"(1983) دهدرضات اخیر آینده سوریه و عراق را شکل میچگونه تعا"گزارشی با عنوان

ی و تقسیمات قومی در سوریه بر این اعتقاد است که شورشیان در یگراگزارش با تمرکز بر فرقه

ثیراتی أسوریه قادر به سرنگونگی حکومت نیستند، ولی در قلمروهای سرزمینی و هویتی سوریه، ت

این گزارش که در اوج اقدامات داعش، نگاشته شده، توان این  بسزا برای دگرگونی خواهند داشت.

های تروریستی تکفیری، تمرکز خود را بر داند و از بین گروهگروه را در آشوب ژئوپلیتیکی، زیاد می

های غیر جهادی در سوریه مانند و ضعف گروه 1985بیند. الگوهای نبرو در سال روی داعش، می

 باشد. گر در این گزارش، میارتش آزاد از نکات مهم دی

 ق و منافع یاین مقاله به عال (،1985سوریه )در  آن هایمنافع اسرائیل و گزینه"ای با عنوان مقاله

 شود:در سوریه شامل موارد ذیل می لپردازد. اهداف اسرائیبسیار متفاوت اسرائیل در سوریه می

 ثیر سیاسی و نظامی روسیهأحداقلی نمودن ت، 

 دن یک اسد ضعیفبودن و مان، 

 های جوالنی از ادعای سوریه بر بلندییزدامشروعیت،  

 نه ضرورتاً داعش محدودیت برای میلیشیای سنی و،  

 جبهه  ثیری برأثیرگذاری بر سوریه، محدود و تا کنون نتوانسته، تأدر این گزارش توان اسرائیل برای ت

 مقاومت و مشخصاً اقدامات ایران در منطقه، بگذارد.

 این مقاله به تالش اسرائیل ، "(1982بازسازی سوریه، سنجش دیپلماتیک و نظامی )  "ای با عنوان لهمقا

پردازد. در این راستا این اقدامات را  در سوریه میاهللبرای محدود کردن ایران و کارگزارانش مانند حزب

 نماید:در سه حوزه سنجش می

  پردازدروسیه و آمریکا و متحدان آنها میسنجش نظامی: به توان نظامی و استعداد نیرو، 

 سنجش دیپلماتیک: تعامل و تقابل آمریکا و روسیه و مطامع سیاسی ایران و ترکیه، 

 یابی ایران در منطقه شاماتبا روسیه و ترس از قدرت تنحوه تعامال یل:ئسنجش نقش اسرا،  
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 این رساله دکتری در  ،"(1983انتقال هویت و تعارضات قومی در سوریه )  "رساله دکتری با عنوان

های قومی، های هویتی و مطالعات تعارض و ستیز به بررسی گروههفت فصل و با استفاده از مدل

-ها از افراطتعارضات هویتی، دوگانه هویتی عرب / کرد، تعارضات و تقابل بین آنها، ترس از اقلیت

 پردازد. ی رادیکال سنی، مییگرا

 این مقاله به ساختار اپوزیسیون  ،"(1989ار سازمانی اپوزیسیون در سوریه ) ساخت "ای با عنوانمقاله

جویان گپردازد. در این گزارش آمار دقیقی از جنو استعداد نیروی جنگی آنها علیه حکومت می

ای آنها های مخالف، ایدئولوژی، مانیفست و منابع بودجهالنصره و سایر گروهارتش آزاد، داعش، جبهه

  ،کشیده شده استبه تصویر 

 این کتاب بر کیفیت و چگونگی  ،"(1985تاریخ کردهای سوریه، سیاست و هویت )  "کتابی با عنوان

کید و حزب کارگران کردستان ترکیه را به عنوان عامل نضج أهویت و سیاست کردهای سوریه، ت

کرد به مذهبی،  داند. از سویی این تحقیق با کالبد شکافی جامعهناسیونالیسم کرد در سوریه می

  ،گذاردسکوالر و سوفیسم، تحلیلی نو را از جامعه کرد سوریه به نمایش می

 تبارشناسی احزاب کرد قدیمی در سوریه، دوران تسلط  ،"(1982کردهای سوریه ) “ با عنوانای مقاله

تولد خودمختاری  و 1988فرانسه بر سوریه، ورود حزب کارگران کردستان به سوریه، خیزش سال 

بندی هویت کردها برای آینده سوریه، کردها در سوریه، انقالب کردستان سوریه و صورت

 .باشندموضوعات محوری اثر حاضر می

 تبارشناسی شورش کردها پس از بحران سوریه

ه شورش در سوریه و مشخصاً در شهر درعا شروع شد، جوانان کرد در ابتدا به شورش پیوسته ک 1982در مارس سال 

های کردی در این گرچه غالب جریان، (zisser, 2014) های کردی نیز به معترضین عرب، هم آوا شدندنو سازما

نون ظاسالمی این اعتراض، نسبت به آن م های عربیبازه زمانی، سکوت کردند، چرا که احزاب کردی به علت سازه

 ,Tojel) زمین به کردها را لغو نمودبودند. در پاسخ به سکوت کردها، رژیم سوریه، قانون منع مالکیت و فروش 

احزابی از کردها که صراحتاً به مخالفت با رژیم اسد و حمایت از اپوزیسیون عرب پرداختند شامل . (226 :2014

در این زمان،  .حزب دموکرات کردستان عراق داشتندحرکت آینده، اتحاد و حزب آزادی بودند که عمدتًا گرایش یه 

نمود و شورای ملی کردها بر آن پافشاری می (SNC)ی سوریه که توسط شورای ملی سوریه اختالف بر سر هویت عرب

(KNG) شد، کردها از حمایت اعتراض جنبش دست کشیدند که توسط بارزانی حمایت و هدایت می(Allosop, 

ز، عبدالحکیم شورای ملی کردها برای اولین بار، اکثریت کردها را متحد و اولین رهبر آن نی .(197-199 :2015

بشار رهبر حزب دموکرات کردستان سوریه بود. ماموریت شورای ملی کرد، یافتن یک راه حل معطوف به صلح برای 
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کید شورا، بودن در شورش و امتناع هر گونه أکه ت ارچوب سوریه متکثر و دموکراتیک، مادامیهمشکل کردها در چ

ترین حزب کردی در زب اتحاد دموکراتیک به عنوان اصلیح .(Hossino, 2012: 4-5)مذاکره با رژیم اسد بود 

های خود در مناطق کردنشین پرداخت. با بازگشت سوریه در این تشکل قرار نگرفت و در عوض به تقویت پایگاه

ثر از حزب کارگران أصالح مسلم به عنوان دبیر کل حزب اتحاد دموکراتیک و به مدد قدرت نظامی حزب که مت

ثر أو مت 1984بود، این حزب هژمونی خود را در مناطق کردنشین به سایر احزاب نشان داد. در ژانویه کردستان ترکیه 

از تفوق حزبی، حزب اتحاد دموکراتیک، انقالب غرب کردستان آغاز و هدف آن اجرای یک سیستم سیاسی فدرال 

لوژیکی با مفهوم کنفدرالیسم دموکراتیک مبتنی بر خودگردانی و نظام کانتونی بود. این نظام خودگردان از لحاظ ایدئو

 - که توسط رهبر حزب کارگران کردستان، توسعه یافته بود، منطبق بود. این سیستم، رد، امحاء و انکار سیستم دولت

نظام کنفدرالیسم دموکراتیک یک  .(Gunter, 2014: 65) ملت محور است / ملت و خواهان نظام و ساختار خلق

باشد. با پیروزی چشمگیر حزب اتحاد دموکراتیک در نبرد کوبانی بر علیه ین به باال مییاز پای و یدموکراسی استقرا

های ترکیه نیز که در صدد رب از کردهای سوریه را به عنوان یک متحد، شروع و تالشغهای داعش، موج حمایت

ود، با شکست مواجه شد. ارتباط بین تروریستی نشان دادن حزب کارگران کردستان و حزب اتحاد دموکراتیک ب

ایدئولوژی کنفدرالیسم دموکراتیک، توسعه ناسیونالیسم یا دستور کار قومی نیست بلکه اهمیت این ایدئولوژی در نشان 

های قومی غیر کرد به عنوان قسمتی از انقالب کردستان و کسب مشروعیت دادن جذب متحدان خارجی و گروه

بندی نیروهای نظامی چند ملیتی در ذیل نیروهای حزب اتحاد نگاه صورت باشد. با اینخودمختاری این مناطق می

، صادر 1983ی کردها تشکیل و رئیس جمهور آمریکا نیز دستور تسلیح این نیروها را در ماه م ریاستدموکراتیک با 

معطوف نمودند، ی توجه کشورها اتحادیه را به حمایت از کردها یکرد. نمایندگان دیپلماتیک در چندین کشور اروپا

مضاف بر این دیاسپورای کرد نیز، نقش مهمی را در پیوند میان حزب اتحاد دموکراتیک و فعالین سیاسی اروپا، ایفا 

 نمودند. 

-رسد حزب اتحاد دموکراتیک، جوامع غیر کرد را در حیات سیاسی شمال سوریه دربرنظر میبه ،مادامیکه

نهایت هیجان زده است. شورای ملی ک و شورای ملی کردها هنوز بیگیرد، روابط بین حزب اتحاد دموکراتیمی

کردها نقدهای اساسی مانند نگاه توتالیترمآبانه، ذوب در ایدئولوژی اوجاالن و جلوگیری از نصب پرچم پان کردیسم 

کردها  این ادعاها را رد و شورای ملی ،راتیککنند. در عوض حزب اتحاد دموکبر حزب اتحاد دموکراتیک وارد می

این تناقض داخلی بین  (ARA news, 2016/14/8)کند. را متهم به کارشکنی در توسعه سیاسی کردستان سوریه می

توان گفت یک جنگ نیمه کردهای سوریه، همیشه قسمتی از دخالت کنشگران خارجی بوده است. به نوعی که می

مل حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحاد نیابتی در کردستان سوریه در جریان است. شورای ملی کردها، عا

باشند. دو دلیل اصلی که بر استقالل هویت کردهای سوریه در دموکراتیک، عامل، حزب کارگران کردستان ترکیه می
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نشینی رژیم سوریه از نواحی کردنشین و ترک قلمرو شمال ثیر گذاشت، شامل، عقبأخالل جنگ داخلی سوریه ت

المللی بود. این دالیل باعث وریستی و مشخصاً داعش که همزمان دشمن کردها و جامعه بینسوریه و ظهور گروه تر

المللی در مبارزه داعش بود، مضاف بر این گفتمان، حزب اتحاد دموکراتیک پیوند بیشتر کردها با جامعه و ائتالف بین

ی / سرزمینی را به عنوان جزء الینفک در خصوص حق زنان، پلورالیسم و دموکراسی مدنی و فدرالیسم، این واحد هویت

ها و احزاب کرد سوریه، ها بین گروهواقعیت سیاسی جدید در آینده فدراسیون سوریه، نشان داده است. گرچه تنش

تنش بین حزب اتحاد دموکراتیک و  ،طوریکههای بزرگ خودمختاری کردها در سوریه است. بهیکی از چالش

ای را نیز درگیر خود نموده است. به عالوه ای و فرامنطقهداخلی، بلکه عوامل منطقه شورای ملی کردها، نه یک پدیده

فعالین کردستان سوریه طرفدار یک دموکراسی لیبرال و حقوق بشریند و در پی جستجو حمایتی میان روشنفکران 

  .(sofie, 2017: 18)غربی و نهادهای حکومتی هستند 

جمعیت درصد  5باشند. منابع عربی، جمعیت کردها را تنها حدود ریه میکردها دومین گروه زبانی مهم در سو

 درصد 19گرایان کرد این جمعیت را در حالیکه ملی (.http://syriapop.wordpress.com)دانند سوریه می

 .(Bruinessen, 1992: 15)اند درصد را در آمارهای خود ذکر نموده 1و بروینسن  درصد 1دانند. مک داول می

 99باشد. از این تعداد از منظر جغرافیایی، جمعیت کردها در سه منطقه جدا از هم یعنی، عافرین، کوبانی و جزیره می

خالء بین این سه منطقه  .(Gambill, 2014)باشد درصد در جزیره می 49در کوبانی و  درصد 89در عافرین،  درصد

کیلومتر و فاصله بین  849فاصله بین عافرین و کوبانی  ،طوریکههای اساسی کردهای سوریه است، بهیکی از چالش

باشند. جمعیت اصلی کردها در های قومی کرد بین این مناطق، ساکن میکیلومتر است. گروه 839کوبانی و جزیره 

ای نیز در زیر مناطقی های حسکه و حلب و نواحی شهری مانند دمشق، ساکن و جمعیت قابل مالحظهسوریه در استان

 4که بالغ بر  بکردهای سوریه در استان حلدرصد  49ند عامودا، قحطانیه، مالکیه، درباسیه، وجود دارند. تقریباً مان

 درصد85باشد روستا می 8459شهر و  91استان که دارای کنند، ساکنان کرد در این میلیون جمعیت دارد، زندگی می

کردها در قسمت شمالی استان و  (.http://www.alp-city.org/aleppohistory.php)دهند جمعیت را تشکیل می

عالوه در شهر حلب و در دو محله اشرفیه و شیخ مقصود نیز هکنند، بدر منطقه عافرین و زیر منطقه کوبانی زندگی می

روستا است که عالوه بر اکثریت  139ن دارای زیرمنطقه و دارای برتری جمعیتی کامالً با کردها است. شهر عافری

 (.http://tirejafrin.com/index.php?page)باشد. ها نیز میجمعیت کرد، دارای اقلیتی از اعراب و ترکمن

ت و هزار نفر جمعی 199روستا،  899شهر کوبانی نیز در تقسیمات جغرافیایی در استان حلب قرار دارد. کوبانی دارای 

در کوبانی قبیله برازی که  .(http://en.firatajans.com/news/news) باشدجمعیت کرد می درصد39بال بر 

حسکه که استان کردنشین  .(Tajel, 2008)دهند ترین تشکل را تشکیل میدر دو سوی مرز، اسکان دارند، قوی

 4عراق واقع شده است. استان حسکه دارای باشد در شمال شرق سوریه و در همسایگی ترکیه و دیگر در سوریه می

http://www.alp-city.org/aleppohistory.php
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 رصدد 99باشد. منابع عربی، تعداد کردها را زیر منطقه، می 83منطقه حسکه، مالکیه، قامشلو و راس العین، و 

کردها این آمار را جعلی و بر گرچه  ،(http://www.zengil.net/web/?p=18341)دانند جمعیت استان می

آن کردها بوده و اقلیتی از  روستای کردنشین، جمعیت غالب استان از 299این اعتقادند با توجه به جمعیت زیاد 

 رصدد 29شهر قامیشلی، بزرگترین شهر کردها در سوریه بوده که حداقل  .اعراب مهاجر نیز در این استان وجود دارند

زیر منطقه به نام عامودا، تل حمیس و قحطانیه بوده که  9دهند. قامیشلی دارای ل میجمعیت شهر را کردها تشکی

توان، مضائق باشد. از تحلیل مناطق و زیر مناطق کردنشین در سوریه میبزرگترین تجمع کردها در عامودا می

 / دموگرافیک کردها را در سه مورد ذیل، تشریح نمود: ژئوپلیتیک

 یتی مناطق کردنشینعدم پیوستگی قلمرو جمع، 

 مناقشه وجود جمعیت قابل مالحظه غیر کرد در مناطق مورد،  

  منطقه اصلی کردها در حلب و دمشق 9حضور نیمی از کردهای سوریه در مناطق خارج از. 

 تشکیل خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان سوریه

( PYDکراتیک )وکردند. حزب اتحاد دم ها، کردها به عنوان خط سوم در جنگ حضور پیداهمزمان با آغاز شورش

باید خط سومی شکل بگیرد که نه با ملت ناسیونالیستی و خط اسالم سیاسی می - معتقد بودند که در برابر خط دولت

دولت بشار اسد باشد و نه با ارتش آزاد و داعش و دیگر مخالفان مذهبی و ناسیونالیست دولت. در پی حمالت پیاپی 

وریه، نیروهای ارتش از شهرهای کردنشین مرزی خارج شدند. نیروهای کرد طرفدار خط سوم، در شهرهای بزرگ س

با سازماندهی نیروی خود کنترل امور را در دست گرفتند و در این مناطق سیستم خودمدیریتی دموکراتیک اعالم 

عی و سیاسی مترتب بر آن ز این تحوالت و تغییرات اجتماا PYD/P.K.Kکردند. در ادبیات سیاسی نیروهای هوادار 

اجتماعی برآمده از آن  -شود و نظام سیاسییاد می 1981ژوئیه  83به عنوان انقالب غرب کردستان )روژاوا( یا انقالب 

شود. در عین حال نیروهای برآمده از این تحوالت و نیز حزب نیز خودمدیریتی دموکراتیک غرب کردستان نامیده می

ملت کردی را ندارند و در عوض  - دند که قصد جدایی از سوریه و تشکیل دولتاتحاد دموکراتیک اعالم کر

ن ملت در هر شکل آ - خواهان دموکراتیزه شدن سوریه بر اساس خط خودمدیریتی دموکراتیک و گذار از دولت

تواند می )عربی یا کردی( هستند. همچنین قصد ایجاد سیستمی تک حزبی را نیز ندارند و هر حزب و سازمان اجتماعی

در مسائل سیاسی شرکت داشته و به کنگرة خلق بپیوندد. از ابتدای تحوالت در کردستان سوریه، نیروهای افراطی 

ور برای مقابله با قدرت گرفتن کُردها، به شهرها و روستاها و مردم غیرنظامی حمله النصرهجبههو  داعشخصوص به

 کانتونهای بندی جغرافیایی، کردستان سوریه به سه کانتون با مرزهایی غیرملی و غیرقومی به نامبر اساس تقسیم شدند.

یک از این مناطق خود یک شورای محلی ویژه موسوم  شود که هرتقسیم می کوبانی کانتونو  عفرین کانتون، جزیره

دهند. مأموریت نهادهای را شکل می کردستان غرب خلق مجلسبه شورای خلق کانتون است که در سطح باالتر 

http://www.zengil.net/web/?p=18341
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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سازی مقدمات برای برگزاری انتخابات سراسری و خودمدیریتی دموکراتیک، تدوین قوانین انتخابات محلی و فراهم

ت. همچنین ادارة مسائل سیاسی، نظامی، امنیتی و تدوین قرارداد اجتماعی )به عنوان بدیلی برای قانون اساسی( اس

 اقتصادی کردستان سوریه نیز از دیگر وظایف خودمدیریتی دموکراتیک غرب کردستان است. 

 های دفاعی خلقیگان

شود گروه نظامی است متشکل از جوانان مناطق شناخته می (Y.P.G)های مدافع خلق که عموماً با عنوان یگان

کند. تمام علیه دولت سوریه و نیروهای مهاجم بنیادگرای مذهبی در کردستان سوریه مبارزه می کردنشین سوریه که

اعضای این نیروی نظامی کرد نیستند و جوانان عرب و آشوری منطقه و نیز نیروهایی از نقاط مختلف دنیا در آن 

ده است، مسئول حفظ نظم و سیس شأجنگند. این گروه که توسط حزب اتحاد دموکراتیک و شورای ملی کرد تمی

 آورد.شمار میخود را یک نیروی شبه نظامی مردمی به Y.P.Gحفاظت از جان اهالی مناطق کردنشین سوریه است. 

های دفاعی زنان نام دارد و به ، نیروی نظامی دیگری نیز در روژاوا سازماندهی شده که یگانY.P.Gعالوه بر 

ها از زنان تشکیل شده و نقش ارتش مستقل زنان را ایفا نیروهای این یگان شود. تمامینامیده می 8اختصار ی.پ.ژ

ژوئیة  83های انقالب گیریود و نیز صیانت از حقوق زنان از مهمترین جهتخکنند. سازماندهی زنان برای دفاع از می

 است. در روژاوا بوده 1981

 :(gunter, 2001: 108) شودطقه تشکیل میطور کلی جغرافیایی کردستان سوریه در حال حاضر از سه منبه

 جزیره کانتون ●

شود و در را شامل می "حسکهدیرک حمکو، گری سپی، گری لکی، درباسیه، سریکانی و "این منطقه شهرهای 

ی و نظامی نیروهای حال حاضر سه چهارم آن تحت کنترل کردها قرار دارد. از یک سال گذشته مراکز و نهادهای مدن

سیس شده است. جمعیت کردهای این منطقه نزدیک به دو میلیون نفر است. عالوه بر این أکرد در شهرهای جزیره ت

 نام جزیره، مترادف است با تولید کل محصوالت کشاورزی سوریه.

قرار دارند. میزان منابع نفت رمیالن به تنهایی با کلیه منابع نفتی  حسکهکلیه شهرهای جزیره تحت اداره ایالت 

 کند، یعنی چیزی در حدود منابع نفتی کرکوک.دیگر این کشور برابری می

 کوبانی کانتون ●

 89نی شمال کردستان واقع شده است. فاصله دشت سوروچ تا کوبا سوروچ دشتای که در روبروی کوبانی، منطقه

تل ابیض، عین عیسی،  اند. گری سپی/کیلومتر است و روستاهای این دو منطقه در همسایگی همدیگر قرار گرفته 85تا 

                                                                 

1. Women's Protection Units 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D9%87
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ها نیز توسط اداره بیشتر این بخش ،منبج و جرابلوس از جمله شهرهای واقع در منطقه کوبانی هستند. عالوه بر این

 هزار نفر را در خود جای داده است. 599ود گیرد. این منطقه جمعیتی در حدکردها صورت می

 عفرین کانتون ●

رسد. اما اخیراً کوچ کردها به این نواحی، شمار ساکنان آن را تا هزار نفر می 599جمعیت منطقه عفرین نیز به 

نیز به کنترل کردها در  ادلیبدو برابر افزایش داده است. بیشتر شهرها و روستاهای عفرین، مانند عزاز، جبل سامان و 

 آمده است.

سه منطقه به لحاظ جغرافیایی دو قسمت جدا از هم هستند. اما این ناپیوستگی جغرافیایی نتوانسته روابط و این 

 تعلق ارگانیک نهادهای سیاسی را در آنجا با مشکل مواجه سازد.

 
 هیسوردر  یافرقه عیتوز کرد در شمال سوریه و یهاکانتون :88شکل 

، ترکیه بیشترین خصم را در برابر کردهای سوریه دارد. ترکیه نگران ایاز میان ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه

های اوجاالن و در بوجود آمده است. این دو گروه با الهام از اندیشه pyd/p.k.kخطی است که در سالیان اخیر بین 

ن دو گروه واحد باشند، چرا که آموزش ایدئولوژیک / نظامی ایبعد نظامی نیز به منطقه کوهستنای قندیل وابسته می

هدفش رسیدن به خود مختاری دموکراتیک و حقوق سیاسی و  p.k.kیرد. در حالی که گدر آن مناطق صورت می

سوریه ویک کانتون  پی تحکیم قدرت وارتباط بین سه کانتون کرد در در فرهنگی بیشتر برای کردها در ترکیه است،

 ، بوجودآورد. PYDو عراق به قلمرشمال عراق )شنگال( است که یک کریدور را از در کرد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ای باساختارهای ژئوپلیتیک منطقه عالوه برتعارض با PYD/P.P.K به طورکلی کارگزاری ژئوپلیتیکی

 داعش در عالوه بردرگیری با PYD/P.k.k طوری که خطاست به درگیر منطقه نیز در کارگزاران ژئوپلیتیک دیگر

مرزهای  در جهت نفوذ ژئوپلیتیکی خود زنی PDKباقلمروخواهی  8934آبان  11گیری منطقه شنگال در بازپس

نه  یک مبارزه ژئوپلیتیکی صرف برای کارگزاران و کردستان سوریه، مقابله نمودند واین درحالی بودکه این نبرد،

 ذیل اشاره نمود. توان به مواردمی PYD/P.K.K ایحال درخصوص کارگزاریساختارهای ژئوپلیتیکی بود. علی

 سرگیری جنگ بین ترکیه و ازPKK ه دنبال پیروزیبAKP یزی ر سر خطر ،1985رانتخابات نوامبر د

 ،به همراه دارد جنگ به شمال سوریه را

 فروپاشی روند صلح دموکراتیک بین P.K.K های کردبه تنش بین گروه تواند منجردولت ترکیه می و 

 باشد،اسالمی می های تندرومنافع گروهراستای  که این تعارض در گردد PDKو  PUKخاصه  عراقی و

اختصاص داده است  به خود نه هژمونیک را موقعیت مسلط و ،PDK گرچه درکردستان عراق

(Bozarsaln, 2010: 11)؛ 

 ه نقش سازند ای بایدفرامنطقه ای وساختارهای ژئوپلیتیکی منطقهPYD مناطق شمالی  برای ثبات در ار

 ،بپذیرند را تندرو هایمبارزه علیه گروه سوریه و

 قدرت گرفتن خط PYD/P.K.K تعامالت ژئوپلیتیکی و دیدجهای باعث مرزبندی مزوپوتامیا در / 

بندی که این امر، صف گرددکارگزارهای ژئوپلیتیکی درخاورمیانه می / تقابالت جدید یبین ساختار

با توجه به موارد فوق در سال  .(Salih, 2015: 2)به همراه دارد  نیز ساختارهای ژئوپلیتیک جهانی را

علیرغم  ،طوریکه، ارزش راهبردی نیروهای کرد سوریه برای روسیه و آمریکا مشخص است به1982

و البته به  1982ژوین  2مخالفت ترکیه نیروهای حزب دموکراتیک کرد، شهر رقه، پایتخت داعش را در 

ای جدی را برای ستان سوریه که مطالبهی، تسخیر نمودند. با تفاسیر فوق، کردیکمک نیروهای آمریکا

استقالل و حاکمیت دوفاکتو بر مناطق کردنشین دارد، با پنج مانع اصلی به شرح ذیل در این مسیر مواجه 

 .(8931/4/98است )موسوی زاده در ایران بازگو، 

توان خود را  شود و تمامطور جدی از تجزیه سوریه دچار ضرر میترین عاملی است که بهترکیه مهم نخست؛

است و به شدت با  P.K.Kبرای جلوگیری از این اتفاق به کار خواهد برد. ترکیه در یک جبهه در حال مبارزه با 

هستند  P.K.Kهای سیاسی کردهای سوریه که برخی از آنها از هواداران عبداهلل اوجاالن رهبر زندانی طلبیجاه

ز ایجاد کرستان سوریه دریغ نکرده است. در واقع عزم ترکیه برای گونه تالشی برای جلوگیری ا مخالف است و از هر

داند در صورت جلوگیری از تشکیل یک مینی کردستان دیگر در نزدیکی مرز خود مثال زدنی است و ترکیه می

 گیرد. اند و ترکیه به شدت در خطر تجزیه قرار میتشکیل کردستان سوریه، کردهای ترکیه تحریک شده
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گویند تقاضای همه آنها می رسند.اپوزیسیون عرب در سوریه از خواسته کردها ناراحت به نظر می رهبران دوم؛

ها سرنوگونی اسد بوده و در این میان مجمع ملی کردستان سوریه به دنبال فدرالیزه کردن سوریه است که آنها گروه

لف رژیم سوریه تنها کردها هستند که اولویت اول های مخاتوان گفت که بین گروهدر واقع می تابند.این امر را بر نمی

 دانند. خود را سقوط اسد نمی

ها، ترکها، اند. ارمنیطور گسترده بحث استقالل را مطرح کردهکردها در سوریه تنها نژادی هستند که به سوم؛

کنون در این زمینه تالش چشمگیری  های نژادی این کشور هستند که تاتبار و یهودیان از اقلیتییهای آسیاچرکس

توانند ادعای استقالل کنند. البته کردها تواند به دلیل شمار کم آن نژادها در سوریه باشد که نمیاند. این مینداشته

بندی کرد. سوریه فدرالیزه نباید تنها بر اساس نژاد عمل کند و بر اساس دین هم باید آنها را تقسیم معتقدند که طرح

آنها حتی به اسد پیشنها دادند که حکومت علوی خود را در غرب سوریه برقرار کند و قدرت را تحویل دهد. در واقع 

تواند اراده دست جمعی و دند و این نمیهای سوریه دچار تک صدایی شتوان گفت که کردها در بین اقلیتمی

 محکمی را پدیدآورد.

تواند برای دستیابی به اهدافشان مشکل کردها در شمال سوریه دارای یک وحدت کامل نیستند و این می چهارم؛

دانند. از آن سمت بسیاری را وابسته به اسد می (PYD)ها حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه ایجاد کند. خیلی

مجمع ملی کردستان را وابسته به غرب و آمریکا معرفی کرده و بازار اتهام زنی و عدم اطمینان در شمال سوریه 

 همچنان داغ است. 

های خاصی کنند که کنترل بخشهای مخالف ادعا میاین اوضاع تا جایی پیش رفته است که حتی برخی از چهره

شود به که گفته می (PYD)اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه  از شمال شرقی سوریه از سمت ارتش سوریه به حزب

حزب کارگران کردستان سوریه هم وابستگی دارد تحویل داده شده و این امر منجر به اختالفات و درگیری بین این 

شود که حزب کارگران مچنین گفته میه و شورای ملی سوریه شده است. (KNSA)حزب، مجمع ملی کردستان 

های تروریستی ترکیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو قرار دارد و همین امر نیز این در لیست سازمان یهکردستان سور

های خود کند. البته صالح به عنوان رئیس حزب دموکراتیک کردهای سوریه در مصاحبهها را تقویت میگمانه زنی

کنیم. اخیرا این حزب با پیوستن به تی دوری میکند که ما خواستار سقوط اسد هستیم ولی از هرگونه خشوناعالم می

 کند. شورای ملی مخالفان نقش مهمتری را بازی می

گرای های اسالممشکل پنجم کردها برای رسیدن به استقالل این است که غرب و آمریکا همچنان گروه ؛پنجم

تندرو، استقالل آنها را با خطرات های عرب کنند و کردها معتقدند که قدرت گرفتن این گروهتندرو را حمایت می

 کند. جدی مواجه می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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اند و مشکالت زیادی را ست وارد یک بازی تمام پیچیده سیاسی شدههارسد که کردهای سوریه مدتر میبه نظ

گیری در مقابل دارند. اما در های زیادی را برای امتیازآنها فرصت بینند.مختاری در مقابل خود میبرای ایجاد خود

رسد که با وضعیت موجود آنها بتوانند حداقل به نظر نمیقابل تهدیدهای زیادی هم آنها را نشانه گرفته است. بهم

زودی به خواسته اصلی خود برسند. آنچه که همه به آن اذعان دارند این مسئله است که تجزیه سوریه خطری بزرگ 

این اتفاق ابتدا  و تنها محدود به مرزهای سوریه نخواهد بود.گذارد ای میثیر گستردهأاست و این خطر بر تمام منطقه ت

 آید.گذارد که برای سقوط اسد تالش بسیار زیادی کرده است و از متحدان آمریکا به شمار میثیر میأای تبر ترکیه

ردها روز اما بدون در نظر گرفتن این مسئله که کدام طرف پیروز شود، باید گفت که شرایط کنونی در سوریه برای ک

توان گفت که رو میشوند و از اینرو میبهشود و آنها به موانع بیشتری برای کسب استقالل روتر میبه روز پیچیده

رسد. در خصوص بحران و کنشگری در تشکیل یک مینی کردستان در سوریه حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر می

سطح فرا ساختار،  4ثیر گذار است باید أیگر در آینده سوریه تمناطق کردنشین سوریه که به شدت بر متغیرهای د

های طوری که عالوه بر میدانهای جدا از یکدیگر تحلیل نمود. بهساختار، کارگزار و زیرکارگزار را در ظرف

امل های کردی، از مهمترین عوهای متعارض مانند اعراب سنی و انشقاق بین گروهمتعارضی مانند ترکیه، خرده میدان

خواهی کردها، مهمترین عامل باشند. واکنش ترکیه نسبت به هرگونه هویتزا در منطقه شمال سوریه میتنش

ای باشد. واکنش و حساسیت ترکیه در خصوص کردها به اندازهبازدارنده برای کردهای سوریه برای هرگونه اقدام می

گونه  ها را برای هرمجبورند، مالحظات ترک قابل مالحظه است که حتی دو فراساختار روسیه و آمریکا نیز

 سیاستگذاری در مورد کردها را در نظر بگیرند. 

-به .ه بوده استژترین عامل در نضج ناسیونالیسم کرد در سوطور حتم مهمخیزش حزب کارگران کردستان به

زین کرد سوری در سال ان از مناطق کردنشین سوریه بوده است. مباریمهمترین منطقه برای جذب جنگجو ،طوریکه

، حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را با دو هدف فرار از سرکوب دولتی توسط حکومت اسد و حمایت از 1999

سیستم حزب  را بوجود آوردند که به نوعی زیر ها و حامیان حزب کارگران کردستان، در کردستان سوریهسمپات

بارزانی بود. از طرفی حزب دموکرات کردستان عراق به ریشه  کارگران کردستان، در کردستان سوریه و علیه ترکیه و

توان آینده قدیمی، زیر سیستم طرفدار خود در کردستان سوریه بوجود آورد که در مقابل قرار گرفت. به نوعی که می

عبداله پور سی از نظریه دیالکیتیک ساختار / کارگزار )أبا تکردستان سوریه را در تقابل دو زیر سیستم مشاهده نمود. 

توان گفت که دو حزب اتحاد دموکراتیک و شورای ملی کردها به ترتیب کارگزاران احزاب ( می19 :8934و متقی، 

باشند. رقابت بین حزب کارگران مادر یعنی حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب دموکرات کردستان عراق می

یدئولوژیک دارد. در حالیکه مانیفست حزب کارگران، های اکردستان ترکیه و حزب دموکرات کردستان عراق ریشه

کارانه، بنا نهاده ای و محافظهباشد، فلسفه حزبی، حزب دموکرات، بر پایه نظام عشیرهلنینیسم می -بر پایه مارکسیسم 
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 توان گفت این دو حزب در منطقه شمال عراق، و مناطق کردنشین سوریه و ترکیه، مجری وطوریکه میشده است، به

اند. گرچه حزب کارگران از مرام مارکسیستی خود فاصله گرفته، عامل دو پارادایم رقیب در ناسیونالیسم کردی بوده

های مانند سوریه منسجم و باشد. آمریکا همسو با منافع اسرائیل از گزینهای بارزانی، میاما همچنان علیه نظام عشیره

ها، با نگاهی ابزارگرایانه در کوتاه مدت از کردها دفاع در این نحلهسوریه با اسالم سیاسی در هراس و برای گسست 

های قومی در حال حاضر گزینه مطلوب آمریکا در سوریه یک دموکراسی سکوالر و تعمیق شکاف ،نماید. بنابراینمی

وه بر فشار باشد. اما خوانش سیاست روسیه در سوریه و مشخصاً مناطق کردنشین، بعدی ژئوپلیتیکی دارد که عالمی

 ای و منطقه شامات است. مدیترانهعلیه ترکیه توسط کردها، خواهان دسترسی آسان به سواحل 

 سطوح تحلیل و متغیرهای درگیر در شمال سوریه: 2جدول 

 سطوح تحلیل متغیرهای درگیر در بحران شمال سوریه مالحظات

  آمریکا برقراری دموکراسی سکوالر بی اسد

 روسیه )کوتاه مدت( ری دموکراسی سکوالر با اسدبرقرا فرا ساختار

  ایران ی سرزمینییماندن اسد، مخالفت با واگرا

 ترکیه لفه سنیؤحمایت از رفتن اسد و باال رفتن وزن م ساختار

 کارگزار حزب کارگران کردستان ترکیه برقراری ساختار کنفدرال

 کردستان عراق حزب دموکرات KRGبرقراری ساختار فدرال بر پایه مدل 

 کارگزار -زیر PYD های خود مختارحامی کانتون و PKKسیستم  -زیر

 KNC سیستم بودن برای بارزانی –حامی برکناری اسد و زیر 

 مدل برندسازی ژئوپلیتیک کردستان سوریه: 1جدول 

 کارکرد اجرا هویت برند

 )موجودیت کردها و انقالب غرب کردستان( چشم انداز

 نژاد( و تاریخ، هویت، زبان) هاارزش

 ) پرچم، سرود و...( نمادها

 (YPG)گریال و  اشخاص برند

 )تعارض با اسالم سیاسی( تصویر سازی از دشمن

 های کردی()موجودیت کانتون ییادعای قلمرو

 )مدل کنفدرالیسم یا فدرالیسم( ساختار حکمرانی

 (YPG & YPJ) قدرت نظامی

 ()انرژی، آب و گاز منابع

 )ماهواره، مطبوعات، دیاسپورا( ای ارتباطاتیابزاره

 بسیج حامیان و متحدها

 )کوردایه تی و غرب(

 مرعوب نمودن رقبا

 تغییر قلمرو
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 ثیرگذار بر کدهای ژئوپلیتیکی کردهای سوریهأعوامل ت: 3جدول 

 محلی ملی ایمنطقه

تعامل با ساختارهای ژئوپلیتیک تـرک /  

 .عرب

 .ناسیونالیسم فرهنگی کردها

ـــا  ـــوروس ت گفتمـــان ژئوپلیتیـــک )از ت

 .زاگرس(

 .تولید فضا

 

فدرالیسم و یا کنفدرالیسم دموکراتیک )کوتـاه 

 .مدت(

 .استقالل )بلند مدت(

بسط ژئوپلیتیک و اتصال سـه کـانتون جزیـره، 

 .کوبانی و عافرین به یکدیگر

 .ی کردها در شمال سوریهیسازه قلمرو

 

بـا هژمونی حزبی در تقابل با احزاب مرتبط 

 .بارزانی

 .عوامل نمادین فرهنگی کردها

 .ای و قدرت مادی کردهانضج قدرت اندیشه

های هویتی و ژئوپلیتیکی بودند، در طور کلی به مانند بحران عراق که کردهای این کشور برندگان بحرانبه

طوری اند. بهکرده سوریه نیز کردهای این کشور خود را به عنوان یک هویت مستقل و یک واحد جغرافیایی، مطرح

های جغرافیایی ظاهر و ساختارها و فراساختارها نیز مجبورند که ای با عنوان کردستان سوریه در نقشهکه منطقه

های خود در نظر بگیرند. کردهای سوریه با پیوند هویت و ملزومات این واحد ولو کوچک ژئوپلیتیکی را در سیاست

نها کنشگری فعال را خلق نموده که قابل آاند که از سوریه بوجود آورده سرزمین، گفتمان پر قدرتی را در شمال

طور که عنوان شد ناسیونالیسم، یک ایدئولوژی ارضی است و کردهای باشند. هماناحترام برای بسیاری از کشورها می

باشند. شاید بتوان میسوریه در این راستا در پی قلمروخواهی سرزمینی و اتصال مناطق کردنشین جدا از هم در سوریه 

ترین عامل تعارض در آینده سوریه را عالوه بر چگونگی ساختار سیاسی سوریه، حل مناطق تجزیه شده، مناطق اصلی

های جدید دموگرافیک و تعارض بین اعراب سنی یا قبایل بدوین با کردها دانست. نظام آتی سوریه در ترکیبی، موج

ها صحنه تعارض قومی / هویتی و جغرافیایی است و سد، فدرال و یا کنفدرال، تا مدتا اسد یا با هر شکل و شمایلی بی

نماید. عربستان و ترکیه به های هویتی را نیز درگیر مینه تنها عرصه رقابت ساختارهای ژئوپلیتیکی است، زیرسیستم

باشند و این هدید علیه کردها میعنوان دو مدل حکمرانی متفاوت با نفوذ بر جمعیت اهل تسنن این کشور، بزرگترین ت

کردهای سوریه،  ،نما است. بنابراینهای آمریکا و روسیه در قبال کردها نیز سیاستی تناقضدر حالی است که سیاست

توانند رقم زنند. طور حتم خود نمیای نامعلوم دارند که این آینده را بهنگران از متغیرهای مذکور چشم به آینده

ه، نفوس محدود، عدم حمایت کشورهای منطقه، مذهب متفاوت، زاویه شدید ترکیه، عدم همراهی جغرافیایی شکنند

کردهای عراق، همگی از عواملی هستند که نگاه کردهای سوریه را عالوه بر ظرفیت محدود کردستان سوریه به 

 های متعارض آنها، معطوف نموده است. ای، علی رغم سیاستعوامل فرامنطقه

های اخیر بوده است گذار در بحران سوریه در سالثیرأ، مناطق کردنشین سوریه یکی از متغیرهای تطور کلیبه

ای بوده است. در این راستا احزاب کرد در شمال منطقهای و فراکه محل تعارض بسیاری از کنشگران محلی، منطقه
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اند خود را به عنوان یک نی محلی توانستهگرداسوریه و در قلمرو مناطق کردنشین با تقویت توان نظامی و مدل خود

 ثیرگذار در حیات سیاسی منطقه نشان دهند. أنیروی ت

اکنون های آینده سوریه نیز تعارض بین کردها و قبایل عربی هستند که هممضاف بر این موارد، یکی از درگیری

 ادث آینده سوریه هستند. گر حودر موضع مخالف، همراهی و سکوت در برابر نظام سوریه و کردها، نظاره

 پیوستار قبایل سنی عرب در خصوص بحران سوریه: 89جدول 

 قبایل مناطق مرکزی قبایل مناطق جنوبی

 

 قبایل مناطق شمالی و شرقی

 
fadl شکاف Aneza Aneza 

al-Zoubi55 

 
 Hasanah* شکاف

 
 Fad’an* شکاف

 
 وفادار

al-Hariri56 

 
 Sba’ah* اپوزیسیون

 
 Al-Jabbur سکوت

 
 وفادار

al-Masalmeh 

 
 Turki اپوزیسیون

 
 سکوت al-Mashahdeh اپوزیسیون

Nu’im 

 
 Bani Khaled اپوزیسیون

 
 شکاف Busha’ban شکاف

  Fawa’ira 

 
 وفادار Tay اپوزیسیون

  Aqaydat 

 
) Shammar* شکاف ل وابستهیگروهی از قبا ) 

  Hadidiyn 

 
 اپوزیسیون Al-Khursah* وفادار

  Mawali 

 
 اپوزیسیون Al-Aslam سکوت

  Nu’im 

 
   اپوزیسیون

  Bushakim سکوت   

 

  لبناناهللحزب

این حزب را شاید بتوان قویترین حزب سیاسی / نظامی منطقه شامات خواند که با نگاهی پیشرو نه تنها در لبنان بلکه 

د با اسرائیل، کنشگری فعال در عرصه به عنوان کنشگری اساسی در منطقه خود را به منصه ظهور رسانیده است. نبر

ای، منطقهای و فرا را به رقیبی قابل اعتنا برای عوامل منطقهاهللورزی در لبنان و حضور در جبهه سوریه، حزبسیاست

 :Agnew, 2007)سازند و نه بر عکس ها را میگوید، مرزها، ملتنشان داده است. با توجه به فرضیه آگنو که می

 ,Jeffery)صحبت کنیم  (improvised states)البداهه رد لبنان باید در خصوص یک دولت فیدر مو .(339

طور مشخص لبنان این موضوع است های ژئوپلیتیکی در مرزهای شامات و بهدر حقیقت بسیاری از آشوب .(2 :2013

به منطق ژئوپلیتیک، دو مفروض  ها، قادر به کنترل همه قلمرو و مرزهای حاکمیتی خود نیستند. با توجهکه این دولت
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است و منطق دیگر  8ها وجود دارد که یکی منطق منفعالنهها و یا نیمه دولتدر مورد کشورهای کوچک، شبه دولت

های اجتماعی خود که با فضا، مکان و زمان در ارتباط است، است. از آنجا که دولت لبنان با توجه به سازه 1تهاجمی

 درگیر اهللحزب .(Barraso couto, 2014)باشد ی کنشگری و دفاع از امنیت خود میفاقد زیر ساخت الزم برا

ترین کارگزار ترین و منسجم لبنان به عنوان قویاهللحزب ،یک منطق ژئوپلیتیک در منطقه شده است. بنابراین

ود را به خارج از ژئوپلیتیکی منطقه شامات در سالیان اخیر به خصوص پس از بحران سوریه موضع ژئوپلیتیکی خ

توان عوامل اصلی  در سوریه، خاستگاهی ژئوپلیتیکی دارد که میاهللکنش میدانی حزب ،لبنان انتقال داده است. بنابراین

 را در موارد ذیل خالصه نمود. 

 گسست جغرافیایی شیعیان لبنان از دیگر جوامع شیعی  الف(

عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه،  های مختلف شیعی در جهان اسالم )درگروه، درحالیکه

توان از این بحرین، کویت، عربستان و...( از اتصال جغرافیایی نسبی با یکدیگر برخوردارند، اما شیعیان لبنان را می

صدر اسالم، در  های ابتداییشمار آورد. این گروه از شیعیان از بدو ورود تشیع به سرزمین لبنان در سالحیث استثناء به

 اند.های دینی قرار داشتههای مسلمان و نیز دیگر اقلیتواقع در محاصره دیگر گروه

های تاریخی گسترده های کرانه شرقی مدیترانه و ظلمدر این میان پس از صدها سال انزوای شیعیان و علوی

های حکومت حافظ م و با کمک8329 های دهههای گسترده آنها، از میانهاکثریت اهل سنت به ایشان و قتل عام

 گری رژیم اسرائیل و ایستادگی سیاسی در برابراسد، شیعیان لبنان توانستند در ذیل سیاست مبارزه نظامی با اشغال

خودکامگی حکومت مارونی وقت، خود را از انزوای ژئوپلتیکی و سیاسی خارج ساخته و ضمن احیای هویت دینی و 

 ای تبدیل شوند.حال رشد نه تنها در لبنان که در سطح منطقهسیاسی خود، به قدرتی در 

 در خصوص انزوای ژئوپلیتیک و ارتباط با مرزهای سوریه یعنی متحد اهللبا آغاز بحران سوریه، نگرانی حزب

های سلفی بر مرزهای مشترک لبنان و سوریه و ها به ویژه با تسلط جریاناستراتژیک آن، شکل گرفت. این نگرانی

شد. چه رف شهرهایی چون القصیر، حمص، تلکلخ، جبال القلمون )شامل شهرهای النبک، یبرود، قاره و...( تشدید میتص

نشین های مواصالتی پشتیبانی از مقاومت در شمال شرقی لبنان و در موازات شهرهای شیعهراه آن که با این اقدام، عمالً

ردید. در حقیقت با این اقدام تمام مرزهای شمالی دمشق با لبنان که گلبنانی هرمل، بعلبک و دره بقاع شمالی قطع می

آید، در اختیار معارضین مسلح قرار گرفته و مقاومت شمار میاهلل و ارتش سوریه بهترین مسیر ارتباطی حزبامن

                                                                 

1. Passive logic 
2. Aggressive logic 
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 ,Mazis & salis) های سلفی قرار گرفتطور کامل در محاصره جنبشاسالمی لبنان از مرزهای شرقی و شمالی به

2013: 8-134). 

تکفیری و سیطره یک ساله ایشان بر  هایله با سقوط شهر استراتژیک القصیر به دست جریانأدر نتیجه این مس

این منطقه و ناتوانی ارتش سوریه از مبارزه یکجانبه علیه شورشیان سلفی، مقاومت اسالمی لبنان که خود را در 

های ای جز اعالن جنگ علیه تکفیریدید، چارهکفیری از سوی دیگر میت هایی و جریانیمحاصره اسرائیل از سو

 دارد: ، بیان میدید. در همین راستا سید حسن نصراهللنمی سوریه و حضور مستقیم نظامی در برابر ایشان در شهر القصیر

 مرزهای هماستان نای مخصوصاً  سوریه از مشخصی هایاستان یا سوریه بر[ تکفیری هایجریان] هاگروه این تسلط

فقط برای شیعیان  …نیست خطرناک اهلل حزب برای فقط. است بزرگ خطری لبنانیان همه و لبنان برای -لبنان با

لبنان خطرناک نیست. برای لبنان، لبنانیان، حکومت لبنان، مقاومت لبنان و همزیستی حاکم بر لبنان خطرناک است 

نات سید حسن نصراهلل، در عید مقاومت و آزادسازی، سیزدهمین سالگرد بیا )پایگاه رسمی مقاومت اسالمی لبنان،

  .(9/9/8931آزادسازی جنوب لبنان، 

ها شکست محاصره جغرافیایی و درهم ترین دلیل حضور مقاومت در این درگیریدر هر صورت یکی از عمده

شمار نظامی مقاومت به -سیاشکستن مرزهای محدود ژئوپلتیک خود بود که در واقع تهدید کننده موجودیت سی

 آید.می

 اهلل با رژیم اسرائیلرویارویی نظامی و امنیتی مستمر و تاریخی حزب ب(

گذرد، اهلل و رژیم صهیونیستی که هم اکنون قریب به سی سال از آغاز آن میرویارویی نظامی و امنیتی میان حزب

 سازد. جسته مینقش جغرافیای سیاسی را در معادالت نظامی میان دو طرف بر

اهلل )به عنوان بازوی له در چیستی و جغرافیای منازعه میان حزبأآفرینی استراتژیکِ این مسدرکِ ماهیت نقش

 مستقیم نظامی محور مقاومت در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی( و رژیم اسرائیل نهفته است.

پی آن در بیرون راندن یکی از قدرتمندترین های پی در اهلل و موفقیتای حزبواقعیت آن است مبارزه سه دهه

نشین لبنان و بخشی از مرزهای سوریه گرفتن پیوندهای ژئوپلتیک میان مناطق شیعه نظر های جهان، بدون درارتش

بایست به مرزهای جغرافیای لبنان و با هدف تبیین بیشتر این موضوع نخست میرو، از این قابل فهم و تفسیر نیست.

 ای مختصر نمود.اهلل اشارهنظامی حزب حوزه کنشگری

 شامل شهرهای مهمی « شمال» استان لبنان، خاک از حوزه این در. است مرز هم سوریه با شمال از لبنان

 تشکیل سنت اهل را آن اهالی غالب تقریباًچون عکار، طرابلس، الضنیة، بترون و... وجود دارند که 

 طوالنی مسافت نیز و لبنان از بخش این در سلفی هایریانج پررنگ حضور نیز و لهأمس همین. دهندمی

شود تا این بخش از هلل( موجب آن میاحزب نظامی اصلی پایگاه) لبنان جنوب تا شمالی مرزهای میان
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کنندگان کنندگان و دریافتمرزهای لبنان گذرگاهی مطمئن به حساب نیامده و نتواند مورد اعتماد ارسال

 تسلیحات باشد.

 و ساحلی همگی کیلومتر، 115 طول به( ناقوره و صور صیدا، بیروت، شهرهای شامل) لبنان غربی یمرزها 

گونه مرز زمینی و خاکی میان این کشور با کشور این جهت از جغرافیای لبنان، هیچ در و بوده دریایی

یونیفیل در  های دریاییشتیکدیگری وجود ندارد. حضور پررنگ نیروی دریایی ارتش صهیونیستی و نیز 

اهلل و سوریه در این بخش از مرزهای های مدیترانه، مانع از فعالیت گسترده نظامی و لجستیکی حزبآب

 شود.لبنان می

 به طبیعی طوربه نیز( نبطیه استان جنوبی هایبخش و جنوب هایاستان شامل) کشور این جنوبی مرزهای 

 محدوده این در طرف دو زمینی هایدرگیری معمو و بوده اشغالی فلسطین شمالی مرزهای موازات

 .گیردمی صورت جغرافیایی

 هایی از استان نبطیه و شامل شهرهای مرجعیون که دربرگیرنده بخش نیز کشور این جنوب شرقی مرزهای

ا را به عنوان نههای جوالن اشغالی بوده و در نتیجه نمی توان آو حاصبیا است، در مجاورت مرزهای بلندی

 ای مواصالتی امن تلقی نمود.هراه

 حفظ ارتباط جغرافیایی خود با سوریه  جهت اهللحزب برای مانده باقی مرز تنها یادشده، نکات به توجه با

هایی از مرزهای شرقی و شمال شرقی به عنوان منبع دریافت و انتقال عمده تسلیحات مورد نیاز خود، بخش

های پرپیچ و عه نشین بعلبک و هرمل( و به طور خاص درهاین کشور )استان بقاع شامل شهرهای مهم شی

مین أترین مسیر ت و اصلیاهللبزترین مسیر حم راهبردی8329خم بقاع است. این مسیر از اواسط دهه 

 آید. مایحتاج و نیازهای لجستیکی و نظامی این جریان به حساب می

اهلل بسیار شرقی این کشور در مرز با سوریه برای حزب امنیت مرزهای جغرافیایی و انسانی شرقی و شمال ،بنابراین

اش، از دو جهت پیمانان داخلیله سوریه و مرزهای آن برای حزب اهلل و همأدر حقیقت مس حائز اهمیت باشد.

 جغرافیایی اهمیت راهبردی دارد. 

 نقش سوریه در حمایت تسلیحاتی و لجستیکی از مقاومت

است. این )کارگزار ژئوپلیتیک(  وندی میان سوریه، ایران و کنشگر غیر دولتیمحور مقاومت در منطقه شامات پی

پیوند یک ارتباط تاریخی است، گرچه در سالیان اخیر شیعیان عراق نیز به آن پیوسته اند. در اهمیت نقش سوریه در 

ست ، سوریه را ستون فقرات مقاومت نامیده امنطقه باید گفت سید حسن نصراهلل

(http://www.news.com,au). ترین نقش در آموزش مقاومت اسالمی و رغم آن که ایران اصلیدر این میان علی

بود. چه آن که از لحاظ گاه میسر نمیله بدون همراهی سوریه هیچأاما در واقع این مس نمودحمایت از آن را ایفا می

http://www.news.com,au/
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شترک با لبنان برخوردار نبوده و از کانال هوایی نیز امکان ارسال نیرو و تجهیز جوانان جغرافیایی، ایران از مرز م

 مقاومت را نداشت.

-میان اسرائیل و حزب م 1993اهلل به ویژه در جنگ سال اهمیت مرزهای استراتژیک لبنان و سوریه برای حزب

 مسیرهای مقاومت، از لجستیکی حمایت و اتیترین مسیر استراتژیک پشتیبانی تسلیحاهلل مشخص شد که طی آن اصلی

دمشق و مرزهای سوریه بارها از سوی نیروهای  -رو جاده بیروت همین از. بود بقاع دره و سوریه مرزهای به منتهی

هوایی ارتش اسرائیل بمباران شد تا مانع از دستیابی حزب اهلل به تسلیحات پیشرفته جدید و دیگر تجهیزات لجستیکی 

  .(Stockholm International Peace Research Institute, 2007: 69)گردد 

های سلفی و های جریانموریتأترین میکی از مهم م 1988در این میان پس از آغاز بحران سوریه از سال 

یق  و به ویژه اشغال نوار مرزی مشترک لبنان و سوریه بوده است تا از این طراهللتکفیری، قطع عقبه استراتژیک حزب

 از روند انتقال تسلیحات بیشتر به مقاومت اسالمی لبنان، ممانعت به عمل آورند.

درتحوالت سوریه، آشوب ژئوپلیتیکی به صورتی پیش رفت که تمامی شهرهای مهم سوریه در موازات مرزهای 

چون حمص، شرقی و شمال شرقی لبنان یعنی از شهر حمص تا حاشیه شمالی دمشق )مشتمل بر شهرهای استراتژیکی 

القصیر، قاره، دیر عطیه، النبک، یبرود، معلوال، دوما، زبدانی و...( از کنترل دولت بشار اسد خارج شده و در اختیار 

اهلل به های ارتباطی و تدارکاتی حزببه معنای قطع راه ای که دقیقاًلهأشورشیان سلفی و تکفیری قرار گرفت. مس

 آمد.خارج از کشور به حساب می

اهلل به معنای تحدید حوزه ژئوپلتیکی و در نتیجه افزایش ر قطع، چنین رویدادی در قاموس جغرافیایی حزبطوبه

 نظامی کنشگری به تصمیم نتیجه در. گردیدمی تفسیرها تکفیری –پذیری آن در برابر حمالت اسرائیل ضریب آسیب

 .نمود بررسی راستا این در بایستمی را سوریه در اهللحزب

  اهلل از انزوای جغرافیایی و سیاسیمرزهای سوریه در خارج سازی حزبنقش، 

اهلل به سوریه برای له اتکای حزبأاز دیگر عوامل ژئوپلتیک اهمیت سوریه برای مقاومت اسالمی لبنان، همانا مس

نیز رژیم اسرائیل خروج از بن بست و انزوای جغرافیایی در هرگونه رویداد نظامی احتمالی در برابر مخالفان داخلی و 

 است.

های احتمالی آینده میان طور حتم در جنگرو سقوط سوریه و یا الاقل مرزهای مشترک آن با لبنان، بهاز همین

تواند مشکالت زیادی را برای مقاومت، چه از حیث دسترسی به تجهیزات جنگی مورد نیاز و اهلل و اسرائیل میحزب

طور کلی حمایت جنوب لبنان و بیروت به پناهگاهی امن، پدید آورد. به چه از لحاظ دسترسی پناهندگان شیعه

 گیرد: از اسد و سوریه در راستای اهداف ذیل صورت میهللاحزب

 با هدف حفظ مقاومت به تقویت قابلیت های نظامی سوریه و اسد وابسته استاهللحزب ، 
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 باشدمین امنیت خطوط ارتباطی خود میأتهای مادی سوریه و ایران برای  به دنبال حفظ حمایتاهللحزب، 

 در جستجوی جلوگیری از پیدایش یک رژیم سنی در سوریه بدنبال سقوط اسد است هللاحزب 

(sullivan, 2014: 10).  

  را در استراتژی ایران و در زیر سیستم شیعه شامل دو مورد ذیل دانست:اهللتوان موقعیت حزباما می

 علیه ارتش اسرائیل و یا علیه اپوزیسیون سنی در لبنان و سوریه اهللحزب ثیرگذاری نبرد نامتقارنأت، 

 نتیجه صدور انقالب اسالمی و نقشی محوری را در زیر سیستم شیعه و پیوستگی شیعه در عراق، اهللحزب ،

  .(Mazis & Sarlis, 2013: 147)لبنان و سوریه دانست 

 های سلفیستی و داعشجریان

های سلفی، کلیت قلمرو سنی خاورمیانه را به عنوان منطقه ار شکن از مدل کالسیک گروهداعش با نگاهی ساخت

هدف خود قرار داده است. از سویی تحوالت منطقه خاورمیانه بدون درک مالحظات ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی 

ن یک ابزار تغییر ژئوپلیتیکی داعش به عنوا ،آن میسر نخواهد بود و این تغییرات ریشه در ظهور داعش دارد. بنابراین

-های فرامنطقهای، بلکه یک عامل مهم بی نظمی در خاورمیانه برای میدانهای منطقهنه تنها در راستای اهداف میدان

های تکفیری، گردد. نظر به بسط ژئوپلیتیکی گروهک تروریستی داعش در اینجا و از میان جریانای نیز محسوب می

باشد ولی با گردد، گرچه این گروه سلفی، مولود القاعده میایدئولوژیکی این گروه اشاره می -کیتنها به آمال ژئوپلیتی

ای، کلیت قلمرو سنی خاورمیانه را مطمع نظر خود دارد. نگاهی متفاوت و ساختار شکن از مدل کالسیک القاعده

ن میسر نخواهد بود و این تغییرات تحوالت منطقه خاورمیانه بدون درک مالحظات ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی آ

های رادیکال دارد ریشه در ظهور داعش دارد. گروه تروریستی داعش تفاوت اندکی از حیث ایدئولوژیکی با سایر گروه

های تروریستی نظیر القاعده، آرزومند سلطه گروه ،هیکای دارد درحالاما از حیث جغرافیایی، با سایرین تفاوت عمده

ستند؛ داعش توانسته خودش را به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک تعریف کند که تقریبًا نواحی سرزمینی مؤثر ه

مشخصی از دو کشور عراق و سوریه را در کنترل خود دارد و این مسئله در کنار برخورداری از قدرت جذب 

گر چه بقای این گروه و باشد. امندی از تشکیالت و ساختار تروریستی در منطقه مینیروهای متفرق چریکی و بهره

رو در کردستان عراق و توان حمالت هوایی ائتالف، مشکالت پیش توسعه متصرفات ارضی آن به دالیلی چون

 ضدحمله و مقابله مؤثر ارتش عراق کامالً نامشخص است.

جه، رغم موجودیت جدید داعش، طبیعت سرزمینی آن سبب شده است تا نتوان آن را نادیده گرفت و در نتیعلی

هایی اند. در این وضعیت، عراق و سوریه تنها طرفها و روابطشان با یکدیگر شدهها مجبور به بازیابی سیاستدولت

ای مانند ترکیه، ایران و عربستان نیز های منطقهنیستند که مجبور به برخورد و مقابله با داعش هستند؛ سایر قدرت

تواند موجب تند چرا که داعش به عنوان یک سازمان تروریستی میشان در این زمینه هسنیازمند ارزیابی مواضع
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ای را فراهم سازد و بقای خود را در این فضا بهتر تأمین کند. درنتیجه بقای ژئوپلیتیکی داعش اغتشاش و آشوب منطقه

 های ژئوپلیتیکی برای سایرین خواهد بود.دربردارنده چالش

نماینده جمعیت تسنن معرفی کرده است در حالی که در واقعیت، این داعش در کشورهای عراق و سوریه خود را  

ها وجود دارد. ویژه در میان سنی ها در برابر آن بههای عراق تحمیل کرده و مخالفتویژه بر سنی گروه خود را به

تیک با همچنین این گروه ضمن اعمال فشار علیه کردستان و نواحی شیعه نشین درصدد ایجاد پیوندهای ژئوپلی

های ژئوپلیتیکی حضور داعش نیروهایش در سوریه است تا از این طریق پویش داخلی عراق را متأثر نماید. پیچیدگی

در منطقه ضمن ایجاد تهدیداتی نسبت به دو دولت بغداد و دمشق و نیز نسبت به سایر رقبای تروریستی با تضعیف 

تفور در گزارشی که با قلم  اندیشکده استار ها کمک کند.و دولتها توانسته است به شفافیت مواضع میان مخالفان آن

در این راستا داعش  نگاشته شده بر این اعتقاد است که داعش ژئوپلتیک منطقه را تغییر داده است. 8جورج فریدمن

، دیدهظهور این پ توانسته است خود را به صورت یک واحد جغرافیایی در منطقه شمال عراق و سوره تثبیت بنماید.

 باشد.ورده که اهم آن به شرخ ذیل میآ وجوده ب های ژئوپلیتیکی را در منطقه مزوپوتامیاچالش

 ای را دچار چالش نموده استتوازن ساختارهای ژئوپلیتیک منطقه، 

 جغرافیای جمعیتی مزوپوتامیا را بهم ریخته است،  

 ی فکری و مرزبندی عقیدتی منطقه باعث تشکیل دیاسپوراهایی گشته که در آینده نزدیک بر ساختارها

 ،ثیرگذار استأت

 دو قطبی شیعه سنی را در خاورمیانه تقویت نموده است، 

 ،موجد کارگزاری کردهای سوریه گشته است عالوه بر کارگزاری ژئوپلیتیکی خود، 

 های ژئوپلیتیکی جدیدی در ساختارهای ژئوپلیتکی مستقر در منطقه شده گیریظهور داعش باعث صف

 ،است

 پدیده داعش باعث ظهور تعارضات هویتی در منطقه شده است، 

 ،محذوراتی را برای بازیگران ژئوپلیتیکی منطقه فراهم آورده است مقدورات و ظهور داعش. 

سسه نور جمهوری داغستان روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا عنوان نموده است که ؤیس مئناظم زینال اف ر

 کند.داعش برای نیل به اهداف ژئوپلیتیکی خود استفاده میمریکا از گروه تروریستی آ
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 وپلیتیک سلفیژئ

طور که عنوان شد داعش تنها گروه تروریستی خواهان اعاده دولت بودگی با داعیه قلمروخواهی مناطقی ویژه در همان

 (.8933اتمی، پور و ح)عبدله ئوپلیتیکی داردژظهور و بسط داعش، بعدی  ،بنابراین .باشدخاورمیانه می

های ژئوپلیتیکی شدیدی در ، شوک1999پس از فروپاشی ساختار دو قطبی و حمله آمریکا به عراق در سال 

این  های هویتی، فرهنگی، تمدنی و سرزمینی، قرار گرفت.خاورمیانه و خاصه منطقه مزوپوتامیا در ذیل سوژه

در مباحث گفتمان در ذیل عنوان قلمروسازی ی دارد یمدرن که آثار فضاموضوعات جدید در ژئوپلیتیک پست

باشد )عبداله توان گفت اندیشه سلفیسم متقدم بر ژئوپلیتیک سلفیسم میباشد، به نوعی که میگفتمانی، قابل تحلیل می

ها و مفروضات سازی گفتمانی این موضوع است که چگونه اندیشهدقیقه مهم در قلمرو رو،(. از این8933، پور

ی هستند با عملیاتی شدن در سپهر سرزمینی، یهای خاص که دارای پیامدهای فضابندی گفتمانا مفصلژئوپلیتیک ب

رادیکالیزه (. 8934پور و قادری، )عبداله رسانندقلمرو سازی ژئوپلیتیکی، هویتی و سرزمینی خود را به منصه ظهور می

ها ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک دارد و این نشانههای پس از جنگ سرد، ماهیتی های خاورمیانه در سالشدن دگرگونی

ثر أی متیتوان در رقابت ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه که ریشه در تضادهای مذهبی دارد، مشاهده نمود. از سورا می

-این تضادها، در ذیل نشانگان فرهنگی و هویتی قرار دارد. پیدایش گروه أتوان گفت مبدمدرن میاز ژئوپلیتیک پست

گیرد. ت میأهای فرهنگی و هویتی، نشاری آن بر ژئوپلیتیک منطقه از نشانهذتکفیری در خاورمیانه و اثرگهای 

توان، بازتاب تضادهای هویتی در فرایند رقابت تندورو را می های سلفیبحران جدید در خاورمیانه و نقش گروه

-ای، هدفای و فرامنطقهیند، بازیگران منطقهآن فردر ای .ئوپلیتیکی منطقه دانستژها و ساختارهای ژئوپلیتیکی سوژه

(. البته در دوگانه شیعی و سنی  29 :8934نمایند )عمادی، های ژئوپلیتیکی خود را با سازوکارهای هویتی، پیگیری می

های عرب منطقه، با اغراق حداکثری، بسط ژئوپلیتیک شیعه را مطرح لفه، حکومتؤدو م و تقویت شکاف بین این

مورد و این اغراق های عرب منطقه در مورد خیزش شیعه، بیمعتقد است که اغراق حکومت 8ایند. گراهام فولرنممی

گوید، شکاف واقعی، داند. او میس قدرت میأی عرب برای نگهداشتن خود در رأر را برآمده از تالش رهبران اقتدار

های قطر با بلوک و تنش بین حکومت 1982ث آوریل باشد. حوادمیان رهبران اقتدارگرای عرب و شهروندان آنها می

توان در همین راستا حامی عربستان و دخالت مجموعه این دول را در بحران، یمن، سوریه و سایر مناطق ستیز را می

های هویتی ای از گزارهبندی مجموعهتحلیل نمود. با این تفاسیر، گروه دولت اسالمی عراق و شام یا داعش با مفصل

ر عرب سنی، خود را به عنوان نماینده پان عربیسم سنی در منطقه خاورمیانه، مطرح که بعضًا از سوی ساختارها و عنص

و به  1984عشایر عرب سنی نیز ولو به صورت دوفاکتو، تقویت شده است. داعش که محصول القاعده است در اوت 
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م مرز با عراق و کنترل تمام سرزمین شمال دره دنبال قلمروسازی ژئوپلیتیک در نواحی مرکزی و شرقی سوریه و ه

باشد. داعش، هدف اصلی خود فرات و عرب سنی، اعالم موجودیت نمود. در حالیکه، دیگری برای القاعده، غرب، می

داند. ابو مصعب زرقاوی از بنیانگذاران القاعده ی با غرب و اسرائیل مییرا حذف عنصر شیعی در منطقه و سپس رویارو

های حامی حکومت شیعی در عراق، دشمنان اصلی یان، شیعیان، کردها و گروهی، بر این اعتقاد بود که آمریکادر عراق

داعش نیاز به بسط ژئوپلیتیکی و به خصوص  ،بنابراین(. 29)همان،  باشنداعراب سنی، و شیعیان مهمترین دشمن آنها می

 منطقه دارد. النهرین و جغرافیای انرژی و قومی دسترسی به قلمرو بین

 پخش و جغرافیای داعش نظریه

ئوپلیتیکی و قلمروی گروهک تروریستی داعش باید به نظریه پخش نیز ژدر ارتباط با شیوع تفکر سلفیستی و بسط 

آوری در سراسر فضای جغرافیایی و درطول زمان، پخش و ای داشت. به انتشار و گسترش یک پدیده و یک نواشاره

دان به وسیله تورستن هاگراسترند، جغرافی 8359تئوری پخش، ابتدا در سال  در جغرافیای انسانی،شود. تراوش گفته می

(. نظریه پخش در فضای جغرافیایی عبارت است از گسترش یک 8934ی، ی)شکو سوئدی در دانشگاه الند منتشر گردید

این گسترش در طول  باشند.پدیده میهای محدود در میان مردمی که آماده پذیرش آن پدیده از یک کانون یا کانون

آید که روند نظریه پخش در یک فضای جغرافیایی از شرایط زیر گیرد، از این تعبیر چنین بر میزمان صورت می

 کند:تبعیت می

  ،ها و مشخصات عمده آنهاپدیده یا پدیده .8

  ،هاکیفیت گسترش پدیده .1

  ،هاهای پدیدهکانون یا کانون .9

ها و یا های مختلف جمعیت در برابر نوآوریهای متفاوت پذیرش، مقاومتبا زمینه جمعیتی آماده پذیرش .4

  ،هاآوریها و پدیدهاشتیاق و هواخواهی آنها از نو

های مختلف، ها، موانع اخذ اطالعات در مکانفاصله، سهم فاصله در روند توزیع اطالعات و گسترش پدیده .5

 ،هاها و نقش دولتنقش رسانه

 ،ها میان جمعیتها و نوآوریر مقاومت یا پذیرش پدیدهسهم زمان د .3

 .گیریانتخاب و تصمیم .2

دهد تا هم مسیریابی آنها را با توجه به تئوری ها را مورد بررسی عمیق قرار میجغرافیای کاربردی خاستگاه پدیده

 گیری بپردازد. ری و تصمیمنگها به آیندهها بیابد، و هم با آگاهی از علل پیدایش و مسیریابی پدیدهپخش پدیده

ثر ؤهاگر استرند شش عامل اصلی را در تحلیل روند فضای جغرافیایی در رابطه با تئوری پخش به شرح زیر م

 داند:می
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 شود. این محیط ممکن است اولین عامل، حوزه یا محیطی است که در آن روند پخش یا تراوش ظاهر می

 ،تضادی را تشکیل دهد ی پریهره جغرافیادارای شرایط طبیعی یکنواختی باشد و یا چ

 های جدا از هم داشته باشد نظیر عامل دوم، زمان است که ممکن است به صورت مداوم درآید و یا دوره

 ،هاروزها و سال

 ها(های کشاورزی یا جنگسومین عامل، در روند پخش موضوع پخش است )شامل امراض، نوآوری، 

 باشدها میآورینو ها ویایی است که تحت شرایطی خاستگاه پدیدههای مختلف جغرافپخش، مکان أمبد، 

 رسدها میهایی است که موضوع پخش یا جریان مداوم به این مکانمقصد پخش، مکان،  

 یابد تا به مقصد برسدای جریان میها، تحت شرایطی موضوع پخش درمسیرهای ویژهمسیر حرکت پدیده 

(Palloni, 2007  98: 8918برزگر، ؛).  

های های قدرتبا توجه به عوامل فوق، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خاورمیانه و رقابت ،بنابراین

گیری بسط جغرافیایی داعش و تداوم گسترش آن در طول فضا، المللی برای تسلط بر منطقه باعث شکلای و بینمنطقه

 .(882 :8935 پور و دیانت،)عبداله زمان و مکان در منطقه شده است

 

 النهریندسترسی داعش به جغرافیایی جمعیتی و انرژی بین: 81شکل 
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 داعش و دیاسپورا 

اند. با نگاهی به افراد ملحق شده یکی از عوامل نضج اندیشه و تفکرات داعش را دیاسپورای عرب مسلمان به جلو برده

به اهمیت عامل دیاسپورا در دو بعد تئوریک و  توانی و یا خارج از خاورمیانه مییبه داعش از کشورهای اروپا

پراتیک در پیشبرد آمال داعش، اشاره نمود. ماوارودی، دیاسپورا را به عنوان یک فرآیند برای ساختن و یا تخریب 

، منتشر شد 1983شرکت گوگل در گزارش خود که در فوریه سال  .(Mavarody, 2007: 470)داند مرزها می

اند و این موضوع نشان دهنده را جستجو نموده "پیوند با داعش"نفر در هر روز جمله  59999 بر غنشان داد که بال

ای داعش یعنی الحیات، های مجازی است، موضوعی که مرکز رسانههای اجتماعی و قابلیتاستفاده قوی داعش از رسانه

 ،بنابراین .(Berrada & Boudier, 2016: 2-13)نماید این موضوعات را هدایت، مدیریت، تولید و توزیع می

طور همان. باشدرین عامل نضج تفکرات داعش و پیوستن نیروهای عرب مسلمان از غرب میتهای مجازی، اصلیترسانه

چرا که  .(Hoskins, 2011)توان از دیاسپورا با عنوان یک دکترین مذهبی نام برد گوید، میکه هاسکینز می

 نماید. را تقویت میالژیک مذهبی دیاسپورا، حس نوست

 دینامیزم سطوح جامعه دیاسپوریک در تقویت داعش: 88جدول 

 کارکرد مصداق سطوح

 محلی

 

پیاده نظام داعـش / تولیـد عصـبیت/ قلمروخـواهی و  عشایر عراق و سوریه )آل جبور، شمر و...(

 تعدی به سایر اقوام

اعراب سنی ساکن در مناطق تلفیقی و نمایندگان  ملی

 در پارلمانعرب سنی 

تبلیغات به نفع اعراب سنی / تعمیـق فقـر حکمرانـی 

 ساختار شیعی

 سازیپیاده نظام / شبکه ای و قفقازکشورهای خاورمیانه منطقه ای

امن نمودن فضای  الملل / ناشبکه سازی/ تروریسم بین نیروهای جذب شده در آمریکا، اروپا و استرالیا بین المللی

 کشورهای غربی

 درصد عضوگیری داعش از دیاسپورای مسلمان در کشورهای غربی: 81جدول 

 )هزار( ملحق شده به داعش  جمعیت مسلمان نام کشور

 29 هزار 41 فنالند

 429 هزار 391 بلژیک

 99 هزار 49 ایرلند

 999 هزار 459 سوئی

 999 هزار 425 اتریش

 18 هزار 844 نروژ
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 815 هزار 113 دانمارک

 8299 میلیون 3 فرانسه

 1499 میلیون 19 روسیه

 239 میلیون 3/8 انگلیس

 199 میلیون 5 آمریکا

 199 میلیون 9 آلمان

 

بسیاری از آنان در نبرد  ،اند، مادامیکهدهد، که نیمی از اعضای داعش به کشورهای خود برگشتهآمارها نشان می

از دیاسپورای تروریسم برای آنها به  F.B.I رئیس 8اند. البته جیمز کومیای کشته شدهداعش علیه ساختارهای منطقه

ثیر دیاسپورا بر أدر خصوص ت ،بنابراین .(comey & sept, 2016: 27)عنوان یک خطر برای غرب یاد کرد 

های سرزمین اصلی، جوامع دیاسپورا، های میزبان نیز باید عنوان نمود که فراسوی ضریب نفود در سیاستدولت

 .(15 :8939پور و زیباکالم، )عبداله دهندتأثیر قرار می نیز تحت های کشور خود راسیاست

 ایدئولوژی و ناسیونالیسم داعش

لفه ؤکید بر متأای، کید اسالم همیشه بر پایه امت و نه ملت بوده است، ولی امروزه و در جوامع خاورمیانهأگرچه ت

های رایج که تفسیر آنها را بر خالف نگاههای تکفیری های بسیار گشته است. گروهقومیت و مذهب عامل تنش

تی ارتدکسی بلکه روایتی هیتروداکسی را از اسالم ارائه داده که در آن بدانند، نه قراهای اسالمی میبازگشت به سنت

گرایی و تکیه بر قوم و مذهب، مستوجب تضادهای حداکثری در خاورمیانه گشته است. از سویی برای داعش ملی

باشند. به صورتی که داعش گفتمان مذهبی خود را تبدیل به تنیده میسیونالیزم و مذهب، سه عنصر درهمژئوپلیتیک، نا

شود ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی ذاتاً سرزمینی محسوب مییک گفتمان ژئوپلیتیکی نموده است. 

(Anderson, 1983: 18). ن را در راستای خیزش پان عربیسم، وپلیتیکی آئتوان ظهور داعش و امیال ژمی ،بنابراین

  .(Ardovini, 2015) تعبیر نمود

های میان مسلمانان و ایمان به باور من پیوند ،گویدسید قطب بنیانگذار و ایدئولوگ اسالم رادیکال مدرن، می

جه داشت و(. باید ت28 :8311پستی مبتنی بر آب و خاک است )به نقل از مارتیمور، تر از پیوندهای میهنحکمتمس

یسم وابسته به سرزمین یا دولت نیست بلکه غالباً در بافت کشورهای خاص و سیاستی که دنبال اسالم در مقام ناسیونال

ی ستیزهای یاز سو .(alesevic, 2006)داند کند. مالسویچ، هویت را به مثابه یک ایدئولوژی میکنند، ظهور میمی
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بسیاری از اعراب سنی در عراق و سوریه، داعش را بر حکومت علوی  .(Carolyn, 2015) قومی بعدی مذهبی دارند

 .(Lund, 2015) دانندو شیعی نزدیک به ایران، ترجیح و خطر داعش را کمتر از تسلط دول منطقه ای پر قدرت می

ظهور . (Brynjar Lia, 2015) شناختی است تا یک نیروی نوظهور ژئواستراتژیکداعش، بیشتر یک پدیده جامعه

الزمانی به یک غیریت نیاز دارد. که نه تنها علیه دشمنان خلیفه، بلکه علیه هر مسلمانی است ضای ژئوپلیتیکی آخرف

در این راستا، داعش با تغییر  .(Kardas & Yesiltas, 2015: 76) داندکه خود را خارج از مسیر اسالم سنی می

ی در راستای تفکر ژئوپلیتیکی آخریهای فضااده است که سازهی مانند دابق، نشان دیهاها و تمرکز بر مکاننام مکان

ها در ترمینولوژی مذهبی برای فرآیند نامگذاری نام ،بنابراین .(Mac canty, 2015)توانند عمل نمایند الزمانی می

ای محلی سنی هآنها بسیار مهم و باید با مفاهیم اسالم سنتی باز تعریف شوند، چرا که این کار باعث بازخوانش هویت

شناشی، نبرد ها، همچنین از منظر هستیشناختی تغییر نامباشد. این راهبرد معرفتدر راستای قانون شریعه سنی می

-های اصلی ایدئولوژی داعش حول محور ویژگیطور کلی شاخصکند. بهمشروع را بر علیه دشمنان داعش توجیه می

 های ذیل استوار است.

 ریق فضای آنارشیک قومی / مذهبیالزمانی از طنگرش آخر، 

 گرایانه، قلمروخواهی و اعتقاد به سیالیت سرزمینیرویکرد فراملی، 

  ملت، لیبرالیسم، دموکراسی -انکار و رد مظاهر سیاسی غرب مانند پدیده دولت (Al-Baghdadi, 

2014)، 

 تعمیق نگرش ضدیت اسالم و غرب. 

ثیری بسیار دارد که این تفرقه أای، توریه در تشدید تنش فرقهسازی در مناطق تجزیه شده عراق و سروند هویت

سازی بر علیه دشمن .(81، 8935ای بر بستر ژئوپلتیکی منطقه، باعث خلق مفاهیم جدیدی شده است ) اکبری، فرقه

شیعیان، عامل مشروعیت بخش داعش در عراق و سوریه است که در تمامی سخنان آنها مشهود است. از سویی 

های عمیقی با ایران دارند. لذا گسست ژئوپلیتیکی و شکاف بین شیعی در عراق و علوی در سوریه، پیوستگی حکومت

این دو حاکمیت، دلیل اصلی قطع پیوستگی جغرافیایی بین عراق و سوریه بود که با استفاده از ایدئولوژی پان عرب سنی 

 اتفاق افتاد. 

ومی و ژئوپلیتیک استوار شده با تعمیق در مناطقی از خاورمیانه حتی از ایدئولوژی داعش که بر پایه ناسیونالیسم ق

تواند خطرناکتر باشد. بازگشت به سنت و عدم تساهل به تنوع دینی، فلسفه اصلی خود موجودیت گروه داعش می

و  توان یک تعبیر عربیمی "االئمه من القریش"با توجه به حدیث  .(hafez, 2016: 19-22)باشد سلفیسم می

توان ایدئولوژی های تکفیری و پان عرب نمود. همچنین، میگرایانه از این حدیث در راستای تعبیر گروهخاصه سنی

ی مطمع نظر داعش به مثابه یک ایدولوژی فراملی، اساساً در یگراداعش را تداوم پان عربیسم نامید چرا که اسالم
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ها را به عنوان دگری خود معرفی نموده اند بتدا سایر قومیتخدمت پان عربیسم است و ناسیونالیسم عرب از همان ا

بینی کرده که )ص(، آنرا پیش گوید که داعش گروهی است که حضرت محمد(. الدنانی می 3/3/34)روزنامه شرق، 

یان و شیعیان بزرگترین تهدید علیه اهل سنت و لذا جنگ علیه شیع برای مبارزه برای دین راستین تا آخرالزمان بجنگد

 .(Al-Adnani, 2013: 30)ها، تنها راه دفاع از حقوق اهل سنت استنبرد علیه رافضی .یک ارجحیت است

 & Calife) همچنین یک داللت ضمنی مبنی بر پاسخگو بودن خلیفه برای بسط قلمرویی در نگاه آنها وجود دارد

August, 2014: 28). استراتژی ژئوپلیتیکی و قلمروخواهی داعش توان پی به با این راهبرد است که می ،بنابراین

 برد. 

 داعش و تروریسم

ها، بخش های نوظهور این سازمانهای رسیدن به اهداف یک سازمان تروریستی و مدلساختار، اعضاء، منابع و قابلیت

ر مطابقت با های تروریستی دی تصاویر عمومی عملیاتی شده گروهیباشد. از سوهای تروریستی میمهمی از تحلیل گروه

های تروریستی بسیاری از سازمان ،باشد. مادامیکههای متفاوت میهای سیاسی بوسیله ایدئولوژیدستور کارها و انگیزه

المللی دارد و ای و بینهای منطقههای تروریستی تکفیری و داعش پیوستگیانشمول ندارند، تهدیدات گروههگستره ج

طور روز افزونی نماید. در این نگاه، بهها اعطاء میهای فراوانی را به این گروهلیتای، قابهای شبکهلذا این پیوستگی

توان این فرآیند را انداز عملیاتی میای با افراد منزوی و تنها بود. از یک چشمهای کوچک، شبکهباید شاهد تیم

 (.micro targets and micro impact)ثیرات خرد نامید أاهداف خرد با ت

رفعال غیحامیان فعال و حامیان  ،لفه رهبران، کادرهاؤتوان به چهار مهای تروریستی میختار حمایتی گروهدر سا

 با کارکردهای خاص اشاره نمود. 

  .ه دارنددهای خرد و کالن سازمان را بر عهتعیین مستقیم سیاسترهبران: 

ها، بلکه کنترل ها نه تنها هدایت عملیاتاین کادر ،های تروریستی هستندکادرها اعضای فعال سازمان کادرها:

موزش آقلمرو اطالعاتی، مالی، پشتیبانی، تبلیغات و ارتباطات را بر عهده دارند. کادرهای سطوح میانی، گرایش به 

های عمل تر، تروریستینیموزش ایدئولوژیک و ساختن مواد منفجره و... را بر عهده دارند. کادرهای سطوح پاآمانند 

  .انتحاری هستند مستقیم و

نها همچنین عالوه بر انجام آاین حامیان در مسایل سیاسی / ایدئولوژیک و مالی فعال هستند،  حامیان فعال:

پزشکی و انتقال نیرو برای اعضای سازمان را انجام  یهاهای امن، توزیع مالی، کمککارکرد کادرهای فعال، خانه

  .دهندمی
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دارند،  های سازمان تروریستی راکه احساس همدردی با سیاست یهاید یاگروهمعموالً افرا حامیان غیر فعال:

نها در ارتباط با اهداف فرعی و آهای تروریستی نیستند، همچنین شود، اما متعهد به نقش فعال در فعالیتشامل می

 ها نیستند. اصلی این سازمان

ان ونها به یکدیگر باید عنآای و شیفت و شبکه مراتبیتی یعنی سلسلهسهای تروریگروه هایاما در خصوص مدل

دهد. یکی از دالیل اصلی تشکیل های تروریستی را تشکیل میکوچکترین عنصر سطوح تاکتیکی سازمان، نمود که سلول

ها از یکدیگر، مخفی و در نتیجه، سلول، مسائل امنیتی است و با این نگاه است که هویت، موقعیت و اقدامات سلول

ها را بر ها، ممکن است سلولتروریست .(Reich, 1998)گردد سطوح سازمان تروریستی، غیر ممکن می رسوخ به

ها، ارتباط لالتر سلواپایه نسبت فامیلی و یا کارگری سازماندهی نمایند. رهبر سلول تنها کسی است که با سطوح ب

ن سلول را در یک منطقه خاص محلی، های تروریستی ممکن است یک سلول یا شکلی از چندیدارد. البته گروه

  .(shapiro, 2013: 13) المللی به کار گیرندای و یا بینمنطقه

 ای ها: سلسله مراتبی و شبکهنوع ساختار

 ساختار سلسله مراتبیالف( 

رریز و ین، سیی است. جریان اطالعات و اخبار از باال به پایاین ساختار، زنجیره عمودی از دستورات، کنترل و پاسخگو

 نها در اطاعت وآتبی و کارکرد اهای سلسله مرهای سازمانی با زنجیره عمودی، مطابقت دارند. سیمای سازمانکانال

های دیگر، ها در اطالعات، عملیات و لجستیک است. معموالً تنها رهبران سلول در خصوص تماس با سلولانقیاد سلول

 دانش و اطالعات کافی را باید داشته باشند.

 ایساختار شبکهب( 

ها کنند. این سیستمای نسبت به تجارب قبلی خوداستفاده میهای شبکهتمسالتزایدی از سیها به شکل دائمتروریست

های ملی و یا سیاسی است. این شیوه، نیاز کمی به اقدام و های مذهبی است که البته فاقد سیاستمبتنی بر انگیزه

ها فراهم ها را برای افراد ویا گروهلسله مراتبی و به جای آن، تنوعی از موقعیتهای متناسب با ساختار سبرنامه

که  ای باید به یک مورد حیاتی اشاره نمود. شبکه، وقتیهای شبکهلفه اثر بخشی سازمانؤآورد. در مهمترین ممی

کنند، اثر بخشی سازمانی یلوژی یکپارچه، اهداف مشترک و یا منافع متقابل را بین خود تقسیم موها یک ایدئسلول

های سلول نتواند بین سلول اگر یک ،بنابراین .(Arquilla & Ronfeldt, 2001: 9)ورد آدارزمدت را بدست می

 شود. ی ایدئولوژیک ایجاد کند، دسترسی به اهداف مشترک سازمان با مشکل مواجه مییافزادیگر هم

نمایند ها را برای افزایش عملکردهای مهم، توزیع و پخش میامهو برنها تای عملییها، پاسخگوطور کلی شبکهبه

چرا که برای  ،ولوژی مدرن وابسته نیستندنن توجه داشت این موضوع است که لزوماً به تکآای که باید به نکته

همان کاری  کنند.رو استفاده می در های سنتی و یا روها از روشکهگاهاً، شب ،اجتنناب از شنود و یا کشف اطالعات
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طور کلی دو مدل سازمانی بهبه هر روی  استفاده کرد.  ،که داعش در شهرهای فلوجه و رمدی در آغاز پیدایش خود

 . ته استشکه در شکل ذیل ترسیم گ ایباشد، سلسله مراتبی و شبکههای تروریستی موجود میبرای گروه
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 مقدمه

ای یعنی ایران، عربستان و ترکیه با سه مدل دنبال تحوالت بهار عرب و تبعات ناشی از آن سه میدان مهم منطقهه ب

 –ای ایدئولوژیک ماً صبغهأباشند که این اهداف توای خود میمتفاوت حکمرانی، در پی بسط اهداف منطقه

 چشم در. گرددمی مشاهده واحد سه این ایمنطقه راهبردهای در متفاوت اندازچشم سه راستا این در. دارد ژئوپلیتیک

اند، حتی اگر این ز برداشتهخی دموکراسی سوی به ناپذیریاجتناب صورت به ایخاورمیانه کشورهای، هاترک انداز

یند انقالب اسالمی و یک بیداری آعرب، ادامه فرای ایران، بهار انداز منطقهبر باشد. در حالیکه در چشمخیز، زمان

های انقالب اسالمی است. درنگاه عربستان این خیزش چه در نوع دموکراتیک و چه اسالمی است که خروجی ارزش

توان در مجموع این تغییرات را با باشد. گرچه میدر قرائت رادیکال خود یک تهدید برای موجودیت این کشور می

 ای نامید. ورش انسان خاورمیانهنگاهی فلسفی، ش

 و تعامالت تحلیل و ترکیه و ایران، عربستان ایدئولوژیکی –بررسی تقابل ژئوپلتیکی  کتاب، از هدف این فصل

ژئوپلیتیکی خاورمیانه و خاصه منطقه مزوپوتامیا در ارتباط با ساختارهای  حوزه در لفهؤم سه این روپیش هایچالش

باشد. چرا که این واحد جغرافیایی عالوه بر اینکه یک میدان رگزارهای ژئوپلیتیک میمسلط مطمع نظر خود و کا

پلیتیک انرژی، وجود ژئو به دسترسی، خاورمیانه مناطق سایر با آن هایپیوستگی است، جغرافیایی –بکر اقتصادی 

مالت گروه حدر پی های مختلف با مذاهب متفاوت، بخصوص ها و قومیتکارگزارهای ژئوپلیتیک مانند اقلیت

ی نوستالژی یاز سو. تروریستی داعش، این میدان را عرصه یک رقابت هژمونیک بر سر تفوق بر این حوزه نموده است

های زمانی ای ایران، عربستان و ترکیه وجود دارد، چرا که در بازههژمونی در مزوپوتامیا برای هر سه میدان منطقه

 قلمرو ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آنان بوده است.ی از یمختلف این هالل حاصلخیز، جز
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 ایمنطقه ساختارهای ژئوپلیتیک

به دنبال فروپاشی نظام دو قطبی، حمله آمریکا به عراق و ضعف حاکمیت سرزمینی این کشور و بهار عرب و تبعات 

ای بر خاورمیانه، بوجود آمده قهثباتی ناشی از سیالیت ژئوپلیتیک و رقابت ساختارهای منطحاصل از آن، موجی از بی

ها شدید و فضای تعارض، تشدید شده است. به نوعی، تضادهای ایدئولوژیک ها، کوتاه، رقابتکه در آن فاصله

های ژئوپلیتیکی، تسری یافته است. در منطقه خاورمیانه، سه ساختار ژئوپلیتیکی ای به عرصه رقابتساختارهای منطقه

های غالب ژئوپلیتیکی در منطقه هستند که رفتار و اعراب به رهبری عربستان سعودی، میدان مسلط یعنی ایران، ترکیه

های ژئوپلیتیک و سازد. انگارهاین بازیگران به کارگزاران ژئوپلیتیکی در منطقه جهت له یا علیه آنها را متعین می

ت بر سر رفتارهای هژمونیک این سه ای باعث تقابالای سه بازیگر مهم منطقههای منطقهایدئولوژیک در سیاست

-های اخیر، این سه کشور با سه مدل حکمرانی درصدد نفوذ نرمواحد سیاسی در منطقه مزوپوتامیا شده است. در سال

کارگزارهای ژئوپلیتیک در منطقه له یا علیه  ،باشند. به عالوهافزاری در منطقه ژئواستراتژیک مزوپوتامیا می

 .نمایندهای مسلط جهت تفوق یا تقلیل هژمونی آنها عمل میمیدانساختارهای ژئوپلیتیک 

 عالئق ژئوپلیتیکی ترکیه در مزوپوتامیا

زایی سی خود یعنی سوریه، عراق و ایران از اهمیت بدر میان کشورهای خاورمیانه، روابط ترکیه با سه همسایه

ی مدیریت ثبات در روابط با سوریه و عراق را از های اخیر تا حد زیادبرخوردار است. به ویژه که این کشور طی سال

ا به خصومت و روابط متشنج روی آورده است. منطقه مزوپوتامیای شمالی با نهدست داده و از دوستی و نزدیکی با آ

واره مردم این نواحی، جغرافیای غنی انرژی این منطقه از توجه به نفوذ پانصد ساله ترکیه، سنی بودن منطقه، عادت

خواهی جدید کردهای عراق و سوریه در فضاهای تجزیه شده، مهمترین چالش امنیتی ترکیه ع آبی و نفتی، قلمرومناب

های امنیتی ترکیه در منطقه، بعدی مزوپوتامیایی دارد. مزوپوتامیا، منبعث از زبان کهن سیاست ،خواهد بود، بنابراین

النهرین و یا به معنای رودخانه تشکیل و به معنای بین (potamia)( به معنای میان و meso) یونانی و از دو کلمه

این منطقه  .(Killot;  98-1994: 97 ,Hillel, 116 :1994)باشد می 1و فرات 8های دجلهسرزمین بین رودخانه

های گیرد که به علت بکر بودن ظرفیتمیی از خاک سوریه، جنوب شرق ترکیه و تمامی شمال عراق را دربریقسمتها

 .(blacke & wagstaff, 362 :1998) است نامیده شده 4و هالل حاصلخیز 9فعل و بالقوه آن، گهواره تمدنبال

شود و بنابراین مزوپوتامیا در حال حاضر در جنوب به عربستان، از شمال به ترکیه و در شرق به ایران محدود می
                                                                 

1. Tigris 
2. Euphrates 
3. cradle of Civilization 
4. Fertile Crescent 
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که خواستگاه ادیان الهی، مهد تمدن و دارای یک  ییباشد. این منطقه از آنجاای میعرصه تقابل این سه هژمون منطقه

ی نظر به اقتصاد انرژی در یباشد. از سوجغرافیای خالق است، بستر مناسبی برای نضج ایدئولوژیک، مکاتب قدسی می

کنند، محل منازعه های نفت و گاز و دو رودخانه دجله و فرات که تمامی منطقه را مشروب میمنطقه یعنی حوزه

 باشد. ای میهای منطقهتمدنی و رقابت ژئوپلیتیک میدانهای حوزه

 های محاط بر آن منطقه مزوپوتامیا و میدان

 ترکیه و بحران سوریهالف( 

های ترکیه در سوریه، حضور اقلیت ترکمن در سوریه و ادعای سوریه در خصوص استان ابعاد کردی سیاست

ها، اقدامات طور طبیعی ترکباشند. بهبحران سوریه می اسکندرون )هاتای( از دالیل حساسیت اصلی ترکیه در

با یک پیوستگی  "خویبون"کردهای سوریه را به شدت تحت نظر دارند چرا که نخستین حزب سیاسی کردها 

وجود ه ( را ب8399-8312ژئوپلیتیک با کردهای ترکیه، بنیان اولین انقالب ناسیونالیستی کردها یعنی قیام آرارات )

گیری دولت ترکیه با سؤاالت و ابهامات زیادی مواجه شد. ی موضع. از زمان آغاز بحران سوریه، نحوهآورده است

سال قبل از شروع این بحران، در روابط ترکیه با سوریه  89گیری برخالف روندی بود که حداقل طی این موضع ،زیرا

ی آمریکا و ناتو در قبال به ویژه ایاالت متحده ی نقش غربآغاز شده بود. واقعیت آن است که ترکیه از آغاز درباره

ها در سوریه به کرد اگر مخالفتدولت ترکیه گمان می، به خاطر اینکه ت سوریه دچار خطای محاسباتی شدتحوال

ی نظامی در مراحل نظامی کشیده شود، آنگاه غرب به تکرار سناریوی لیبی در سوریه خواهد پرداخت و به مداخله

گیری آمریکا و ناتو در قبال تحوالت ادرت خواهد ورزید. با این حال گذر زمان و به خصوص موضعاین کشور مب

های ترکیه در سوریه نشان داد که دولت ترکیه برآورد درستی از اوضاع نداشته است. مورد هدف قرار گرفتن جنگنده

نظامی مستقیم در  م تمایل غرب به دخالتحریم هوایی سوریه و عدم واکنش آمریکا و ناتو به این موضوع، بیانگر عد

حوادث سوریه بود. این امر تا آنجا پیش رفت که اردوغان به صورت علنی به انتقاد از دولت آمریکا پرداخت و 

 خواهان آن شد که کاخ سفید موضع روشن و قاطعی در برابر تحوالت سوریه و حمایت از مخالفان اسد اتخاذ نماید.

پذیر ترکیه در مناطق جنوب شرقی این کشور که با مناطق کردنشین عراق و سوریه هم مرز سیبتیک آینظر به ژئوپل

است هرگونه تغییری در ساختار سیاسی دو کشور عراق و سوریه که به حاکمیت دوفاکتو یا دوژور کردها منجر شود 

های رامیآی پس از نایاز سو زدسامی با مخاطره مواجهتیک ترکیه را در نواحی هم مرز با مناطق کردنشین یژئوپل

 مستولی سوریه کردنشین مناطق تمامی بر ترکیه کردستان کارگران سوریه، کردهای این کشور با حمایت حزب

 ،بنابراین. اندشده ترکیه مضاعف ناراحتی باعث و داده قرار حزب این اختیار در را مناسب پایگاهی کهاند شده

با کردستان عراق و سوریه به واسطه همجواری با نواحی کردنشین  خود مرز هم ینواح در ترکیه شکننده ژئوپولیتیک

 یهارامیآتر به خصوص بعد از نانگرخود و حضور حزب کارگران کردستان ترکیه در کردستان عراق و حضور پُ



 531 انهیخاورم کیتینو به ژئوپل ینگرش                                                                                                                  

ثیرات أگونه خودمختاری به صورت دوفاکتو یا دوژوور برای کردها، ت سوریه در مناطق کردنشین سوریه، هر

 (.http://www.washingtoninstitute.org) داشت خواهدا هترکتیک و جغرافیای قومی پلیواگرایانه بر ژئو

هایی که سیاست داخلی و خارجی این کشور را از زمان در مورد ترکیه باید اذعان نمود که یکی از متغیر

له کردها است. این متغیر هم در تعیین أ، مسثیر قرارداده استأور عثمانی تا کنون به شدت تحت تتفروپاشی امپرا

الگوی تعامل سیاسی در داخل ترکیه و هم در تعیین الگوی شیوه رفتاری آن با سایر واحدهای سیاسی نقش مهمی ایفا 

ترکیه به عنوان همسایه بخش کردنشین عراق و سوریه، بدلیل سکونت بخش اعظم اقلیت کرد آن کشور  نموده است.

ثیرات فرامرزی کُردهای منطقه بر امنیت ملی خود أو در جوار مرزهای این دو کشور همواره از تدر مناطق شرقی 

های معارض کُرد با پشتیبانان قومی خود ترسیم ترین استراتژی خود را قطع ارتباط گروهاحساس خطر کرده و مهم

های ترکمن عراقی ود با عراق از اقلیتنموده و به مرحله اجرا گذاشته است. از سوی دیگر ترکیه همواره در روابط خ

ای در مقابل کردهای مخالف و در روابط خود با سوریه از کارت آب به عنوان یک عامل بازدارنده به عنوان وزنه

رو تشکیل کردستان بزرگ و یا هرگونه از این علیه سوریه و عدم استفاده سوریه از کارت کردها استفاده کرده است.

جمله عراق و سوریه، بزرگترین کابوس برای این کشور  قومیت در کشورهای همجوار و از نی برنظام فدرالی مبت

ترکیه نگرانی افزایش مطالبات کُردهای ترکیه، به دلیل قدرت گرفتن کردهای دو کشور  ،بنابراین شود.محسوب می

ه فدرال و با درجه باالیی از ی تشکیل یک دولت کُرد حتی به صورت عضوی از عراق و یا سورییمذکور است. از سو

سیاستگذاران خارجی ترکیه  بر این اساس،سازد. خود مختاری، به شدت به موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه آسیب وارد می

همواره تغییر ساختار سیاسی  8314های خود را پس از تشکیل جمهوری جدید ترکیه در سال یکی از دغدغه

 این گرچهاند )داده قرارسازی کردهای سوریه با فشار بر این دولت ماننددرکردستان عراق و به حاشیه راندن و ه

 کارگران حزب کمااینکه(، است گرفته صورت عربی کمربند و تعریب سیاست با، سوریه دولت توسط سازیهمانند

کردستان و مناطقی قلیم ا مناطق در را خود هایپایگاه نیز کشور این کرد اپوزیسیون ترینقوی مثابه به ترکیه کردستان

 –های سوریه، ترکیه به عنوان حامی اصلی اپوزیسیون سیاسی آرامیدر کردستان سوریه قرار داده است. به دنبال نا

 که هاتای استان همیشگی مشکل حل بر عالوه که است نموده ایفا را عمده نقشی، کردی نه و عربی جریان این نظامی

ر بوده است، از حزب کارگران کردستان ترکیه نیز در سوریه و مناطق شه دو کشومناق مورد تاریخی صورت به

ی نیز با نفوذ بیشتر در مناطق کردنشین عراق، مجاری نفوذ نیروهای یکردنشین آن برای همیشه خلع ید نماید. از سو

ن پاشنه آشیل فوبیای دولت ترکیه به عنوا کرد ،حزب کارگران کردستان ترکیه را به سوریه مسدود نماید. بنابراین

 تضاد یک، سوریه و ترکیه. استو در ارتباط با کردهای عراق و سوریه  ای این کشورهای منطقهامنیتی آن درسیاست

 نموده ایفا سوریه و ترکیه روابط در را مهم نقش یک اعراب و هاترک تاریخی متقابل اعتماد عدم، دارند تاریخی

ها متحد شدند، از پشت خنجر بی که در جنگ جهانی اول با انگلیسیکنند که توسط اعرامی احساس هاترک. است
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شوند. این حوادث تاریخی و نها محسوب میآیافتگی  ها، عامل اصلی عدم توسعهاند، برای اعراب نیز ترکخورده

که ی سوریه برای شش دهه است یدهد. از سوهای دو کشور را نسبت به یکدیگر تشکیل میرفتارهای گذشته، نگرش

صمه دارد. ترکیه این استان را در مخوانند، با ترکیه مخها آن را اسکندرون میبر سر حاکمیت استان هاتای که سوری

به خود الحاق نموده و از آن تاریخ به بعد، سوریه ادعای سرزمینی بر این استان عمدتاً عرب را برای خود  8393سال 

مجموعه توافقات متفاوت بنا شده  5یه و ترکیه در دو دهه اخیر بر محفوظ نگاه داشته است. به طور که روابط سور

 است. 

و در دمشق برگزار گردید، و دو کشور یک پروتکل امنیتی را امضاء نمودند 8312نخستین توافق در سال  .8

در قسمتی از پروتکل،  را علیه یکدیگر ممنوع نمایند.های تروریستی و فعالیتهای تروریستی آنها که گروه

مین نماید، چراکه دو کشور تفاسیر متفاوتی أکیه قول داد که مقداری ویژه از آب فرات را برای سوریه تتر

از رودخانه و تقسیم آب فرات داشتند. بحث مورد مناقشه و اینکه این توافقنامه این بود که سوریه، وجود 

 گیرد .اوجاالن در سوریه را انکار و مایل نبود این موضوع در دستور کار قرار 

، دست یافتند و آن اینکه دو کشور تصمیم گرفتند علیه 39- 8331دو کشور به یک توافق مهم در سال  .1

 تروریسم همکاری و سوریه ،حزب کارگران کردستان را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد، در

 ت از کارت آب استفاده کند. فهمین جا بود که ترکیه تصمیم گر

ال عراق پس از جنگ خلیج فارس، سه کشور ایران، ترکیه و سوریه تصمیم گرفتند قدرت در شم در خأل .9

 هر گونه تجزیه عراق جلوگیری نمایند که نوک پیکان این حمله متوجه کردهای عراق بود.  از

های جدی در معاهدات تجاری بین دو کشور امضاء، ولی حمایت سوریه از پیشرفت ،8334-8335در سال  .4

 8333در سال . تر در این زمینه شددستان در استان هاتای، باعث عدم پیشرفت جدیحزب کارگران کر

های رسمی آنکارا، های رسمی خود را با سوریه، معلق نمود، زیرا علی رغم درخواستنیز، ترکیه تماس

 سوریه رهبر کردها را از سوریه اخراج ننمود. 

-به یک مبارزه جدی علیه سوریه نمود. به و در پنجمین دوره مذاکرات، ترکیه شروع 8331در سال  .5

  .(candar, 2012: 17) طوریکه دو کشور در لبه یک جنگ نظامی و با مقیاس باال قرار گرفتند

پیمان آدانا را امضاء نمودند که سوریه رسماً به حمایت از حزب کارگران  ، دو کشور،8331در زمستان  ،بنابراین

، از 1994نخست وزیر ترکیه در دسامبر  ، به سوی عادی سازی پیش رفت و8331کردستان خاتمه داد. روابط از سال 

 همکاری سند یک و مالقات ترکیه از، 1995 ژانویه در نیز سوریه جمهور رئیس، اسد بشارسوریه مالقات نمود. 

س جمهور سوریه بود اولین رئی کته مهمی که این سفر را برجسته نمود این بود که بشار اسد،ن. نمود امضاء را بازرگانی

توانست تهدیدی ترکیه، هر حرکتی که می اسد و نجدت سزر، رئیس جمهور این دیدار، کرد. درکه از ترکیه دیدن می
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علیه حاکمیت عراق یکپارچه باشد را محکوم کردند. موارد فوق به خوبی نشانگر استفاده از دو اهرم آب و حزب 

های نظامی ترکیه علیه حزب کارگران کردستان از ابتدای سال باشند. هزینهکارگران کردستان، له و علیه دو کشور می

های استراتژیک را در قلمرو سوریه در اختیار حزب میلیارد دالر بوده است و سوریه نیز، حمایت 899تا کنون  8319

رکیه، تصاویری از پرچم کارگران کردستان قرار و برای دو دهه، به اوجاالن اجازه داد که در دمشق باشد. مطبوعات ت

ی از منطقه شمال سوریه در یهااند که قسمتکردستان را در روزهای پس از بحران سوریه منتشر کرده و گزارش داده

، ستون 8حال حاضر در اختیار حزب اتحاد دموکراتیک، شاخه سوری، حزب کارگران کردستان است. فیکرت بال

ینکه حضور حزب کارگران کردستان در این فضا، قدرتمند باشد، برای نویس روزنامه دیلی ملیت نیز گفته است، ا

بینی ما سخت نیست. او همچنین اضافه کرد اگر حزب کارگران کردستان، کنترل منطقه را در دست بگیرند، پیش

ای برای حزب کارگران کردستان محتمل خواهد بود که حمالتی را از مرزهای سوریه به ترکیه انجام دهد. رهبر شور

ملی سوریه نیز نوشت که نیروهای سوریه، مناطق شمالی سوریه را به حزب کارگران کردستان و حزب اتحاد 

، متخصص 1نشینی کرده است. کریستین سینکالراند و ارتش سوریه از آن مناطق عقبدموکراتیک، واگذار کرده

ای وسیع کند با شبکهاتیک فعالیت میگوید، حزب کارگران کردستان در لباس حزب اتحاد دموکرمسائل سوریه می

طور منظم در سوریه حزب کارگران کردستان به دیدج که خود را به جمعیت کرد سوریه وصله نموده است. اعضای

تواند فضای جدیدی ثباتی در کردستان سوریه میپردازند. بیفعالیت می به ترکیه و عراق مرزهای طول استخدام و در

کردستان فراهم نماید که یک چالش عمده و ویژه را برای ترکیه به خصوص استفاده کردهای  را برای حزب کارگران

ثیرگذاری در آینده سوریه أهای درون دولتی منطقه و مبارزه برای تسوریه یا حزب کارگران کردستان را در رقابت

 کشور دو بین اقتصادی و رهنگیف، استراتژیک همکاری و کند. نزدیکی ژئوپلیتیکی سوریه، اقلیت کرد آنایجاد می

 شمار افزایش با. است ترکیه توسط سوریه بحران برای سریع و مناسب راهکاری یافتن، اصلی دلیل سوریه و ترکیه

های اند، ترکیه در حال تالشهای سوریه به ترکیه گریختهدرگیری از که ترکیه مرزهای طول در فراری هایسوری

الملل درصدد زمان المللی بر روی رژیم سوریه است. مادامی که جامعه بینفشارهای بین دیپلماتیک برای اجرا و اعمال

بیشتری برای گفتگوی صلح میان سوریه و اپوزیسیون این کشور است، ترکیه خواهان اقدامات فوری برای حل این 

ر زمینه مبادالت تجاری یکی باشد. ترکیه که تا قبل از حوادث سوریه، حداقل دوضعیت ولی در راستای منافع خود می

از شرکای مهم سوریه بود با قطع روابط خود، محاسبات استراتژیک خود را در این زمینه تغییر داده است. وضعیت 

های رژیم اسد از حزب کارگران کردستان ترکیه، مشکل کردها را به امنیتی شکننده در سوریه و بدگمانی به حمایت

                                                                 

1. Fikert Bella 
2. Christine Sinclair 
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 و کیفیت برای سناریو چندین ییازسو. های سوریه تبدیل نموده استینت، سیاستپو عنوان نقطه محوری و فوکال

 ساقط اسد حکومت نزدیک ایآینده در اگر: است گردیده مشخص، هاترک برای سوریه در بحران وضعیت چگونگی

رو گردد. هنشود و به طریقی کنترل خود را بر اوضاع نابسامان بازیابد، ترکیه ممکن است با چندین چالش روب

مهمترین چالش محتمل، اتحاد قدرتمند بین سوریه و حزب کارگران کردستان خواهد بود. وخیم شدن روابط بین 

ترکیه و سوریه، هم اکنون در منافع دو جانبه دمشق و حزب کارگران کردستان در استفاده همسو علیه آنکارا 

 .(candar, 2012) ران کردستان، اعطاء نموده استباشد. رژیم اسد، چندین امتیاز انحصاری را به حزب کارگمی

های قندیل کردستان ها در کوهستانصالح مسلم، رهبر حزب کارگران کردستان در کردستان سوریه که برای سال

کرده است، هم اکنون اجازه یافته است که به سوریه برگردد که نشان از آغاز دوره جدیدی از عراق زندگی می

، شاخه حزب کارگران کردستان در PYD ب کارگران کردستان است. حزب اتحاد دموکراتیکروابط سوریه و حز

سوریه، اجازه یافته است که آزادانه دست به فعالیت بزند، مبارزان جدید را برای مبارزه علیه ترکیه استخدام کند و 

د. حزب اتحاد دموکراتیک، دار باشمتعهد شده است که نقش یک شبه حاکمیت را در منطقه کردستان سوریه عهده

از نفوذ خود بر روی کردهای سوری استفاده نموده که از مشارکت کردها در قیام علیه رژیم اسد خودداری کنند. در 

های مشابه دیگر، حزب اتحاد دموکراتیک به شدت شورای ملی اپوزیسیون سوریه را نقد و حتی در تظاهرات مثال

 ق کردنشین به مخالفان رژیم اسد حمله نمود. شهرهای عفرین و حلب یعنی در مناط

اگر رژیم دمشق ماندگار باشد، حداقل برای یک بازه زمانی، دمشق، حضور نیروهای حزب کارگران کردستان در 

نمودن، اپوزیسیون کرد در سوریه ادامه خواهد داد، چرا که اخیراً کردهای سوریه، ای P.K.Kسوریه را تحمل و به 

اند، البته این کار ممکن است که در مقیاس متفاوت به حامیان و مخالفان، دمشق تقسیم شده به شعبات مختلف و

 کردها را از امتیازهای سیاسی بعد از رژیم اسد محروم کند. 

های موارد فوق برای ترکیه بسیار حائز اهمیت است، چرا که روابط تاریخی، فرهنگی و زبانی، همچنین پیوستگی

ها و اعضای سیاسی حزب بین کردهای سوریه و ترکیه وجود دارد. بالغ بر یک سوم، چریکایدئولوژیکی مهمی 

های کرد سوری دارند و مدت حضور طوالنی حزب کارگران کردستان در سوریه تحت کارگران کردستان، ریشه

به آنها اعطاء  های سازمانی را بین حزب کارگران کردستان و کردهای سوریهسیس شبکهأرهبری حافظ اسد، اجازه ت

ثیراتی مشابه بر روی کردهای أرادیکالیزه شدن در داخل جنبش سیاسی کردهای سوریه ممکن است ت ،نمود. بنابراین

گیر ترکیه است، افزایش شمار پناهندگان سوری به مرزهای جنوبی ترکیه داشته باشد. چالش دیگری که گریبان

کنند و ادامه فر، پناهجوی سوری در مرزهای ترکیه زندگی میها هزار نهم اکنون ده ،طوریکهترکیه است، به

ویان، هجترسد که نفوذ و رخنه پناکند. ترکیه از این میویان به ترکیه را تشدید میهجها در سوریه، سیل پنادرگیری

 راستا نای در. گیرد دربر نیز را اعضاء حزب کارگران کردستان و همدردی ساکنین در شهرهای مرزی کردنشین ترکیه
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 مرزی هایگشت، ترکیه، سوری پناهندگان طریق حزب کارگران کردستان از نفوذ از جلوگیری برای اقدام یک در و

 دو کشور و برای جلوگیری از ورود اعضای حزب کارگران کردستان تشدید نموده است.  مرزهای در را خود

آیند، همکاری بین ترکیه و انی بر سر قدرت میهای آینده در دو کشور که چه کسدر نگاه دیگر و فارغ از قدرت

 :یافت خواهد حزب کارگران کردستان، بنا به چند عامل، با قدرت ادامه سوریه علیه

 نفر هزار هاده بر بالغ و است سوریه آزاد ارتش و سوریه اپوزیسیون ملی شورای میزبان ترکیه،اول اینکه، 

 .است قدرت از اسد ترک برای المللیفشارهای بین پیشتاز ،بنابراین. اندگریخته ترکیه به سوریه هایخشونت پناهجوی

ی شدید، ریزش سرمایه و عدم یگراو عامل دوم این است که، با مالحظه اقتصاد ضعیف سوریه به علت مصرف

با سوریه گذاری، اقتصاد سوریه بسیار شکننده است و ترکیه نیز تا قبل از بهار عرب از روابط نزدیک تجاری سرمایه

کند تا برای همکاری با ترکیه، در نبرد با گشت. این وابستگی، حاکمیت احتمالی جدید سوریه را مجبور میمنتفع می

-حزب کارگران کردستان با ترکیه هماهنگ باشد. به عالوه، در سوریه پس از اسد، یک حاکمیت با نگرش اخوان

 1999تا  8333المسلمین سوریه از البانونی، رهبر اخوان دارد. علیخوانی بسیار با حزب عدالت و توسعه المسلمین، هم

 ،، اعالم داشتند که تمایل به پذیرش مدل حزب عدالت و توسعه را دارند. بنابراینهشفقریاض و رهبر کنونی آن محمد 

ه است. توسع المسلمین و حزب عدالت ومشغولیت حکومت ترکیه در حال حاضر امکان تقویت همکاری بین اخوان

المسلمین علیه خود متهم کرده است چرا که یکی از رهبران اخوان یعنی سوریه بارها ترکیه را به دفاع از اخوان

نگاه دیگر اخوان سوریه، قول همکاری علیه حزب  درترکیه زندگی و تابعیت ترکیه را دارد. در غازلی سیرلی

بندی که ها از طریقت نقشای نیز به استفاده ترکباید اشاره کارگران کردستان را به ترکیه داده است. در این ارتباط

 شیوخ نفوذ بر تکیه باهای اطالعاتی ترک، اشاره نمود. دستگاه ،جایگاه مهمی در بین کردهای سوریه و ترکیه دارد

 ارگرانک حزب ضد بر و طریقت اهل کردهای از استفاده با را روستاها حفاظت سیستم، ترکیه کردستان در بندینقش

-ت اهداف خود درجه سیاسی اقتدار با و دور، اجتماعی جوهر از را بندینقش طریقت و نمودند ریزیپایه کردستان

 آمیختند. 

های سیاسی، استراتژیک و اقتصادی برای ترکیه بوجود ی را در عرصهیهاطور حتم بحران سوریه، چالشبه

عیت کردها باقی خواهند ماند. هر ناآرامی میان جمعیت وض آورد ولی مشکل اصلی برای ترکیه در سوریه،می

ها خواهد بود. حزب اتحاد دموکراتیک ی از خودمختاری، بدترین کابوس برای ترکیکردهای سوریه یا دورنما

ی شورای ملی اپوزیسیون سوریه، یدار و خواهان خودمختاری برای مناطق کردی است. از سوسوریه دراین کشور، داعیه

ها را به کردها داده است، اما برهان غلیون، رهبر شورای اپوزیسیون به صراحت اعالم داشته که ضمانتبعضی از 

فدرالیسم مورد نظر کردها، مورد پذیرش نیست. نارضایتی از جامعه کردهای سوریه در زمان حاکمیت بعد از اسد نیز 

ای را علیه کردها به علت عدم حمایت ، کینهرسد حکومت جدید سوریهبنابراین، به نظر می .ی محتمل استیسناریو
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تر شدن جنگ داخلی در سوریه برآید و این در حالی تواند از عهده طوالنیآنها از انقالب داشته باشد. ترکیه نیز نمی

 اعالم ترکیه وزیر نخست، اوغلو داوود احمدهای سوریه بسیار باالست. یابی ستیزها در چارهاست که هزینه ترک

 دارد: PYD و سوریه کردهای از انتظار سه ترکیه که داشته

 همکاری نکردن با رژیم اسد، 

 عدم تشکیل یک دولت دوفاکتو در شکل مذهبی و یا قومی، 

  تعهد کردهای سوریه برای امنیت مرزهای ترکیه(Sabah nes paper, 2013: 26). ترکیه، ، بنابراین

   .(gunter, 2015: 106) داندمنیت ملی خود میکردهای سوریه را، تهدیدی بیشتر از داعش برای ا

 ترکیه و اوضاع عراقب( 

گیری سیاست نوینی از سوی ترکیه در عراق شد و آنکارا تالش زیادی تهاجم نظامی آمریکا به عراق، موجب شکل

ت: نخست زمان پیش گرفطور همجهت نفوذ در این کشور به عمل آورد. در این راستا دولت ترکیه دو سیاست را به

ای در های گستردهگذاریتواند در عراق نفوذ کند، سرمایهکرد از طریق اقتصاد میآنکه دولت اردوغان که تصور می

رساند. دوم آنکه آنکارا، آشکارا به  1989میلیارد دالر در سال  3اش را به طرفه این کشور انجام داد و تجارت دو

ی نخست خواهان آن شد که شیعی پرداخت. در این راستا ترکیه در وهلههای حمایت از احزاب سنی در برابر جریان

ها و احزاب سنی که روابط نزدیکی با ترکیه دارند، تغییر دهد؛ هایش را در تعامل با گروهوزیر عراق سیاست نخست

 سپس آنکارا از اقدامات دولت عراق آشکارا انتقاد کرد و به صورت علنی به مخالفت با آن پرداخت.

های فوق ناکام مانده بوده، در یک حرکت تاریخی، تغییری در با این حال ترکیه که در پیگیری سیاست

هایش داد و کوشید که روابط با کردهای شمال عراق را به حالت عادی برگرداند. اگر چه ترکیه ابتدا در قبال سیاست

یت آن به مناطق کردنشین خود مخالفت گیری و کسب امتیازات مختلف توسط کردهای عراقی از ترس سراقدرت

یابی به کرکوک، تهدید به تهاجم نظامی در واکنش به تالش کردهای عراقی برای دست 1992کرد و حتی در سال می

سیاست ترکیه در قبال کردهای عراق تغییر نمود. ترکیه با درک این واقعیت که با  1991کرد، اما به یکباره از سال 

تر طور طبیعی به ایران نزدیکی در عراق، همواره قدرت اصلی از آن شیعیان و آنان نیز بهتوجه به هرم جمعیت

 اش پرداخت.جنوبی اش با کردها و تقویت حمایتش از اعراب سنی همسایهخواهند بود، به بازسازی رابطه

ترکیه احزاب سنی ، باعث شد که 1984های فوق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در این بین شکست سیاست

 ،ی تحوالت عراق ببیند و با تغییر رویکرد به حمایت غیرمستقیم از گروه داعش دست بزند. بر این اساسرا بازنده

اکنون روابط دولت ترکیه با دولت مرکزی عراق به دلیل بروز بحران سوریه و همچنین توافقات آنکارا با اقلیم هم

 دستان تا حد زیادی تیره شده است.کر
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ای خود به تواند ترکیه را به تغییر سیاست خاورمیانهرسد چند عامل مینظر میدر شرایط فعلی بهبه هر روی 

 .ویژه در قبال سوریه و عراق ترغیب نماید

-تواند مهمترین عامل باشد، چرا که نوک پیکان سیاست خاورمیانههای ترکیه در قبال سوریه میشکست سیاست

تواند سیاست خود را به نقاط دیگر خاورمیانه وریه و سرنگونی اسد است و با این سیاست میای ترکیه، موفقیت در س

ی طور مشخص، منطقه مزوپوتامیا، تسری دهد. است. گرچه، ترکیه تاکنون نه تنها به هیچ یک از اهداف اولیهو به

بعد از سرنگونی هواپیمای سوخوی ای مانند درگیری با روسیه، بخصوص های عدیدهخود دست نیافته، بلکه با چالش

ی کردهاست که کامالً در ارتباط با عامل اول روسیه در منطقه الذقیه سوریه، دچار گشته است. دومین عامل، مسئله

باشد. اگرچه حزب عدالت و توسعه از زمان آغاز تحوالت سوریه، نسبت به تحرکات کردها حساسیت به خرج می

مرزی امن در شمال سوریه خبر داد، با این حال امروز مشخص شده که این سیاست ی داد و حتی از تشکیل منطقه

ا با کردهای نهترکیه نیز به شکست انجامیده است، زیرا اعالم خودمختاری کردهای سوریه با توجه به پیوندی که آ

الل مواجه و از سوی ی کردی را با اختتواند از یک سو روند حل و فصل مسئلهترکیه و به ویژه پ.ک.ک دارند، می

و  P.K.Kهای مشترک میان دیگر فعالیت کردهای مخالف ترکیه را در شهرهای سوریه تشدید کند. برپایی اردوگاه

های نادرست در قبال ی سیاسی اردوغان را به خاطر اتخاذ سیاستتواند آیندهکردهای سوریه در شمال سوریه می

با پشتیبانی از مخالفان سوریه، عمالً فضای مساعدی برای اتحاد احزاب  سوریه با چالش مواجه سازد، زیرا اردوغان

تواند بیش از پیش مخالفت احزاب مخالف دولت را علیه مخالف کرد در هر دو کشور مهیا نمود و این امر می

عالوه بر شد.  1985اردوغان برانگیزد، گرچه حزب عدالت و توسعه با ناامن نمودن ترکیه، پیروز انتخابات نوامبر 

تواند چالشی درازمدت برای این هرگونه حرکت اقلیم خودمختار کردستان عراق در راستای ایجاد کشوری مستقل می

 امنیت ملی ترکیه تلقی گردد.

مذهبی میان ترکیه و عربستان در خصوص تحوالت  -سومین عامل، اختالفات بین دو ساختار مذهبی و سکوالر

ت. اردوغان و حزب عدالت و توسعه که پس از وقوع بهار عربی، سردمدار حمایت از منطقه به ویژه تحوالت مصر اس

ترین جریان اخوانی منطقه محسوب المسلمین مصر را که مهمهای اخوانی در منطقه شده بودند، اینک اخوانجریان

و از برکناری  اند. این در حالی است که عربستان از وقوع کودتا در مصر خشنود استشود، از دست دادهمی

 ترکی منطقه شده است. -عربی -ی غربیکند. همین امر موجب شکاف در جبههالمسلمین حمایت میاخوان

ا مواجه است. نهی شورشیان افراطی با آها و مخاطراتی است که دولت اردوغان از ناحیهچهارمین عامل، چالش

تواند در کشورهای عراق و سوریه می« شامو عراق ی اسالمدولت »های تروریستچرا که تهدیدهای ناشی از حضور 

مرز با ترکیه، چالشی عمیق دامن دولت ترکیه را نیز بگیرد. حضور این نیروهای افراطی و تروریستی در کشورهای هم

 شود.برای سیاست خارجی این کشور محسوب می
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ی مواجه است که دولت این کشور را به دهند که ترکیه با دالیل و عوامل زیاددر مجموع مسائل فوق نشان می

کند. با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا تحوالت گذشته و ای خود مجاب میتغییر مواضع در سیاست خاورمیانه

شک اگر ترکیه به تعقیب سیاست فعلی توانند سیاست خارجی فعلی ترکیه را تغییر دهند یا خیر؟ بیحوادث آینده می

 ی مسائل امنیتی خود مواجه خواهد شد.های متعددی در حوزهها و آسیباورمیانه ادامه دهد، با چالشی خدر منطقه

 گریعثمانی تبارشناسی نوج( 

وسیله دولت تورگوت توزال در حزب مام ه میالدی ب 8319بار و به طور وسیعی در دهه  نخستین یرایگنو عثمانی

شتر به کردها، آغاز یی و اختیارات بیزداان و حل مشکل کردها از راه تمرکزمیهن و برای نفوذ در حوزه قفقاز و بالک

ه به عاریت گرفته شده توسط حزب عدالت و توسعه از حزب مام میهن است که با ژاین گفتمان، یک وا ،شد. بنابراین

د خارجی، تبدیل به نمودن مشکالت با همسایگان و در بع برداری از پوپولیسم اسالمی و با اضافه نمودن صفربهره

یک روند  ،گریی نوعثمانییبازنما .(Unver Noy, 2014: 92) یگ گفتمان غالب در سیاست خارجی ترکیه شد

نی است. اوری عثمتاط با احیاء عامدانه گذشته امپرابهای داخلی و خاجی ترکیه و در ارتسیاسی و فرهنگی در سیاست

و فرهنگ و سنت عثمانی و مالک شدن اعتماد سیاسی بیشتر در  های داخلی، نوعثمانی با هدف تجدیددر سیاست

های قومی، مذهبی و وری عثمانی است که بوسیله حزب عدالت و توسعه با استفاده از سیاستتامپرا ارچوبهچ

فرهنگی بخصوص با کردها بود. در بعد خارجی نیز به حداقل رساندن مشکالت با همسایگان با هدف ارتقاء ارتباط 

گری در ابتدا به مثابه جایگزینی برای ایدئولوژی کمالیست، مطرح شد عثمانی نو ا کشورهای همسایه ترکیه بود.ثر بؤم

 توان نومی ،های قومی و غربی شدن حداکثری بود. بنابراینسازی اقلیتکه عناصر این ایدئولوژی حفظ انسجام، همانند

ها، ی دسترسی به هویت عثمانی در قلمروهای نفوذ سنتی ترکگری ترکیه را به یک ساختار شبه امپریال براعثمانی

کردن  خداحافظی ترکیه با سیاست صفر"نوح ییلماز در مقاله ای با عنوان،  .(Kagan, 2016: 36) تعبیر نمود

مده است آبه رشته تحریر در 1983که در بولتن شورای اروپا در سال  "مشکالت با همسایگان و نظریه داوود اوغلو

 ای خود، دکترین اوغلو را کنار گذاشته استهای منطقهین اعتقاد است که ترکیه با شکست در سیاستبر ا

(Yilmaz, 2016: 67-74).  ،پاسخ به بحران سوریه به آسانی با سیاست عمق استراتژیک و صفر کردن مشکالت

م در فضاهای تجزیه شده سوریه تغییر سیاست ترکیه نسبت به سوریه، حمله مستقی ،شود. بنابراینبندی نمیمفصل

نمودن  توان گفت ترکیه با حمایت از اخوان سوریه تحت لوای شورای ملی سوریه و متقاعدبا این نگاه می. باشدمی

ها، سیاست جدید خود در سوریه را به پیش های مسلح سنی عرب به تساهل بیشتر نسبت به اقلیتاپوزیسیون گروه

ستراتژیک اوغلو باعث تنش این کشور با سه دولت عراق، ایران و سوریه شده است. برد. همچنین سیاست عمق امی

عربستان مخالف  مضاف بر این موارد ترکیه با عربستان سعودی در حمایت از نوع اپوزیسیون در سوریه مخالف است.

حال حاضر در پی های تندرو سلفی است، در حالیکه ترکیه در المسلمین در سوریه و طرفدار گروهشدید اخوان



 511 انهیخاورم کیتینو به ژئوپل ینگرش                                                                                                                  

دنبال سرکوب ه اخوان سوریه ب .(Yilmaz, 2016: 71) باشدرو و متساهل در سوریه میهای میانهساماندهی گروه

های مالی خود که به نظر در شورش حما، سرکوب شد ولی بدنبال بحران سوریه و در پی سیاست کمک 8311سال 

باشد. گرچه اخوان در سوریه و در بین اپوزیسیون نقشی اء خود میرسد تا ده هزار سمپات داشته باشد، در صدد احیمی

بخش را ایفا نماید، گرچه عربستان  نجاتامکانات مالی خود، نقش  رسد با توجه بهبسیار ضعیف دارد ولی به نظر می

در خصوص ی یکی از مناقشات بین ترکیه و عربستان، یبه شدت با نضج اندیشه اخوانی در سوریه مخالف است. از سو

های اخیر است که تالف اپوزسیون سوریه در سالباشد. جبهه اسالمی بزرگترین ائیبندی اپوزسیون در سوریه مپیکر

-الشام، لواءهای مانند احراروهرهزار نفر متشکل از گ 39تا  49ی بین یمد. این جبهه با نیروآبوجود  1989درنوامبر 

التوحید السالم و لواءالشام، جیشمی سوریه که متشکل از سه شاخه ثغورالحق، انصارالشام، جبهه آزادی بخش اسال

جبهه اسالمی در این بازه زمانی یک پروژه ایدئولوژیکی را برای اتحاد  .(Lang & etc, 2014) است، تشکیل شد

موافقت نمود. السالم، لشام و جیشاها تعریف و با تقسیم موقعیت رهبری بین دو جناح عمده یعنی احرارمیان گروه

های سیاسی و شرعی، نقش باالدستی را به خود اختصاص داد. احرارالشام الشام نظر به تفوق خود در کمیتهالبته احرار

خود را با طالبان مقایسه ولذا عالوه بر جاری نمودن احکام شریعه خود را محدود به جغرافیای سیاسی داخل سوریه 

 نمود. 

 وپلتیکی ترکیههژمونی، داعش و امیال ژئد( 

 The) های تروریستی استانممستقیم از ساز ها، ترکیه متهم به حمایت مستقیم و غیراز گزارش بسیاریمطابق 

Telegraph, 2016). های مالی، تسهیل فروش نفت و کمک برای استخدام انتقال، پشتیبانی، حمایت شواهدی دال بر

، اجازه 1985جوالی  81نکارا تا آ  .(Philip,httc://tinyurl.com) باشدنیروهای سلفیستی توسط ترکیه، می

ی پایگاه اینجرلیک نداد. حتی پس از کشته شدن تعدادی در حمله یمریکاآی را علیه داعش به نیروهای یهوا حمالت

تروریستی منطقه سوروج توسط داعش، ترکیه به جای حمله علیه داعش، به مواضع حزب کارگران کردستان در 

 راق حمله نمود. سوریه و ع

 ان سه دوره مختلف را احصاء نمود:وتطور کلی در سیاست خارجی ترکیه میبه

 حفظ تعادل شکننده بین هویت شرقی و طرفداری از غرب، 

 گردانی منافع با غربری از عنصر عرب سنی، رویاطرفد یبهار عرب، 

 چرخش ترکیه به سوی سیاست خارجی دفاع سنتی و فاصله با غرب. 

باشد که ای میکشور ترکیه به علت سندروم امنیتی، در صدد تعمیق و بسط هژمونی خود در خاورمیانه امروزه

باشند. در فضای آنارشیک ایدئولوژی شیعی و بسط ژئوپلیتیکی کردها، بزرگترین مانع بر سر مطامع هژمونیک آن می

 باشدرو درصدد عملیاتی نمودن امیال خود میگرای تندهای اسالمخاورمیانه، ترکیه با استفاده از کارگزاری گروه
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داعش به عنوان یک گروه سلفی و تندرو که شیعیان و کردها را مورد آماج خود قرار  (.8933)عبداله پور و حاتمی، 

ی یها قرار دارد. از سوها هدایت و به نوعی در مدار کارگزاری ژئوپلیتیکی ترکداده، به صورت دوفاکتو توسط ترک

یه به کردها به عنوان دشمن بزرگتر از داعش مطرح بوده، چرا که کردها را تهدیدی جدی برای انسجام نگاه ترک

دانند. به عبارتی، حزب کارگران کردستان، دشمن استراتژیک و داعش دشمن تاکتیکی، ترکیه سرزمینی ترکیه می

های غالب و نگاه ساختارگرایانه، پارادایم هاروایت ، فارغ از کالنگونه که عنوان شد، در حال حاضرهمانباشد. می

باشند، / کالن و زمان / فضا، الگوهای غالب علم می کارگزار، خرد / شناسی، دیالکتیک و دوگانه ساختاردر جامعه

 . اندرمیانه قرار گرفتهها جهت کنشگری موفق در خاوای و ژئوپلیتیکی ترکرسد در برنامه منطقهکه به نظر می

ای و کنش حداکثری های منطقه، امروز به صحنه نبردهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میدانخاورمیانه

های برآمدن گروه های محاط بر آنها درآمده است.های دوفاکتو آنها در میدانکارگزاران ژئوپلیتیک و سیستم

ر پی رصد این فضا در ها و تهدیدهای برای کشورهای منطقه شده که ساختارهای منطقه دتروریستی، موجد فرصت

های جدید به چالش کشیده شدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک، دگرگونی و موج باشند.راستای منافع خود می

-گیریسنی و ظهور تعارضات هویتی و صف -دموگرافیک در جغرافیای جمعیتی خاورمیانه، تقویت دو قطبی شیعه 

ی نوستالژی هژمونی در مزوپوتامیا برای ترکیه وجود یاشد. از سوبهای جدید ژئوپلیتیک از پیامدهای فضای جدید می

ی از قلمرو ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آن بوده که ئهای زمانی مختلف این هالل حاصلخیز، جزدارد، چرا که در بازه

-باشد. بهیهای ژئوپلیتیک مابزار این هژمونی برای ترکیه، کارگزاری داعش و تقابل با سایر ساختارها و کارگزاری

حزب کارگران کردستان، دشمن استراتژیک و داعش دشمن تاکتیکی ترکیه، اعمال  توان سه رویکرد:طور کلی می

فشار بر اروپا با ابزار داعش برای عضویت در اتحادیه اروپا و نقش ترکیه برای داعش مانند پاکستان برای القاعده را 

 ان نمود. اولویت راهبردی ترکها در حمایت از داعش عنو

طور توان اهم آن را بهدر این راستا و به دلیل اهمیت موضوع مقاالتی در این زمینه منتشر شده است که می

 اختصار به شرح ذیل نام برد:

 ای باعنوان مقاله"for Turkey which is the lesser Evil : ISIS or Kurds"  در مارس

ه به کردها به عنوان دشمن بزرگتر از داعش مطرح است. منتشر شده است. در این مقاله نگاه ترکی 1983

نویسنده، کردها را تهدیدی جدی برای انسجام سرزمینی ترکیه دانسته و معتقد است بعد از استراتژی ناکام 

ها، منطقه پرواز ممنوع ترکیه برای متوقف نمودن کردها بوسیله داعش، هم اینک، راهبرد جدید ترک

 .باشدریه میبرای مرزهای خود با سو

 ای با عنوانمقاله "Turkey vs.ISIS and PKK" 1983پارتیزان در جوالی توسط مرکز مطالعات بی 

لفه داعش و حزب ؤباشد. این مقاله بر مبارزه ترکیه با دو مچاپ شده که حاوی نکاتی بسیار مهمی می
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های اعضای این دو سازمان را ای تطبیقی تعداد حمالت و دستگیریکارگران کردستان تمرکز و با مقایسه

دهد. این مقایسه حجم عملیات نظامی و امنیتی ترکیه علیه حزب کارگران کردستان را به مراتب نشان می

 داند. ها را کردها میبیشتر از داعش نشان داده و با این تطبیق دشمن اصلی ترک

 ای با عنوان مقاله"ISIS and Nusra in turkey" چاپ و رویکردهای  8کسمونیکا مار توسط

ها به داعش و النصره و ی و چگونگی پیوستن ترکیهای سلفیستی، چراآنکارا به روند عضو گیری در گروه

 .پردازدهای ایجاد شده توسط آنها در ترکیه میشبکه

  گزارشی با عنوان"ISIS AND Turkey file"  از طرف کمیسیون روابط خارجی کردهای سوریه در

گردد که کید میأچاپ شده است. در این گزارش ت 1983بین داعش و ترکیه در سال خصوص ارتباط 

ها و داعش و وجود دارد و تمام تالش حزب عدالت ای بین ترکبدون شک روابط امنیتی و مالی گسترده

باشد. در این گزارش صدها نفر از و توسعه، مبارزه و جلوگیری کردها از هر گونه خودمختاری می

 شود.امنیتی ترک مرتبط با داعش و با پاسپورت حکومت ترکیه به تصویر کشیده می نیروهای

 ای با عنوان مقاله"Turkeys Policy Toward ISIS"  که در این مقاله داعش ضمن  1983در آوریل

شهرها و نقاط مرزی با سوریه فعال های خود را در کالناستفاده ار مرزهای ترکیه و سوریه توانسته هسته

را برای  "surrogate mother"طور کلی در این مقاله، ترکیه نقش یک رحم جایگزین به .نماید

 برد. داعش و مطامع خود به پیش می

 ای با عنوان مقاله"IS Network in Turkey" در موسسه  1983در اکتبر  1آرون استین توسط

گیری داعش در ترکیه، مسافرت مطالعات خاورمیانه رفیق حریری چاپ و به فرآیند استخدام و عضو

 .نمایدالمللی به استانبول، شهرهای مرزی، مناطق مرزی و سرانجام به سوریه اشاره میجنگجویان بین

های آنان از نکات های عضوگیری به صورت رو در رو و نفوذ به میان جمعیت محلی و خانوادهتکنیک

 .باشدمی کتاببرجسته این 

توان گفت دستور کار سیاستی ترکیه در سالیان اخیر در راستای تفوق هژمونیک در منطقه یاین پیشینه مبا توجه به 

ها ای اساسی با سایر میدانها، زاویهباشد که البته این تفوق نیاز به ابزاری دارد که عالوه بر تعمیق منافع ترکمی

 ( نیز داشته باشد. P.K.K,PYD های منطقه )کردهای عراق،و خرده میدان )ایران، عراق و سوریه(

                                                                 

1. Monica Marks 
2. Aron Stein 
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دنبال تحوالت بهار عرب و بحران در منطقه ه روابط حسنه سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران، عربستان و ترکیه ب

های ایدئولوژیک، در بسترهای ژئوپلیتیک مزوپوتامیا رو به وخامت گذارده است. مناقشاتی که عالوه بر تفاوت

 هژمونیک رقابتی، کشور سه ایدئولوژیک –ست. این فضای تقابل ژئوپلتیک ای کشورهای مذکور نمود داشته امنطقه

 این ایمنطقه هایسیاست در که است آورده بوجود مذکور هایمیدان ایمنطقه و حکمرانی هایمدل سر بر را

یتیک دارند ی کارگزاران ژئوپلیاآوهم به نیاز هامیدان این، منطقه در موفق کنش جهت طرفی از. است مستتر کشورها

توانند ساختارهای ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه را دچار چالش نمایند. که گرچه فاقد کنش حداکثری هستند ولی می

شود، باعث تغییر رفتار های مختلف را شامل میها و قومیتاین کارگزارهای ژئوپلیتیک که در منطقه اقلیت

طور مثال در به .(8935 ،پور و متقیشوند )عبدالهقه میایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ساختارهای ژئوپلیتک در منط

حالیکه، جبهه ترکمنی در عراق و سوریه، داعش، ارتش آزاد و گرایشاتی از کردها، نقش کارگزاری را برای ترکیه 

 نمایند، ایران با توجه به دو گرایش ایدئولوژیک مذهبی و تمدنی، جناحی از کردها و شیعیان را در مدارایفا می

 کارگزاری خود قرار داده است. 

مون نبوده و متشکل از مذاهب ژای هیچگاه در طول تاریخ، جوامعی هگرچه با توجه به اینکه جوامع خاورمیانه

 –های مسلط و تحت لوای دولت باشد، اصرار بر ناسیونالیسم قومی و دینی، ذیل هژمونی میدانو اقوام مختلف می

  .باشدمین پذیرامکان کالسیک هایملت

 مطامع ترکیه از ژئوپلیتیک پخش داعش

المللی برای تسلط بر منطقه ای و بینهای منطقههای قدرتموقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خاورمیانه و رقابت

به راحتی که گیری بسط جغرافیایی داعش و تداوم گسترش آن در طول فضا، زمان و مکان در منطقه شده باعث شکل

د است که جغرافیای پخش داعش از منظر ژئوپلیتیکی، کردها و شیعیان را مورد هدف قرار داده که به قابل رص

 -باشند، یعنی ترکیه با بازی دوگانه خود با ابزار داعش، دو ساختار ای ترکیه میصورت سنتی کدهای ناامنی منطقه

 گیر نموده است. خود را زمین "سازدیگری و غیریت"کارگزار 

شناختی و سرزمینی ترکیه را باشند که موجودیت هستیطور که ذکر شد کردها دشمنان راهبردی ترکیه میهمان

گرا، های بنیاداند، بنابراین هر گونه سیاست امنیتی ترکیه در حمایت از گروهبه صورت تاریخی مورد هجمه قرار داده

میالدی، ترکیه با  39و  19بینیم در دهه ادق است که میباشد. این قضیه وقتی صسلفیستی در این راستا قابل تحلیل می

 دیه به مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه پرداخت. شبنحمایت از فرقه نق

ر این د و (Erdogan, Hurriyet, 2014)بوده  YPGمعادل  P.K.Kاند که مقامات ترکیه بارها اعالم داشته

 دارد: PYDراستا، ترکیه، سه انتظار از 

 کاری نکردن با رژیم اسدهم، 



 512 انهیخاورم کیتینو به ژئوپل ینگرش                                                                                                                  

 عدم تشکیل یک دولت دوفاکتو در شکل مذهبی و یا قومی، 

 تعهد کردهای سوریه برای امنیت مرزهای ترکیه. 

 داندتوان گفت، ترکیه، کردهای سوریه را، تهدیدی بیشتر از داعش برای امنیت ملی خود میبنابراین می

(gunter, 2015: 10.) های تروریستی، هار عرب، شورش داخلی در سوریه و نضج گروهثر از تحوالت بأمت یاز سوی

ثیر در سیاست خارجی خود را که شامل اتحادیه اروپا، أت های کمدکترین داوود اوغلو در بعد ژئوپلیتیک، حوزه

 شدند را در اولویت کاری خود جهت کنشگری، قرار داد.ای میروسیه و دول خاورمیانه

 راستای در که شیعی –لفه کردی و علوی ؤداعش در مناطق عرب سنی و تضاد با م سازیدر تصویر ذیل، قلمرو

 .شودمی دیده، است ترکیه ژئوپلیتیکی منافع

 

 

 شیعی –لفه کردی و علوی ؤسازی داعش در مناطق عرب سنی و تضاد با مقلمرو :84شکل 
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  (Bagci and Doganlar, 2009: 114) پیامدهای ژئوپلیتکی ترکیه: 89جدول 

گذاری ثیرأی که از منظر ژئوپلیتیکی تیکشورها

 بیشتری بر ترکیه دارند

گذاری ثیرأی که از منظر ژئوپلیتیکی تیکشورها

 کمتری بر ترکیه دارند

 اتحادیه اروپا ایاالت متحده آمریکا

 روسیه کشورهای جنوب قفقاز

 ایدول خاورمیانه منطقه دریای سیاه

 

ای را به صورت ذیل ترسیم نمود. اگرام ارتباط با ساختارها و کارگزاران جدید خاورمیانهتوان دیدر این راستا می

 گردد. در این دیاگرام تعامل و تقابل ترکیه با ساختارها و کارگزارها مشخص می

 

 ایدیاگرام ارتباط با ساختارها و کارگزاران جدید خاورمیانه: 85شکل 

Source: (kohen, 2008)  

 



 510 انهیخاورم کیتینو به ژئوپل ینگرش                                                                                                                  

 

 پلیتیکی نو پدید در خاورمیانههای ژئوساختارها و سوژه: 61شکل 

 

 گفتمان ژئوپلیتیک ترکیه

ها در واقع شود. گفتمانشود، گفتمان نامیده میحاصل می هبندی شدای که از عمل مفصلکلیت ساختاربندی شده

 یابندها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند هویت و معنا میهای معانی هستند که در آنها نشانهمنظومه

(Hwarth, 2000: 101.) بندی نیز به گردآوری عناصر پراکنده و ترکیب آنها در هویت و گفتمان نو مفصل

گیرند، زیرا هویتی که در یک گفتمان بندی، با هژمونی، شکل میدو مفهوم گفتمان و مفصل (.Ibid, 163)پردازد می

آید. الکال، تالش ندی هژمونیک به دست میببندی در یک صورتشود، تنها با مفصلبه عامالن اجتماعی داده می

لفه وجود ؤنامد که شامل دو مهای محدود و معین را اعمال هژمونیک میهای سیاسی برای تثبیت گفتمانپروژه

بندی و هژمونی نظر به مفاهیم گفتمان، مفصل (.Ibid, 110)باشد ثباتی مرزها، میخصومت و نیروهای متخاصم و بی

هایی مانند، گردد. این گفتمان از واژههای جغرافیایی، گفتمان ژئوپلیتیک، حادث میم به حوزهو تسری این مفاهی

های تحلیلی مانند، مونی، طبقات جنسیت، منافع، بازتولید، تبعیض، نهاد، طبقات اجتماعی، فارغ از ایدهژقدرت، سلطه، ه

وپلیتیک، عناصر سختی مانند مرز و مکان به حاشیه ئکند. در گفتمان ژها و نهادها، استفاده میقدرت اجتماعی، گروه

دهد. در مکان، جای خود را به فضا می ،گردند. بنابراینو ژئوپلیتیک قومی، فکری، فرهنگی و انسانی، برجسته می

ها، نظام گیری آن پراکندگی و افتراق فضایی پدیدهمطالعات جغرافیایی، فضا موجودیتی مادی دارد که در شکل

ای فضایی نظیر هر اسلوب فضایی، هم درونمایه ، نظام سیاسی و نظام ایدئولوژیک نقش اساسی بر عهده دارند.اقتصادی
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: 8919های انتزاعی مثل فاصله، جهت و موقعیت نسبی است )اتوتایل،عوامل طبیعی و انسانی دارد و هم واجد کیفیت

سازی و های اخیر با خوانشی جدید از تصویردر سال اینظر به مفاهیم فوق، ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه (.551

باشد که عناصر آن شامل، هویت، تاریخ، قلمرو سازی بینش ژئوپلیتیکی، درصد کنشگری جدید در غرب آسیا می / کد

 باشد.سازی ژئوپلیتیک، میسازی و برندی جدید، غیریتیگراسازی، امنیت و منافع ملی، عثمانیملت -ی، دولت ی/ زدا

وری عثمانی در ترسیم کد ژئوپلیتیکی داوود اوغلو در خاورمیانه بسیار مهم تکید بر تمدن اسالمی و امپراأت رو،از این

انداز جایگزین ارچوب یک چشمهای داوود اوغلو در چنقش ژئوپلیتیک خاورمیانه (.Ersen, 2014: 90)باشد می

داوود  (.Ibid, 97)شود نه ترکیه در خاورمیانه ارزیابی میهای خارجی انزواگرایاکه مبتنی بر یک نقد تند سیاست

ی اقتصادی بین کشورهای خاورمیانه، مهمترین راه غلبه یاوغلو بر این اعتقاد بود که پیشرفت سیاسی، اجتماعی و همگرا

  (.Ibid, 98)بر مرزهای تصنعی خاورمیانه است 

-ها یعنی، ترکیه، کردهای عراق و ترکیه و گروهاین جریانکردیسم و نماینده ترکیسم و پانعربیسم، پاننبرد پان

-التزاید را در منطقه خاورمیانه شمالی بوجود آورده که عملیاتی نمودن ملزومات ملیهای سنی عرب، شورشی دائم

ه در یک های ژئوپلیتیکی و کد / بینش ژئوپلیتیکی دارد. منافع ترکیها، نیاز به گفتمانخواهی این نحلهی و قلمرویگرا

التزایدی دخالت مئهای سلفی به عنوان ابزار آشوب به صورت داآشوب ژئوپلیتیکی در خاورمیانه میسر است که گروه

های بار پس از سایکس پیکو و لوزان، گروهاند. برای اولینسرزمینی ترکیه در کشورهای همسایه را توجیه نموده

الحاق موصل و حلب به ترکیه  یه و امیال ژئوپلیتیکی ترکیه و توهمشورشی بهترین ابزار توجیه ورود به عراق و سور

خواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان ژئوپلیتیک، در صدد باشند. امروزه کشور ترکیه به علت قلمرومی

مترین باشد که سابقاً قلمرو سرزمینی ترکیه و یکی از مهای میتعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهای تجزیه شده

 .ها، نقش بسته استمنابع انرژی این واحد جغرافیایی بوده و نوستالژی این قلمروها در حافظه تاریخی ترک

سازی ژئوپلیتیک در فضاهای تجزیه شده در های هویتی و برنددر این راستا ترکیه منافعش را از طریق گفتمان

در فضای آنارشیک خاورمیانه، ترکیه با (. 899 :8933اتمی، پور و حله)عبدابرد تعامل و تقابل با سایر کدها، جلو می

خاورمیانه،  باشد.گرای تندرو درصدد عملیاتی نمودن نوستالژی مذکور خود میهای اسالماستفاده از کارگزاری گروه

و  ای و کنش حداکثری کارگزاران ژئوپلیتیکهای منطقهامروز به صحنه نبردهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میدان

ها و های تروریستی، موجد فرصتبرآمدن گروه های محاط بر آنها درآمده است.های دوفاکتو آنها در میدانسیستم

به  باشند.برای کشورهای منطقه شده که ساختارهای منطقه در پی رصد این فضا در راستای منافع خود می یتهدیدهای

های جدید دموگرافیک در جغرافیای جمعیتی ی و موجچالش کشیده شدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک، دگرگون

 پیامدهای از ژئوپلیتیک جدید هایگیریصف و هویتی تعارضات ظهور و سنی –خاورمیانه، تقویت دو قطبی شیعه 

های زمانی برای ترکیه وجود دارد، چرا که در بازه النهرینبین در هژمونی نوستالژی ییسو از. باشدمی جدید فضای
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ین هالل حاصلخیز، جزئی از قلمرو ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آن بوده که ابزار این هژمونی برای ترکیه، مختلف ا

 توان سه رویکرد:طور کلی میباشد. بههای ژئوپلیتیک میکارگزاری داعش و تقابل با سایر ساختارها و کارگزاری

یه، اعمال فشار بر اروپا با ابزار داعش برای حزب کارگران کردستان، دشمن استراتژیک و داعش دشمن تاکتیکی ترک

ها در عضویت در اتحادیه اروپا و نقش ترکیه برای داعش مانند پاکستان برای القاعده را اولویت راهبردی ترک

توان با تعمیم به بعد سرزمینی و هویتی، الگوی سیاست جدید ترکیه ها را میحمایت از داعش عنوان نمود. این پدیده

ای عثمانی و بذل توجه به کارگزارهای جدید ژئوپلیتیک با استفاده ه، بسط ژئوپلیتیکی، نوستالژی خاورمیانهدر منطق

 از قدرت نرم و سخت، دانست. 

 مدرن در مرزمفاهیم پست

/ دیگری و  / خارج، خود ال قرار دادن مفروضات دولت محور بودن و مفاهیمی مانند داخلؤمکاتب انتقادی با زیر س

 ،بنابراین (.Ashley, 1987) های امنیت ملی، مورد شک، قرار گرفت/ خارجی و حفظ آن برای گفتمان داخلی

ی علم نوین ژئوپلیتیک در یاز سو. باشندهای طبیعی میهای اجتماعی و نه موجودیتمرزهای قابل فهم به مثابه سازه

رزهای فرهنگی، برای تبیین فضای داخلی ی و میهای اجتماعی، سیاسی، فضاخصوص فرآیندهای ایدئولوژیکی سازه

دانان بسیاری از جغرافی (.newman & passi, 1998)باشد کشورها، نظم و انضباط و کنترل سیاسی داخلی، می

سیاسی، ایده اشلی را در خصوص سیاست خارجی به عنوان سیاست پراکتیستی تولید مرزی را در عرصه عملیاتی و 

 Dodds, 1984؛Daiey, 1990) انده مفهومی در ژئوپلیتیک انتقادی پذیرفتهیاانتخاب موضوع پژوهشی و یک پ

کنند که مرزها سرزمینی، بسیار مهم و استدالل می یسازی و قلمروفرآیند دولت درها، نقش مرزها را سینیژئوپلیت (.

ز مرزها به عنوان نهاد و ا "پاسی" (.Sack, 1986) در ایجاد یک قلمرو و اعمال سرزمینی، نقشی تعیین کننده دارند

ها، بلکه بر ای که نه تنها بر روی لبهسازی مرزی به عنوان پدیدهی او، منجر به مفهومیکند، ایده نهادگراسمبل، یاد می

، دهد که ما و دیگرانالملل، نشان میهای فرهنگی و روابط بینثر از نظریهأاو مت .روی قلمروها کشیده شده است

های نمادین فضا، قلمرو سرزمینی و مرزها، مبتنی بر شود. از نظر تحلیلی، سازه بدیل به اینجا و آنجاتواند تچگونه می

سازی محتوی زبان همگرا با هدف همگن ،باشد. درحالیکهدیالکتیک بیم دو زبان، زبان همگرا و زبان تفاوت می

 ,passi)ساز از دیگران است همگن آگاهی فضای جمعی و تجربیات است، تالش زبان تفاوت، تمایز این تجارب

2011.) 

 اجتماعی -ی و تمایز در قلمرو فضایی یچهارچوب تحلیلی برای اشکال همگرا: 84جدول 

there Here  

 we همگرا در قلمرو سرزمینی ی مرزییهمگرا

 other تمایز در قلمرو سرزمینی تمایز بین ما و دیگران
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رود، ، به کار می"frontier"و  "boundary"واژگانی همچون  اصطالح مرز، غالبًا به صورت مترادف با

امروزه واژه  .ددهنی در فضا را نشان مییها و موانع را توصیف و تقسیم و یا جداها، محدودیتالبته تمامی این واژه

 & Anderson)سازد ها را از یکدیگر جدا میها و ملتمرز به یک خط قانونی در فضا اشاره دارد که فرهنگ

odowed, 1999.)  واژه"boundary"  که در قرن هفدهم بوجود آمد، مشتق از کلمه"bond limit"  .است

، یک "boundary"، یعنی یک قطعه زمین با محدودیتی قطعی شده است. یک "bonnarium"همچنین از کلمه 

از  "boundary"دو  در اینجا (.Haselberg, 2010)باشد گذاری یک جنبه خاص میمفهوم خطی و یک نشانه

ها و یا خطوط ها، کوههای طبیعی مانند رودخانهطبیعی که از ویژگی "boundary"باشد. یکدیگر قابل تشخیص می

های سیاسی یا مصنوعی که توسط سوژه "boundary"و  (konard & nicol, 2008) کندساحلی پیروی می

اندازهای های امنیتی و یا حقوقی، ایجاد و باعث قطع چشمتفاوت ها واجتماعی و برای تمایز میان اقوام، مذاهب، زبان

طرف بین نیز در قرن چهاردهم و برای تعریف مناطق بی "frontier"واژه . (Haughton, 2009)گردد طبیعی می

گرفت های خالی، تجزیه شده و مناطق کم سکنه، مورد استفاده قرار ها و شکل داده به سرزمینها و دولتوریتامپرا

(Haselberger, 2010: 64). پردازیم که قباًل کسی در آن ساکن نبوده و از در این واژه، ما به نواحی می ،بنابراین

ی جغرافیایی است که در آن اقوام گوناگونی، زیست یتجزیه شده، فضاهامنظور از فضاهای  جااین درآنجا که 

های مذکور، مشتق اهمیت اصلی واژه. گردداین تحقیق، خارج، میاز دستور کار  "frontier"نمایند، بنابراین واژه می

بندی، ارتباطات و کنترل قلمرو، به معنای انتقال و ارجاع چیزها به فضای خاص و اری آنها در تعریف، طبقهذاز اثرگ

رزها براین اساس، م .(Sack, 1996: 67) باشدتنظیم حرکات مرزی و دسترسی به مناطق ویژه داخل / خارج، می

طور کلی مرزها دارای معانی به .(popescu, 2012: 8)نمایند طور سنتی، نقش نظم دهنده جامعه را ایفا میبه

باشد. با توجه باشند که از زمان به زمان، مکان به مکان، فرهنگ به فرهنگ و زبان به زبان متفاوت میمختلفی می

ها در مناطق خالی، تجزیه شده و یا ها و دولتوریتبین امپرا طرفبه موارد فوق و واژه تعریف مرز یعنی مناطق بی

ها ایجاد های سیاسی یا اجتماعی و برای تمایز میان اقوام، مذاهب، زبانکم سکنه و مرزهای مصنوعی که توسط سوژه

ه برای ای را در شمال عراق و سوریگیرد، گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه بر این بستر، شکل و فضاهای تجزیه شدهمی

قلمروخواهی خود در نظر گرفته است. منطقه مزوپوتامیا با توجه به نفوذ پانصد ساله ترکیه، سنی بودن منطقه، عادت 

خواهی جدید کردهای عراق و واره مردم این نواحی، جغرافیای غنی انرژی این منطقه از منابع آبی و نفتی، قلمرو

 ،(. بنابراین145 :8935 و همکاران، متقی)نیتی ترکیه خواهد بود. سوریه در فضاهای تجزیه شده، مهمترین چالش ام

 دارد.  النهرینبینهای امنیتی ترکیه در منطقه، بعدی سیاست
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 بینش ژئوپلیتیک دفاعی در فرهنگ ژئوپلیتیکی ترکیه: 85جدول 

 چرا قدرت تمدن
تصویر سازی 

 وپلیتیکیئژ
 مدل موریتأم وپلیتیکیئکد ژ

مرکز 

 جغرافیایی

نگ فره

 ژوپلیتیکی

 غرب

حفاظت از 

اتحاد ملی و 

 یقلمرو

 سرزمینی

مرکز و پل 

 ارتباطی

 : اتحاد با غرب8کد

شوروی به عنوان  :1کد

 دیگری

 ولیتآنا غرب غربی شدن

 وپلیتیک دفاعیئژ

 )جنگ سرد(

 

 غرب

حفاظت از 

اتحاد ملی و 

ی قلمرو

 سرزمینی

جلودار و پل 

 ارتباطی

اتحاد با غرب و  :8کد

 ناتو

اورمیانه و : خ1کد

 اسالم به عنوان دیگری

غربی شدن، 

مسیر اصلی 

 ترکیه

شکاک 

 به غرب
 ولیتآنا

 ژوپلیتیک دفاعی

)پس از جنگ 

 سرد(

 

 بینش ژئوپلیتیک جدید ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه: 83جدول 

 چرا قدرت تمدن
تصویر سازی 

 ژئوپلیتیکی
 مرکز جغرافیایی مدل موریتأم کد ژئوپلیتیکی

ئوپلیتیک فرهنگ ژ

 ترکیه

 

 اسالم

هدف، رهبر 

ای و منطقه

 بازیگر جهانی

 کشور مرکزی

اتحاد با غرب 

 و جهان اسالم

 

 بازیگر جهانی

ت جدید از ائقر

ملت و  –دولت 

 ییگرانو عثمانی

ترکیه به عنوان 

 هسته اوراسیا

بینش ژئوپلیتیکی 

 ترکیه

 

 

 هدر فرهنگ ژئوپلیتیکی ترکی دو بینش ژئوپلیتیکی: 82جدول 

 سیمای مسلط الزام سیاسی هاخروجی اجرای سیاست درک منافع ترکیه روش

امنیتی 

 نمودن

 

سازی مبتنی بر درک موقعیت ملت

 .ژئوپلیتیکی ترکیه / پل ارتباطی

نخبگان بوروکراتیک و سیاسی 

کمالیست و حزب جمهوری خواه 

 .خلق و احزاب چپ

محافظت از امنیت ترکیه 

علیه تهدیدات داخلی/ 

 .خارجی

 تدافعی یکژئوپلیت

تجـــارت بســـته

 

 ی/یاستثناگرا

-انعطاف

 پذیری

-ترکیه بزرگ، بازیگر جهانی و مفصل

 .ملت ژئوپلیتیکی –بندی پسا دولت 

و رهبران  اغلوان / داوود غاردو

حزب عدالت و توسعه، نخگبان 

 .و محافظه کار سیاسی اسالم

 

یر ترکیه با أثبسط و اشاعه ت

 .استفاده از قدرت نرم تمدنی

ــــــــک  ژئوپلیتی

کــار در محافظــه

دوره عـــــدالت و 

 توسعه

 ی/ایاستثناگر
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ای برای تضعیف رقبای منطقه أمن و ملجأبنابراین، امروز شکی نیست که ترکیه اگر نه حامی ولی به عنوان یک م

 فیگونه خودمختاری برای کردهای سوریه، تضعنماید. ترجیحات امنیتی ترکیه حذف هراز این عنصر استفاده می

نشین سنی در کرکوک، ثر در کردستان عراق، مناطق ترکمن نشین و عربؤآفرینی محزب کارگران کردستان و نقش

توان تعارض با حوزه های مذکور دانست به باشد. در این راستا مخرج مشترک ترکیه و داعش را میموصل و حلب می

دامنه و رو به افول ترکیه است. برای داعش نیز  عبارتی متغیرهای یاد شده، دشمنان راهبردی و داعش دشمن کوتاه

 یهایرغم حمالت داعش به مکانعلی ،ترانزیت نیرو و دسترسی به بازار انرژی تنها از طریق ترکیه میسر است. بنابراین

در ترکیه، ترکیه و داعش منافع مشترکی دارند که آنها را در کنار یکدیگر ولو به صورت موقت قرار داده است. 

ژئوپلیتیکی ترکیه بخصوص پس از کودتای نافرجام در ترکیه از غرب متوجه خاورمیانه، کشورهای پیرامونی  جهت

ی، منافع ترکیه در یک آشوب ژئوپلیتیکی یو کارگزاران جدید در تجزیه فضای ژئوپلیتیکی جدید گردیده است. از سو

التزایدی دخالت سرزمینی ترکیه در مئبه صورت داهای سلفی به عنوان ابزار آشوب در خاورمیانه میسر است که گروه

بار پس از سایکس پیکو و لوزان، داعش بهترین اند. در پایان باید گفت برای اولینکشورهای همسایه را توجیه نموده

ن باشند که ایابزار توجیه ورود به عراق و سوریه و امیال ژئوپلیتیکی ترکیه و توهم الحاق موصل و حلب به ترکیه می

خواهی سرزمینی و هویتی در امروزه کشور ترکیه به علت قلمرو شود.توهم در سخنان مقامات ترک بسیار دیده می

باشد که سابقًا قلمرو ای میقالب یک گفتمان ژئوپلیتیک، در صدد تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهای تجزیه شده

جغرافیایی بوده و نوستالژی این قلمروها در حافظه تاریخی  سرزمینی ترکیه و یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد

سازی ژئوپلیتیک در های هویتی و برنددر این راستا ترکیه منافعش را از طریق گفتمان ها، نقش بسته است.ترک

اده از در فضای آنارشیک خاورمیانه، ترکیه با استف برد.تقابل با سایر کدها، جلو میفضاهای تجزیه شده در تعامل و 

خاورمیانه، امروز به  باشد.گرای تندرو درصدد عملیاتی نمودن نوستالژی مذکور خود میهای اسالمهکارگزاری گرو

های ای و کنش حداکثری کارگزاران ژئوپلیتیک و سیستمهای منطقهصحنه نبردهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میدان

 یها و تهدیدهایهای تروریستی، موجد فرصتبرآمدن گروه .ه استهای محاط بر آنها درآمددوفاکتو آنها در میدان

به چالش  باشند.برای کشورهای منطقه شده که ساختارهای منطقه در پی رصد این فضا در راستای منافع خود می

های جدید دموگرافیک در جغرافیای جمعیتی کشیده شدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک، دگرگونی و موج

 پیامدهای از ژئوپلیتیک جدید هایگیریصف و هویتی تعارضات ظهور و سنی –تقویت دو قطبی شیعه خاورمیانه، 

های زمانی برای ترکیه وجود دارد، چرا که در بازه النهرینبین در هژمونی نوستالژی ییسو از. باشدمی جدید فضای

بوده که ابزار این هژمونی برای ترکیه، مختلف این هالل حاصلخیز، جزئی از قلمرو ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آن 

 توان سه رویکرد:طور کلی میباشد. بهکارگزاری داعش و تقابل با سایر ساختارها و کارگزاریهای ژئوپلیتیک می

حزب کارگران کردستان، دشمن استراتژیک و داعش دشمن تاکتیکی ترکیه، اعمال فشار بر اروپا با ابزار داعش برای 
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ها در ه اروپا و نقش ترکیه برای داعش مانند پاکستان برای القاعده را اولویت راهبردی ترکعضویت در اتحادی

-های غالب در جامعهها و نگاه ساختارگرایانه، پارادایمروایتحمایت از داعش عنوان نمود. امروز، فارغ از کالن

 ,King) باشندالگوهای غالب علم می / کالن و زمان / فضا، کارگزار، خرد / شناسی، دیالکتیک و دوگانه ساختار

وی سیاست جدید ترکیه در منطقه، بسط گتوان با تعمیم به بعد سرزمینی و هویتی، الها را میاین پدیده .(1 :2008

ای عثمانی و بذل توجه به کارگزارهای جدید ژئوپلیتیک با استفاده از قدرت نرم و ژئوپلیتیکی، نوستالژی خاورمیانه

 سخت، دانست. 

 کنشگران جدید ژئوپلیتیکی و منافع ترکیه

مذهبی و از لحاظ  -شناسی، عرفی و قدسی و یا سکوالرژئوپلیتیکی جدید در خاورمیانه از لحاظ هستی کنشگران

ی مذکور و در حال هاشناسی، ماهیتی ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک دارند. با رصد این کنشگران، ترکیه گروهمعرفت

خود قرار داده است. برای گروه تروریستی داعش، ایدئولوژی سلفی،  را در مدار کارگزاری های مذهبیحاضر جریان

ارتباطی عمیق با جغرافیای سرزمینی و ژئوپلیتیک دارد، چرا که داعش با نگاهی ساختار شکن از مدل کالسیک 

ت. از سویی تحوالت منطقه های سلفی، کلیت قلمرو سنی خاورمیانه را به عنوان منطقه هدف خود قرار داده اسگروه

خاورمیانه بدون درک مالحظات ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی آن میسر نخواهد بود و این تغییرات ریشه در ظهور 

های رادیکال دارد اما از حیث داعش دارد. گروه تروریستی داعش تفاوت اندکی از حیث ایدئولوژیکی با سایر گروه

نظیر القاعده، آرزومند سلطه سرزمینی مؤثر هستند؛  یهایکه گروهیحال ای دارد درهجغرافیایی، با سایرین تفاوت عمد

داعش توانسته خودش را به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک تعریف کند که تقریباً نواحی مشخصی از دو کشور عراق و 

مندی تفرق چریکی و بهرهسوریه را در کنترل خود دارد و این مسئله در کنار برخورداری از قدرت جذب نیروهای م

اگر چه بقای این گروه و  .(39 :8935پور و دیانت، باشد )عبدالهاز تشکیالت و ساختار تروریستی در منطقه می

 رو در کردستان عراق و توان ضدحمالت هوایی ائتالف، مشکالت پیش توسعه متصرفات ارضی آن به دالیلی چون

رغم موجودیت جدید داعش، طبیعت سرزمینی آن سبب نامشخص است. علیحمله و مقابله مؤثر ارتش عراق کامالً 

-ها و روابطشان با یکدیگر شدهها مجبور به بازیابی سیاستشده است تا نتوان آن را نادیده گرفت و در نتیجه، دولت

ستند؛ سایر هایی نیستند که مجبور به برخورد و مقابله با داعش هاند. در این وضعیت، عراق و سوریه تنها طرف

شان در این زمینه هستند چرا که داعش ای مانند ترکیه، ایران و عربستان نیز نیازمند ارزیابی مواضعهای منطقهقدرت

ای را فراهم سازد و بقای خود را در این فضا تواند موجب اغتشاش و آشوب منطقهبه عنوان یک سازمان تروریستی می

داعش در  های ژئوپلیتیکی برای سایرین خواهد بود.پلیتیکی داعش دربردارنده چالشنتیجه بقای ژئو بهتر تأمین کند. در

در واقعیت این گروه خود را  ،کشورهای عراق و سوریه خود را نماینده جمعیت تسنن معرفی کرده است درحالیکه

جود دارد. همچنین این گروه ها وویژه در میان سنیها در برابر آن بههای عراق تحمیل کرده و مخالفتویژه بر سنیبه
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نشین درصدد ایجاد پیوندهای ژئوپلیتیک با نیروهایش در سوریه است ضمن اعمال فشار علیه کردستان و نواحی شیعه

های ژئوپلیتیکی حضور داعش در منطقه ضمن ایجاد تا از این طریق پویش داخلی عراق را متأثر نماید. پیچیدگی

ا توانسته است به نهد و دمشق و نیز نسبت به سایر رقبای تروریستی با تضعیف آتهدیداتی نسبت به دو دولت بغدا

ها کمک کند. اندیشکده استارتفور در گزارشی که با قلم جورج فریدمن نگاشته شفافیت مواضع میان مخالفان و دولت

توانسته است خود را به  در این راستا داعش شده بر این اعتقاد است که داعش ژئوپلتیک منطقه را تغییر داده است.

 ،ظهور این پدیده صورت یک واحد جغرافیایی در منطقه شمال عراق و سوریه در کنار مرزهای ترکیه، تثبیت بنماید.

 ؛ورده که اهم آن به شرح ذیل میباشدآبوجود  النهرینبینهای ژئوپلیتیکی را در منطقه چالش

 ش نموده استای را دچار چالتوازن ساختارهای ژئوپلیتیک منطقه، 

  را بهم ریخته است النهرینبینجغرافیای جمعیتی،  

  باعث تشکیل دیاسپوراهایی گشته که در آینده نزدیک بر ساختارهای فکری و مرزبندی عقیدتی منطقه

 ،ثیرگذار استأت

  سنی را در خاور میانه تقویت نموده است _دو قطبی شیعه، 

 ،ارگزاری کردهای سوریه گشته استموجد ک عالوه بر کارگزاری ژئوپلیتیکی خود، 

 های ژئوپلیتیکی جدیدی در ساختارهای ژئوپلیتکی مستقر در منطقه شده گیریظهور داعش باعث صف

 ،است

 پدیده داعش باعث ظهور تعارضات هویتی در منطقه شده است، 

 ،پور و عبداله) رده استمحذوراتی را برای بازیگران ژئوپلیتیکی منطقه فراهم آو مقدورات و ظهور داعش

  .(39 :8935دیانت، 

ای، بلکه یک های منطقهداعش به عنوان یک ابزار تغییر ژئوپلیتیکی نه تنها در راستای اهداف میدان ،بنابراین

 گردد.ای نیز محسوب میفرامنطقه هایننظمی در خاورمیانه برای میداعامل مهم بی

 ترکیه و کردها  

شناختی و باشند که موجودیت هستیبیستم، کردها دشمنان راهبردی ترکیه می به صورت تاریخی و در تمامی قرن

گرا، های بنیادهر گونه سیاست امنیتی ترکیه در حمایت از گروه ،بنابراین .اندسرزمینی ترکیه را مورد هجمه قرار داده

میالدی، ترکیه با  39و  19در دهه بینیم باشد. این قضیه وقتی صادق است که میسلفیستی در این راستا قابل تحلیل می

 حمایت از فرقه نقشبندیه به مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه پرداخت. 

در  .(Erdogan, Hurriyet, 2014: 1) بوده YPGمعادل  P.K.Kاند که مقامات ترکیه بارها اعالم داشته

 دارد: PYDاین راستا، ترکیه، سه انتظار از 



 512 انهیخاورم کیتینو به ژئوپل ینگرش                                                                                                                  

 اسد همکاری نکردن با رژیم، 

 عدم تشکیل یک دولت دوفاکتو در شکل مذهبی و یا قومی، 

 تعهد کردهای سوریه برای امنیت مرزهای ترکیه.  

، ترکیه نه از طریق نیروی نظامی، PYDالمللی از به علت عدم تحقق مطالبات فوق، حمایت جامعه بین ،بنابراین

از این  .(Tas, 2015)با کردهای سوریه رفت  آمیز و آنتاگونیستی به مقابلهبلکه از طریق یک سیاست خصومت

 ,gunter) داندتوان گفت، ترکیه، کردهای سوریه را، تهدیدی بیشتر از داعش برای امنیت ملی خود میمنظر می

های تروریستی، دکترین ثر از تحوالت بهار عرب، شورش داخلی در سوریه و نضج گروهأاز سویی مت .(106 :2015

ثیر در سیاست خارجی خود را که شامل اتحادیه اروپا، روسیه و دول أتهای کمژئوپلیتیک، حوزه داوود اوغلو در بعد

کاگان و همکاران در گزارش خود با  کاری خود جهت کنشگری، قرار داد. شدند را در اولویتای میخاورمیانه

ها، به رشته تحریر درآمده، روش 1983که در سال  "های کالن آمریکا و مقابله با داعش و القاعدهاستراتژی "عنوان 

ها، روشتوان، در راستای کنشگری ترکیه مینماید. اهداف خرد و کالن ترکیه در منطقه خاورمیانه را ترسیم می

 .(Kagan, 2016) نمودترسیم به صورت ذیل اهداف خرد و کالن ترکیه در منطقه خاورمیانه را 

 
 کیه در منطقه خاورمیانهها، اهداف خرد و کالن ترروش: 81جدول 

 های ترکیهروش اهداف خرد ترکیه اهداف کالن ترکیه

بازآفرینی نقش ترکیه به عنوان یـک قـدرت 

 .ای در برابر آمریکا و ناتومستقل منطقه

ثیرگذار أسیس یک قلمرو شبه امپریال تأبازت

وری تی امپرایبر حوزه های سرزمینی و قلمرو

 .عثمانی

های اسالم سنی  بندی حکومتترویج صورت

 .در خاورمیانه

 .دستیابی به جایگاه رهبری جهان اسالم

 .هاوری سابق ترکتاحیاء عظمت امپرا

 در موفـق مدل یک عنوان به ترکیه پیشبرد

 .اسالمی جوامع دموکراتیک رهبری

 .دستیابی به سلطه اقتصادی در خاورمیانه

بندی دول اسالم گیری صورتترویج و شکل

 .وریهسنی در لیبی و س

ایجـــاد دولـــت مســـتقل در  زجلـــوگیری ا

کردستان عراق و هرگونـه خـود مختـاری و 

ــتان مفصــل ــردی در کردس ــت ک ــدی هوی بن

 .سوریه

هــای المســلمین و جنـبشحمایـت از اخـوان

 .همسو با آن

های شورشی های نظامی به گروهارائه کمک

 .گرااسالم

ط اقتصادی با خاورمیانه، آسـیای بتقویت روا

 .لکانمرکزی و با

 .ورود به مناقشه اعراب و اسرائیل

امتیاز گرفتن از آمریکـا و اروپـا در جنـگ 

 .با سوریه

نبرد با حزب کارگران کردستان بـه عنـوان 

 .یک ابر دشمن

تقویت حزب دموکرات کردسـتان عـراق در 

 .نبرد با حزب کارگران کردستان
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 عالئق ژئوپلیتیکی عربستان سعودی

 بوده اخیر هایسال در خاورمیانه تحوالت به نسبت عربستان اصلی رویکرد، ولوژیکیایدئ –رهیافت ژئوپلیتیکی 

ای بر های نفوذ منطقهخصوص محیط پیرامونی و حوزه در عربستان امنیتی و خارجی سیاست کلی طوربه. است

ارچوب ائتالف با غرب به عنوان هسیاست حفظ وضع موجود استوار است. سیاست حفظ وضع موجود در چ

های موجود ی نگاه عربستان به پویششود. این سیاست، شالودهترین رویکرد امنیتی پادشاهی عربستان تلقی میاصلی

ی پیرامونی خود را تحمل نخواهد کرد. عربستان است و هرگونه ماجراجویی در سطح منطقه و به خصوص در حوزه

 .در دوران سیاست خارجی خود بر اصول ذیل، تکیه نموده است

 های انقالبی در خاورمیانهبارزه با نگرشم، 

 سیاست حفظ وضع موجود، 

 ومیت مذهبی جهان اسالم سنیقی، 

  سنی بعد از تحوالت بهار عرب / اری خود در کشورهای همسایه به علت دو قطبی شیعهذگثیرتأبسط. 

تواند است به خوبی می هایی که در بحرین، یمن و سوریه روی دادهتحلیل و انطباق تحوالت و بحران ،نابراینب

 های فوق باشد. ید شاخصهؤم

به صورت در منطقه خاورمیانه را عربستان ها، اهداف خرد و کالن روشتوان، در راستای کنشگری ترکیه می

 جدول ذیل بیان نمود.

 
 در منطقه خاورمیانه عربستانها، اهداف خرد و کالن روش: 83جدول 

 های عربستانروش داف خرد استراتژیک عربستاناه یک عربستانژاهداف کالن استرات

 .ارتقاء قدرت سلفیسم

هد آمریکا به متحدان عتقویت حس ت

 .اورمیانهخاش در سنتی

 .ایجلوگیری از تشکیل یک ایران هسته

 .توقف خیزش ایران در منطقه

 .ربستانعحفظ امنیت داخلی 

 

جایگزین نمودن رژیم اسد و خلع ید 

 .از ایران در سوریه

ب نشاندن ایران از سوریه، بحرین عق

 .و یمن

حفظ اتحاد قوی با دول عرب خلیج 

 .فارس

 

های اپوزیسیون حمایت مالی از گروه

 .در سوریه

 .حمایت مالی از اردن و مصر

تشکیل جلسات منظم برای اپوزیسیون 

 .سوریه تحت یک چتر واحد

 .خلع ید از ایران در یمن

بسط و گسترش کیفی نیروهای نظامی 

 .بستانعر
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 عربستان سعودی و بحران سوریه

در بهار عرب، عربستان سعودی سیاست ضد انقالب مردمی را در بحرین و سوریه به نمایش گذاشت ولی  ،درحالیکه

ریخی نیز ارتباط بین امخالفین رژیم اسد نشان داد. به لحاظ ت در سوریه خود را یک کشور طرفدار انقالب و درکنار

، همیشه به علت نقش کارگزاران این دو کشور در فلسطین و لبنان و تضاد ایدئولوژیکی، در نوسان سوریه و عربستان

میز در منطقه یک دولت آخود و نقش تعارض بوده است. با این تفاسیر عربستان سعودی به علت مشکالت درونی

عربستان در سوریه و چگونگی اما نقش  .(Flanchi, 2011) ثبات است ثبات در منطقه بیشکننده و یک کشور بی

باشد. ای با ساختارهای منطقه مانند ترکیه و ایران بسیار مهم مین به جهت حفظ موازنه قدرت منطقهآکارکرد 

 .(Rieger, 2004) باشدثبات نمودن منطقه میعربستان بر این اعتقاد است که ایران برای بسط نفوذ خود درصدد بی

ن سعودی در سالیان اخیر عالوه بر بعد ایدئولوژیکی که ذاتی اسالم عربستانی های عربستااز آنجا که سیاست

سطح ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک  دوکنشگری عربستان در  ،بر این اساس .شوداست، بعد ژئوپلیتیکی را نیز شامل می

 .مطرح است

سیاست وضع موجود را به  انه/ امل که به زعم آ اهللها همواره سوریه را به خاطر حمایت از خط حزبسعودی

خطر انداخته و سرکوب اکثریت سنی این کشور، متهم نموده و آن را یک کد ناامنی برای منطقه شامات و هم پیمانان 

دانند، لذا تغییر و سرنگونی حکومت علوی اسد را یک داده اساسی برای سیاست خارجی و خود در اردن و لبنان می

 د. داننپیوستگی ژئوپلیتیک خود می

های حاکم بر کشور سوریه، ژئوپلیتیک پیوسته نظام سعودی را به دریای مدیترانه ساقط شدن نظام اسد و علوی

نشین سوریه نشین انبار و نینوا به مناطق سنینماید چرا که پیوستگی ژئوپلیتیکی عربستان سعودی با استان سنیوصل می

دهد که و امنیتی عربستان در برخورد با کشورهای منطقه نشان میگردد. عالوه بر این، الگوی رفتار سیاسی وصل می

های امنیت، هویت و قدرت ساز سیاسترچهکپاای نقش یاین بازیگر تالش دارد تا به عنوان محور ژئوپلیتیکی منطقه

هفته است: مورد ن دودار شود. اهمیت تغییر در سوریه از بعد ژئوپلیتیکی برای عربستان در را در خاورمیانه عهده

. عربستان کدها و بینش های نفوذ عربستان در لبنان و فلسطینای با ایران و مداخالت سوریه در حوزهی منطقهموازنه

. باید شده استژئوپلیتیکی خاص خود را دارد که در ارتباط با وهابیسم است. در جداول ذیل کدهای منطقه مشخص 

قه ای در سالهای اخیر با خوانشی جدید از تصویر سازی و کد/بینش عنوان نمود که عربستان به عنوان قدرت منط

ی، یباشد که عناصر آن شامل، هویت، تاریخ، قلمروسازی / زداژئوپلیتیکی، درصد کنشگری جدید در غرب آسیایی می

 .دباشسازی و برندسازی ژئوپلیتیک، میسازی، امنیت و منافع ملی و وسلفیسم جدید، غیریتدولت / ملت
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 ثیرگذار بر کدهای ژئوپلیتیکی عربستانأعوامل ت: 19جدول 

 ملی ایمنطقه

 ارهای ژئوپلیتیک شیعیتشکست در ساخ

 دیپلماسی تهاجمی عربستان

 کنش هویتی عربی در خاورمیانه عربی

 تولید فضا

 هژمونی در شامات و خلع ید از ایران

 المسلمینتقابل با ترکیه و اخوان

 

ل سعود آدید از میراث بازتعریف و بازخوانش ج

 با قرائت جدید

 سازه سرزمین ملی اعراب حجازی

 سرکوب مخالفان سلمان و سرکوب شیعیان

 

 

 : مدل برندسازی ژئوپلیتیک عربستان18جدول 

 کارکرد اجرا هویت برند

 )هژمونی عرب سنی در خاورمیانه( اندازچشم

 )تاریخ عرب، هویت عرب، لهجه حجازی( هاارزش

 مین شریفین ...()حر نمادها

 المسلمین()شیعیان، سکوالریسم، اخوان تصویرسازی از دشمن

 )پان عربیسم در لوای ایدئولوژی وهابی( ییادعای قلمرو

 )جمهوریت نو( ساختار حکمرانی

 قدرت اقتصادی

 )انرژی، پترودالر( منابع

)منابع مادی و  ابزارهای ارتباطاتی

 ولوژیک سلفی(ئاید

 بسیج حامیان و متحدها

)تشکیل، حمایت و 

 صدور تروریسم تکفیری(

 

  

 های تاکتیکی ترکیه و عربستان در بحران سوریهتفاوت: 11جدول 

 محورهای اختالف نظر ترکیه عربستان

 فرآیند انتقالی عدم مخالفت با حضور اسد در فرآیند انتقالی یند انتقالیآرفمخالفت شدید با حضور اسد در 

 له کردهاأمس گیری اقلیم کردیجلوگیری از شکل عدم حسایت به موضوع کردی

 زمان خاتمه بحران بحران خاتمه سریع ادامه بحران

 نظم جایگزین حکومت سکوالر یا سنی اعتدالی حکومت سنی با نگرش سلفی

 نقش روسیه حساسیت ژئوپلیتیکی به حضور روسیه هسیفقدان حساسیت به حضور رو

 نقش ایران ت ژئوپلیتیکی به حضور ایرانحساسی خلع ید از ایران در سوریه
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 های راهبردی ترکیه و عربستان در بحران سوریهشباهت: 19جدول 

 محورهای شباهت ترکیه عربستان

 اتحاد با غرب ارچوب ناتوهاتحاد با غرب در چ اتحاد با غرب

 -کار پروتقویت عنصر عرب سنی و محافظه

 عربستانی

ه جهان هژمونی در سوریه و اتصال ب

 عرب

 نابودی رژیم اسد

حمایت مالی و نظامی از سلفیسم و تزریق دالرهای 

 نفتی

 حمایت از اپوزیسیون حمایت مرزی و تجاری

 

 ای با ایرانی منطقهموازنه

 مالحظه را مورد و ژئوپلیتیک ایدئولوژیک از رقابت هاییجلوه توانعربستان، می _ ای ایرانهای منطقهدر رقابت

 را عراق. شودمی محسوب کشور دو رقابت هاینشانه از دیگری بخش از آنها و حمایت متحدین سازیفعال. دقرار دا

های ها به سایر حوزهه رقابتگوناین. دانست سعودی عربستان و ایران رقابت اصلی هایحوزه از یکی عنوان به توانمی

فته است. توازن قدرت یکی از عوامل اصلی ثبات و امنیت جغرافیایی یعنی سوریه، لبنان، بحرین و یمن نیز گسترش یا

های گیری است. حمایتای در حال شکلی توازن منطقهاکنون شکل دیگری از تغییر در معادلهشود. هممحسوب می

گیری تضادهای ژئوپلیتیکی جدید و برهم خوردن سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی آمریکا از عربستان محور اصلی شکل

دهد که دولت آن کشور قصد ندارد تا اجازه شود. الگوی رفتاری عربستان نشان میای محسوب مین قدرت منطقهتواز

 .(8939)ترابی،  ای این کشور تداوم یابدای ایران ادامه یافته و ارتقای نقش منطقهبدهد که تحول قدرت منطقه

ای با ایران )مهار الگوی نفوذ معنوی ایران( نگاه های منطقهی رقابتطور مشخص سوریه را از دریچهعربستان به

دارد به جهت کاهش نفوذ ایران در منطقه یا مهار کردن میکند و در واقع برای همین در مقابل نظام اسد گام برمی

ی این عربستان دامنه ،الگوی نفوذ انقالب اسالمی در دنیای عرب که زمانی در قالب هالل شیعی مطرح گردیده بود

های مقاومت و به خصوص سوریه به ایران را به بیند و نزدیکی گروهتر میدید را بعد از بیداری اسالمی گستردهته

عربستان در هماهنگی با  ،بنابراین .داندهای سعودی میای و به حاشیه رفتن سیاستی برهم خوردن تعادل منطقهمنزله

 برای کشور این شرایطی چنین در روازاین. دهد کاهش را رسوریهد ایران موقعیت تا دارد تالش عربی – رویکرد غربی

 و هامقام گمان به. کندمی حمایت سوریه در معترض هایگروه از خاورمیانه در ایران قدرت محدودسازی

های مقاومت در سطح تواند جایگاه و نقش سوریه در حمایت از گروهظام اسد مین سقوط سعودی، گیرندگانتصمیم

های تواند پایانی بر نفوذ سوریه در لبنان و فلسطین به عنوان حوزهرا کاهش دهد و در این میان ضمن اینکه میمنطقه 

 ت جهان عرب را نیز متعادل نماید.ای پس از تحوالی منطقهی برهم خوردهحیاتی عربستان باشد و موازنه
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 های حیاتی عربستاننفوذ سوریه در حوزه

عنوان دولت حامی مقاومت اسالمی، بر اهمیت عادالت سیاسی لبنان و قرار گرفتن دمشق به آفرینی سوریه در منقش

است. وجود محسوس دولت و ارتش سوریه در لبنان و تأثیرگذاری آن بر سیاست داخلی افزوده استراتژیک این کشور 

لبنان نیز عربستان سعودی تالش  های مقاومت فلسطینی نموده است. درلبنان، کمک شایانی به مقاومت لبنان و گروه

و جریان المستقبل ترتیبات سیاسی درون این کشور را به نفع خود تغییر « سعد حریری»زیادی کرد تا با حمایت از 

دهد؛ اما تا به امروز نتوانسته است در این راستا موفق شود و دولتی که در این کشور سرکار است، دولتی است که 

 ,primoz)  در لبنان نیز عربستان در صدد تغییر در توازن قدرت داخلی است، بنابراین .یستها نمورد پذیرش سعودی

2011).  

 عربستان سعودی و بحران یمن 

شکل کامل تأمین خواهد کرد.  ا منافع عربستان را بهنهمقامات سعودی بر این باورند که سیاست خارجی جدید آ

شکلی روند امور را  تان در خاورمیانه درحال تحول را افزایش دهد و بهتواند وزن عربسا این سیاست مینهازنظر آ

ا تغییر در کشورهای حامی ایران سبب نهسود کشورهای عربی با محوریت اهل تسنن تقویت کند. به باور آ دوباره به

از . (8935 ،همکاران)نجات و  کار با محوریت عربستان خواهد شدتضعیف محور مقاومت و تقویت جریان محافظه

دنبال شکست محور مقاومت به رهبری ایران هستند. پیوند محور مقاومت با ایران و ایجاد یک قدرت  رو، بههمین

جا ظرفیتی برای  آمریکا و عربستان هر ،بنابراین .المللی سبب نگرانی استکبار جهانی شده استجدید در عرصه بین

یمن یکی از کشورهای استراتژیک و رو، از اینبرخورد خواهد کرد. ایران باشد با آن  یتقویت قطب قدرت به رهبر

سبب نگرانی آمریکا و عربستان شده است.  ،مسلمان که تعداد قابل توجهی از مردم این کشور شیعیان زیدی هستند

 هد مانع پیوند یمن به ایران شود.خواعربستان با این حمله می ،بنابراین

 یاتغییر در موازنه قدرت منطقه

ترین قدرت عنوان بزرگیکی از اهداف مهم عربستان از رویکرد تهاجمی و حمله نظامی به یمن یادآوری نقش خود به

دنبال ایفای به ،دنبال ایجاد یک خاورمیانه با محوریت عربستان هستند. بنابراینها بهها، سالای است. سعودیمنطقه

این وجود، در همه اتفاقاتی که در منطقه روی داده است با ناکامی و  نقش خود در تمامی تحوالت منطقه هستند؛ اما با

عنوان یکی از وجود صرف دالرهای نفتی فراوان، نتوانستند نظام بشار اسد را به ا بانهاند. آبست مواجه شدهبن

کنند؛ پس این گیر کنند. بعد از آن در عراق نیز نتوانستند نظام مورد نظر خود را ایجاد محورهای مقاومت زمین

 درپی سبب شده است تا به مداخله نظامی در یمن روی آورند.های پیها و شکستناکامی
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ای دارد؛ به همین دلیل این کشور برای دلیل داشتن موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی در منطقه اهمیتی ویژهیمن به

داند؛ در نتیجه طبیعی است عربستان به د میعربستان اهمیت زیادی دارد. عربستان کشور یمن را حیاط خلوت خو

مرز حساس باشد. البته یمن برای عربستان اهمیت راهبردی نیز دارد و های این کشور همحوادث داخلی یمن و ناآرامی

 ترین آن استقرار یمن در مسیر سه گذرگاه اساسی است.این امر دالیلی دارد که اصلی

سازان سعودی اهلل در یمن، این نکته را به ذهن تصمیماجتماعی انصار –های روزافزون موقعیت سیاسی موفقیت

(. 1985ای ایران شده است )البسیونی، اهلل، موجب افزایش سطح نفوذ منطقهگیری انصارمتبادر ساخت که قدرت

ارد و این گرفته پس از تحوالت جهان عرب در راستای منافع موجود را قبول ندای شکلعربستان سعودی نظم منطقه

تا  استپی آن  سعود درکند. به همین دلیل آلهای خود ارزیابی میای را در تقابل با نگاه و سیاستتوازن قدرت منطقه

نفع خود تغییر دهد. همچنین ای را بههای موجود، نظم و توازن قدرت موجود منطقهها و فرصتگیری از بحرانبا بهره

ر تالش عربستان برای ایفای نقش نگویژه در مورد یمن، نشاتحوالت جهان عرب به سیاست فعاالنه این کشور نسبت به

 رفته به سود خود است.ای از دست فعاالنه در منطقه با هدف تغییر توازن قوای منطقه

 المللیای و بینارتقای جایگاه منطقه

رای بازسازی و احیای جایگاه دولت از دیگر دالیل تهاجم نظامی عربستان به یمن ناشی از تالش مقامات سعودی ب

المللی است. درحالی که در کنار اهدافی مانند حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و ای و بینسعودی در عرصه منطقه

دهند، ارتقای ها ارتقای جایگاه ملی را نیز در زمره اهداف سیاست خارجی خود مورد توجه قرار میرفاه ملی، دولت

های مختلفی مانند توسعه اقتصادی یا عوامل مذهبی و فرهنگی و یا ارتقای قدرت واسطه مؤلفهبه تواندجایگاه ملی می

 نظامی یک کشور دنبال شود.

دولت سعودی تاکنون بیشتر تالش کرده است تا با تکیه بر جایگاه دینی و عنوان خادم حرمین شریفین و همچنین 

رسد اکنون این کشور تالش نظر میایگاه ملی خود بپردازد؛ اما بهقدرت اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت به ارتقای ج

 صورتی عینی و فعاالنه در این راستا بهره برد.دارد تا از قدرت نظامی خود نیز به

عبارت دیگر کادر رهبری جدید عربستان سعودی معتقد است که توسل به ابزارها و رویکردهای سنتی  به

کارگیری باید با به ،آفرینی آن در منطقه شده است. بنابراینلی سعودی و کاهش نقشمد سبب تضعیف جایگاه مآناکار

ای سعودی ا هزینه شده است و نمایش قدرت نظامی به ارتقای جایگاه منطقهنهتسلیحاتی که صدها میلیارد دالر برای آ

ها مخالفت شد که به باور سعودی رو انتخابمورد یمن برای کاربرد قدرت نظامی نیز از اینبر این مبنا، کمک کرد. 

: 8934)اسدی،  المللی و مقاومت و هزینه نظامی کمتری را نسبت به موارد مشابه احتمالی درپی داردای و بینمنطقه

14) 
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وجود شمار قابل توجهی از شیعیان ، های وابستهرساندن جریانکاهش نفوذ شیعیان حوثی و تالش برای به قدرت

ویژه در جنبش انصاراهلل کامالً نمایان است، یکی از ا از ایران که بهنهی فرهنگی سیاسی آدر یمن و تأثیرپذیر

های استراتژیک ترین اولویتیابی شیعیان از مهمجلوگیری از قدرت ،های عربستان سعودی است. بر این اساسدغدغه

ها را به حمالت علیه یمن آنچه سعودی: »گویدعربستان در بحران اخیر یمن بوده است. در همین راستا، فرید زکریا می

به تعبیر دیگر، عربستان سعودی دولت شیعی در یمن را «. خواهندا دولتی شیعی در یمن نمینهکشاند این است که آ

 (49: 8934)زکریا،  بیندمشکلی بزرگ برای رژیم خود می

قرار داده است. اعتقاد حکومت عربستان بر ایدئولوژی وهابی پادشاه سعودی، عربستان را در تقابل شدید با شیعیان 

ای که هر نوع گونهاین است که شیعیان یمنی پیوند نزدیکی با حکومت ایران و همچنین شیعیان سعودی دارند به

دهد و درضمن سبب افزایش نفوذ و اعتبار سرعت شیعیان سعودی را تحت تأثیر قرار می موفقیت شیعیان یمن به

 (9: 1985)مرکز الجزیره للدراسات،  خواهد شد جمهوری اسالمی ایران

توان گفت که یکی از اهداف عربستان از حمله نظامی به یمن آن است که وضعیت داخلی یمن را می ،رواز این

در آینده به حداقل ممکن برساند. عربستان  را هاویژه حوثیآفرینی مخالفان عربستان بهای هدایت کند که نقشگونهبه

نوعی آن را موجب الهام بخشی  کند و بهل داشتن اقلیت شیعی، از حاکمیت جنبش انصاراهلل احساس وحشت میدلی به

آمیز داخلی این دانند. احساس ناامنی و وضعیت مخاطرههای خود میا در داخل سرزمیننهبه شیعیان و تحریک آ

 ر عهده گیرد.کشور از شیعیان، سبب شده است تا محوریت طراحی و تقبل هزینه را ب

های تواند به زنجیره پیروزینظر مقامات سعودی پیروزی انصاراهلل در موقعیت جغرافیایی راهبردی یمن می از

ای دیگر را بیفزاید و سبب شود تا دولت مستقل دیگری با گفتمان گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت در منطقه، حلقه

غرب این تهدید را برای خود بسیار  که در این صورت میت شکل گیرداه غالب استقالل و مقاومت در این منطقه پر

 داند.جدی می

وجود دولت دوست و پیروی اهداف و منافع سیاسی ریاض در یمن، یکی از اهداف مهم عربستان در چند دهه 

علیه عبداهلل  هااخیر بوده است. اهمیت یمن در راهبرد امنیتی عربستان، موجب شد که این کشور پس از شروع اعتراض

صالح، ابتکار عمل را در دست گیرد و برای انتقال قدرت، مشروط به آنکه ساختار و زیربنای سیاسی این کشور 

محفوظ بماند، تالش کند. حمایت عربستان از منصور هادی و روندی که آن را روند اصالحات سیاسی معرفی کرد، 

 (18: 8934)احمدی،  ارچوب قابل تبیین استهدر این چ

های سو از جمله محورهای تالشهای وابسته و همآفرینی افراد و جریانواقع، تالش برای گسترش نقش در

های سنی عربستان سعودی در مورد تحوالت اخیر یمن بوده است. عربستان سعودی برای حفظ قدرت و برتری گروه

ها توان به دهینه کرده است. درحال حاضر میای، تاکنون میلیاردها دالر هزهای شیعه در سطح منطقهمذهب بر گروه
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طلبان های مختلف مانند القاعده، داعش، طرفدران منصور هادی، جداییهزار نفر از نیروهای معارض در قالب گروه

اهلل ها در مقابل ارتش و انصارساختن آنها درپی حمایت و فعالای اشاره کرد که سعودیجنوب و نیروهای قبیله

 هستند.

اهلل به مدلی مانند شدن انصاراند تا از تبدیلها تمام تالش خود را معطوف این مسئله کردهحال حاضر سعودیدر

اهلل لبنان جلوگیری کنند. از این جهت علت ورود مستقیم عربستان به مسئله یمن و نیز تالش برای چینش الگوی حزب

ای با ایران و البته ناشی از فهم آنان از وب رقابت منطقهارچهعناصر دلخواه در ساختار قدرت در این کشور را در چ

 .(819: 8934، و همکاران )خضری گرای منطقه دانستهای اسالمارتباط جمهوری اسالمی ایران با جریان

ها برای جبران این موضوع، تسلط سرزمینی بر یمن را از ذهن خود بیرون مقامات سعودی همواره طی این سال

جزیره کریمه این نقش را برای گونه که شبهکنند؛ یعنی همانخود قلمداد می« خارج نزدیکِ»شور را نکرده و این ک

های سعودی نیز چنین تفکری را در مورد یمن دارند. عربستان مایل است از رنج کند، پادشاه و شاهزادهروسیه ایفا می

ملک سلمان کنونی، حل این معما و الحاق این به نام یمن خالص شود. از ابن سعود تا « معمای ژئوپلیتیکی»یک 

رو، طی دو قرن گذشته، عربستان تالش کرده که بر یمن و ها بوده است؛ ازاینسرزمین به عربستان، آرزوی سعودی

 المندب مسلط شود. ویژه تنگه باببه

نوعی پلی انال سوئز، بهگردد. این تنگه پس از حفر کالمندب برمیاما دغدغه اصلی عربستان به تنگه حیاتی باب

رانی جهان، تأثیر مستقیمی عنوان یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیارتباطی میان شرق و غرب محسوب گشته و به

پیکر از آن عبور  در بازار جهانی انرژی دارد. این تنگه استراتژیک، آبراهی است که ساالنه بیست هزار کشتی پهن

آنها نفتکش هستند. اما تأثیر یمن بر معادالت بازار نفت صرفاً در ترانزیت نفت از  کنند که بخش قابل توجهی ازمی

سمت  شود: نخست با توجه به موقعیت جغرافیایی یمن، یعنی امتداد یافتن خاک این کشور بهالمندب خالصه نمیباب

واحل آن را در نزدیکی خطوط غرب تا مرزهای عمان، این سرزمین را در تماس مستقیم با منابع نفت خلیج فارس و س

ویژه حمل نفت و رساندن آن به بازارهای جهانی قرار داده است. بدین مفهوم که نفت عربستان مواصالتی دریایی به

های در دریای سرخ منتقل و از آنجا با نفتکش« بندر ینبع»سعودی از طریق خط لوله از سواحل خلیج فارس به 

علت عمق کم آب  ها از کانال سوئز بهشود؛ چراکه امکان عبور این نفتکشادر میالمندب صپیکر از طریق بابغول

الطارق مثابه جبل المندب است و بهترین نقطة استراتژیک یمن به بابوجود ندارد. در این میان، بندر عدن نزدیک

یای سرخ استیال یابد و حتی با تواند بر شاخ آفریقا و درآسیاست. هر نیروی نظامی که بر این منطقه مسلط باشد، می

خاصیت کند. همین نکته، ورود مصر به این بحران در همکاری با عربستان المندب، کانال سوئز را بیبستن تنگه باب

ترین صادرکننده کند. بنابراین، قرار گرفتن یمن در همسایگی عربستان سعودی، بزرگرا نزد مقامات قاهره موجه می

خود و به طریق اولی در بازار انرژی مؤثر است.  نوبه ها از مناسبات سیاسی یمن بهیری سعودیثیرپذأنفت جهان، و ت
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های استراتژیک جهانی در اقیانوس هند تر، نگرشی وجود دارد که معتقد است آیندة رقابتدوم و در سطحی کالن

خاطر نقش  ویژه بهرت دریایی، بهشکل خواهد گرفت. با در نظر گرفتن اهمیت انرژی از سویی، و حجم گستردة تجا

های بزرگ در آیندة نزدیک، اقیانوس فزایندة اقتصاد کشورهای هند و چین از سوی دیگر، کانون رقابت بین قدرت

هند خواهد بود. بنابراین، دسترسی و یا تسلط بر بخشی از این اقیانوس در آینده قدرت کشورها اثرگذار است. حتی 

درصد کل نفت جهان از طریق دریا  35درصد تجارت جهانی و در حدود  39العات نیز امروزه در عصر جت و اط

واسطة حمل ارزان و آسان کانتینرها در تانکرها میسر شده است و اقیانوس هند نیمی از سازی بهشود. جهانیمنتقل می

 ترافیک کانتینری جهان را به خود اختصاص داده است. 

های بزرگ نیز اهمیت تنها برای عربستان، بلکه برای قدرتر یمن نهبر همین اساس، حکومت مستقر د

جزیره عربستان و تنگه تواند اوالً از نظر جغرافیایی بر امنیت شبهای داشته و دارد؛ یعنی حکومت صنعاء میالعادهفوق

سمت اهداف خاص را بهن المندب تأثیرگذاری باالیی داشته باشد و ثانیًا انرژی متراکم در جمعیت رو به رشد یمباب

 هدایت کند. 

 تعارضات ایدئولوژیک ساختارهای ژئوپلیتیک خاورمیانه 

ی قلمروخواه را در دستور یگراعثمانی ترکیه در سالیان اخیر دو ایدئولوژی بسط محور بذل توجه به اسالم سنی و نو

ی را در سیاست خارجی یهااحد، تناقضلفه و ایدئولوژی وؤکار سیاستی خود قرار داده است. گرچه اجماع این دو م

ورده است. آهای تروریستی در منطقه بوجود ای عراق، سوریه، یمن و گروههای منطقهترکیه و در خصوص بحران

 بیند میاهلللی مانند حزبیهای ضد غربی و اسرائهای راهبردی خود را در تعامل با جنبشدرحالیکه ایران طرح

(Ayman, 2012: 20). های ایدئولوژیک بین ایران و ترکیه کید بر تفاوتأتوجه داشت که بهار عرب، تنها ت باید

ندارد، بلکه منافع ژئوپلیتیکی دو کشور در مزوپوتامیا به دلیل مجاری انرژی )آب و نفت( و کارگزارهای ژئوپلیتیک 

 .ای استار، محل مناقشه اصلی بین دو هژمون منطقهذثیرگأت

اند که منازعه بر سر این دو مدل ایرانی و ترک مختلف حکمرانی را از خود ساطع نمودهاین دو هژمون دو مدل 

ثیر قرار داده است. أرا تحت ت النهرینبینای این دو کشور، تمامی خاورمیانه یند سیاست خارجی خاورمیانهآدر فر

کند و این در حالی الملل حمایت میی با جامعه بینیرو و همگراترکیه از یک مدل مبتنی بر دموکراسی، اسالم میانه

ها کند. مدل اقتصادی ترکی، پشتیبانی مییلی و ضد آمریکایاسرائ است که ایران از مدل اسالمی مبتنی بر رویکرد ضد

باشند، متکی بر خیز تولید اقتصادی های رانتیر میبر خالف مدل ایرانی و عربستان که متکی بر منابع طبیعی و سیاست

ست که با توجه به قدرت این در حالی .(TC jones, 2012)باشد نایع و محصوالت قدرتمند صنعتی میاز طریق ص

 K) به ترکیه از یک دولت نظامی به دولت تجاری تغییر یافته است النهرینبیننرم ترکیه، نگاه سنتی در منطقه 
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kirischi, 2009: 29-57) .النهرینبینطور مشخص ای و بههای منطقهرقابت بین ایران و ترکیه در میدان ،بنابراین 

 .(ozum s ozun, 2012: 156)باشد برای تحمیل مدل ایدئولوژیکی خود می

با در نظر گرفتن رقابت ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی دو کشور، ایران چند نگرانی عمده را از جانب ترکیه احساس 

 ؛کندمی

  اعتقاد دارد که ترکیه یک کشور اسالمی است ولی نظام نخستین نگرانی مربوط به مدل ترکی است، ایران

 .کندهای غربی را اجرا میحاکم بر این کشور، ارزش

 ی است؟یگراال که آیا سیات خارجی ترکیه بر پایه نو عثمانیؤطرح این س 

ز هاکان یاوو .(Erdoghan, 2010: 156)اند ی را قویاً رد کردهیگراعثمانی گرچه مقامات ترک، سیاست نو

های زبانی و ی به ساخت یک ترکیه جدید با وفاداری متعین که نه با هر نوع از ویژگییگراعثمانی اعتقاد دارد که نو

نژادی، بلکه با یک تجربه تاریخی به اشتراک گذاشته شده با میراث عثمانی و دلبستگی با اسالم، امید و پیوند دارد 

(yavuz, 1998: 23). ی در جستجوی فهم حداقلی نظامی در یگراعثمانی ین عقیده است که نونیز بر ا ناریعمر تاش پ

ی ترکیه یگرادر حقیقت نو عثمانی .های متعلق به ترکیه استداخل ترکیه و استفاده از قدرت نرم ترکیه در سرزمین

 .(Tashpinar, 2008: 15) باشدها میگونه ترککی نوستالژییگرادر منطقه نوعی بازخوانش جدید چند فرهنگ

 ایران و عربستان، رقابت در حوزه ژئواستراتژیک

حمله آمریکا، توازن قدرت در خاورمیانه دستخوش تغییر  اً و متعاقب 1999بدنبال سرنگونی رژیم بعث در آوریل سال 

و  توان از آن به عنوان جنگ سرد در منطقه بین ایرانای بوجود آمد که میهای منطقهو یک مواجهه سرد بین میدان

ای است ایدئولوژیکی و برای رهبری هژمونی منطقه -عربستان و ترکیه نام برد که مبتنی بر رقابتی ژئوپلیتیکی 

(Aarts & Duijne, 2009: 70).  

ای در سیاست داخلی همسایگان خود این رقابت که نمود آن از طریق سالح، استقرار منابع مالی و نفوذ فرقه

امروزه عربستان سعودی تنها  .(dazi-hen, 2013) ای قابل تفسیر است هژمونی منطقه باشد، در راستای رهبری ومی

ظف به اجرای یک سیاست خارجی جهت جلوگیری از رشد وای است و مکشور عرب است که درگیر امور منطقه

ترکیه در ای های منطقهطلبیدرحالیکه علی رغم جاه .(dazi-hen, 2014: 2)  باشدمینفوذ ایران در منطقه 

ای با شکست مواجه و معطوف به سیاست داخلی خود ای آن، سیاست دولت ترکیه در امور منطقههای منطقهسیاست

رسد عربستان سعودی به و مناطق کردنشین عراق و سوریه شده است، به نظر می 1985بخصوص بدنبال انتخابات 

فوذ ایران در عراق و شامات به عنوان حافظ منافع اهل یری از پیشرفت نگترین بازیگر عرب قادر به جلوعنوان قوی

توان دو عامل مهم در ارتباطات بین عربستان و ایران را می ،تسنن در مقابل بلوک شیعی در منطقه باشد. با این وجود
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ستی ی در ایران و عامل اقتصاد انرژی و مالحظات سیایگراگری در عربستان و شیعیای بین وهابیدر تقسیمات فرقه

 اوپک خالصه نمود. 

های داخلی خود با یک ثبات شکننده مواجه است و به مدد چهار عامل ذیل عربستان سعودی در زمینه سیاست

 .عربی شده است یهاموفق به دور ماندن از انقالب

 های عمرانی کشورساختپول فراوان برای زیر، 

 اعتماد سیاسی و استقرار امنیت،  

 (های الیگارشیکیم )قبایل، طوایف و خانوادههای حامی رژبسیج شبکه، 

 دی بیان و آزادی زندانیان سیاسیزااصالحات حداقلی در آ (cause, 2011: 7-10).  

باشند، این دو حوزه، عرصه تعارضات عربستان، از آنجا که عراق و سوریه دو کشور مهم در منطقه مزوپوتامیا می

باشند. در خصوص سوریه باید گفت که این کشور، نقش کلیدی در پیوند ای میترکیه و ایران، جهت هژمونی منطقه

 و جنبش حماس است. با هللاراهبردی ایران به منطقه مدیترانه و منطقه شامات دارد و مجاری اصلی دسترسی به حزب

بحرین،  های راهبردی خود درسازی چالشها به منظور متوازن، سعودی1988ها در سوریه در سال بروز ناآرامی

مثابه یک شانس  بهقیام در سوریه  .(boghardt, 2014) های تروریستی را در دستورکار قرار دادندحمایت از گروه

عربستان به عنوان طرفدار  ،بنابراین .باشدبرای آوردن سوریه به اردوگاه جهان عرب سنی با اکثریت سنی آن کشور می

 -MaBI) لنصره و داعش( مجاری مالی و نظامی آنها بوده استا)ارتش آزاد، جبهه اصلی شورشیان عرب سنی،

HABIB, 2012).  ایرانی و شیعی دولتمردان  -عراق به دلیل خلع ید نمودن از اقلیت سنی این کشور، گرایشات پرو

 ای عربستان از باالترین میزان حساسیت برخوردار است. سیاستهای منطقهعراقی و همسایگی با عربستان در سیاست

های اخیر و به دنبال پیروزی مالکی، منزوی نمودن اقدامات دولت شیعه عراق در داخل و منطقه و عربستان در سال

در  .(Bernard, 2014)العراقیه، جناح مالکی و ائتالف شیعی او بوده است یاری رساندن به رقبای سنی مانند لیست

اند، بلکه در برابر ا نه تنها علیه ایدئولوژی شیعی بسیج نمودهعربستان، ایدئولوژی اسالم سیاسی )سلفیسم( ر ،این حال

، پیرو طریقت AKPکنند. تعدادی از اعضای متنفذ ناسیونالیسم عرب و اسالم سوفیستی ترکیه به عنوان رقیب نگاه می

 (.23: 8918باشند )والتی ئازاد، نقشبندیه می

لیل آن جایگاه ژئواستراتژیک کشور عراق و موقعیت ای دارد که دثیرگذاری جدی نیز در سطح منطقهأعراق ت

ها نگران هستند که یک درصد جمعیت شیعه است. سعودی 35مذهبی این کشور در جهان تشیع با بیش از  - سیاسی

ها در سراسر منطقه طور بالقوه برای منافع سعودیتواند بهحکومت شیعی در بغداد و دارای روابط حسنه با ایران می

 شد. مخرب با
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 های پایدار زیرمنطقهاز واقعیت کوتاه، هایوقفه رغم به گذشته، رویارویی عربستان با ایران در طول سه دهه

  .(Sadeghi & Ahmadian, 2011) است بوده فارس خلیج

به عنوان مرکز تهدید نوینی  ریاض امروزه جویای به تصویر کشیدن ایران؛ نویسددر این زمینه می، گراهام فولر

 ت که علیه پادشاهی عربی وجود دارد. نه به این دلیل که فارس است بلکه باالتر از آن به دلیل آنکه شیعه استاس

(Fuller, 2011). باشند می ها درصدد متحول ساختن تمرکز از دموکراسی به هژمونی ایرانبنابراین، سعودی(nasr, 

و مذهبی از سوی عربستان، به ویژه در بحران بحرین و در  ایمطرح ساختن خطر ایرانی و اتخاذ گفتمانی فرقه .(2011

 مداخله به توانستمی خارجی تهدید یک برابر در تنها اشبر اساسنامه که بنا–ه نیروهای سپر جزیرهتوجیه مداخل

 فوق نگاه مبین مزوپوتامیا اصلی منطقه دو درها راهبرد سعودیبر این اساس،  .بود آشکار کامالً در این کشور، بپردازد

 .است

 های ژئوپلتیکی حضور داعش در منطقه برای عربستان سعودیفرصت

ها و های داعش برای بازیگران منطقه چه فرصتکه تحوالت منطقه و از همه مهمتر فعالیتدر رابطه با این

دید منطقه تشابه آن های شرایط جیکی از ویژگی توان به راحتی قضاوت کرد. زیرا اساساًنمی ،کندتهدیدهایی ایجاد می

 ای است.به معادالت چند مجهولی و به عبارت بهتر چند بعدی بودن تحوالت و رویکردها به این رویدادهای منطقه

آنچه که روشن است در این میان، عربستان سعودی بیشترین سود و حمایت را از جریان داعش دارد. زیرا اندکی تأمل 

تواند ی سوریه و عراق، نشان از آن دارد که هیچ کشوری به اندازه عربستان نمیدر فضای جغرافیایی عملکرد داعش یعن

 ای ایران سود برده باشد.های سوریه و عراق به عنوان متحدان منطقهاز تضعیف یا ساقط کردن دولت

ان قرار های ژئوپلیتیک ایران، در اختیار ایربا سقوط صدام حسین فضای جغرافیایی عراق به عنوان یکی از مکمل

رد بنا به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی با ما، به راحتی به سمت گرفت و مجموعه نیروهای شیعی و کُ

های ایران گرایش یافته یا در مسیر آن قرار گرفتند. این امر برای عربستان، به دلیل تعارضات ایدئولوژیک و سیاست

د و از همان آغاز با عدم همکاری با دولت مستقر درعراق و نیز های ژئوپلیتیک با ایران، غیر قابل تحمل بورقابت

های مسمتری را برای بازگرداندن شرایط عراق به دوران صدام و های آشکار و نهان از اپوزیسیون عراق، تالشحمایت

م ریخته منطقه یا نوع تعدیل شده آن آغاز کرد، اما از آنجا که دیگر دستیابی به چنین شرایطی مهیا نبود، اوضاع به ه

یر و نگران کرده بود، شرایط را برای عرض اندام عربستان یا تضعیف نفوذ لگکه در گام اول خود عربستان را هم غاف

واقعیت آن است که عربستان اگر چه نتوانست در عراق به اهداف راهبردی خود  فراهم آورد. سنتی ایران در سوریه

آنجا،  از حوزه نفوذ ایران نشان داده و در نیروهای تأثیرگذار ه عنوان یکی ازرا ب توانست خود کم نائل آید، اما دست

ریختن اوضاع سیاسی و امنیتی عراق برای گسترش حوزه نفوذ خود و تضعیف ایران و تا حدودی م هه برای ب داعش را

ه سوی عراق گسیل خط و نشان کشیدن به رقبای نو ظهور برای خود در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس یعنی قطر، ب
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ای ترکیه در تحوالت منطقه بوده، به اما در این میان قطر که یاور اخوانی و به عبارت بهتر حامی مالی و رسانه دارد.

رسد که قطر به ای در رابطه با داعش در پیش گرفته است. چنین به نظر میرسد اقدامات خیلی محافظه کارانهنظر می

ریق اقدامات داعش این پیام را به جهانیان در خصوص منطقه برسانند که در صورت خواهند از طهمراه ترکیه می

رو به نظر های احتمالی، داعش خواهد بود. از اینها در معادالت سیاسی منطقه، یکی از جایگزینشکست اخوانی

  اند.شان در عراق و سوریه بازگذاشتهرسد دست کم قطر و ترکیه دست داعش را در جنایاتمی

 ایجغرافیای اقتصادی، میدان بازی کنشگران منطقه

درحالیکه ترکیه به علت فقر منابع نفت و گاز، تنها با ترانزیت انرژی در حوزه اقتصاد انرژی مشغول کنشگری است 

 اتقریب طبیعی، گاز و نفت ذخایر ترکیب نظر از عربستان و ایران .باشدو با نزدیکی به کردهای عراق درصدد انتفاع می

ر این بخش از مزیت راهبردی قرار داشتن بین دریای خزر و خلیج فارس برخوردار د ایران و دارند مشابهی وضعیت

مریکا آهای گذرد، در اختیار دارد. اما تحریمدرصد نفت جهان از آن می 49است و کنترل تنگه هرمز را که حدود 

گذاری خارجی در این بخش شده است که این موضوع به هتولید نفت ایران را کاهش داده و در عین حال مانع سرمای

عربستان سعودی به عنوان عضو مهم اوپک مزیت رقابتی داده است. در این مسیر، عربستان از نفوذ خود در بازارهای 

، 1988گذاری خارجی در بخش نفت و گاز بهره برده است. سال انرژی به منظور کاهش قیمت نفت و سرمایه

های نفتی علیه ایران خال نفت در فضای تحریم ،مریکا تالش کردآق راهبردی منسجم و هماهنگ با عربستان مطاب

آفرینی کردند. در فضای کشورمان در اروپا و آسیا را جبران کند. کشورهای عربی خلیج فارس در این راهبرد نقش

کرد، ظرفیت کلی وز نفت تولید میمیلیون بشکه در ر 89های نفتی علیه ایران، عربستان سعودی که حدود تحریم

ع انرژی، حیات بو این در حالی است که ترکیه به علت فقر منا میلیون بشکه در روز قرار داد. 81تولید خود را حدود 

  .(PIROG, 2014: 8-20)بیند می بین النهریناقتصاد انرژی خود را در ترانزیت انرژی در مناطق 

اساس  منابعی که بر طبیعی غنی کردستان تقویت شده است؛ تاً به واسطه منابعپیوند میان ترکیه و کردستان، عمد

کشور  89 وطبیعی است که این منطقه را جز ریلیون فوت مکعب گازت 39و بشکه نفت  یلیاردم 45حاوی  برآوردها،

 حوزة نفت و در دادهای متعدد چندین میلیون دالری اربیل قرار آنکارا و .(USGS, 2010)دهد برتر دنیا قرار می

ترکیه که به صورت سنتی به صادرات گاز روسیه و ایران وابسته است، عالوه بر این که  ،اند. بنابراینامضاء کرده گاز

  .(Bonfield, 2014: 13-15) نمایدکند، از این دو کشور خلع ید میاز انرژی ارزان کردها استفاده می

 النهرینبینتیک یلهای کالن در خرده میدان ژئوپرقابت میدان

ه یها سال بر سیاست خارجی این کشور سابا تحوالت جهان عرب، سیاست خارجی حفظ وضع موجود عربستان که ده

این رقابت که نمود  .(Selcen & Akgul, 2016: 39)افکنده بود، تبدیل به یک رویکرد تجدید نظر طلبانه شد 
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باشد، در راستای رهبری و ای در سیاست داخلی همسایگان خود میقهآن از طریق سالح، استقرار منابع مالی و نفوذ فر

ست و ایتفسیر است. امروزه عربستان سعودی تنها کشور عرب است که درگیر امور منطقه ای قابلهژمونی منطقه

در حالی که علی رغم . ظف به اجرای یک سیاست خارجی جهت جلوگیری از رشد نفوذ ایران در منطقه استوم

ای با شکست مواجه و ای آن، سیاست دولت ترکیه در امور منطقههای منطقهای ترکیه در سیاستهای منطقهلبیطجاه

و مناطق کردنشین عراق و سوریه شده است، به نظر  1985معطوف به سیاست داخلی خود بخصوص بدنبال انتخابات 

یری از پیشرفت نفوذ ایران در عراق و شامات گوترین بازیگر عرب قادر به جلرسد عربستان سعودی به عنوان قویمی

 به عنوان حافظ منافع اهل تسنن در مقابل بلوک شیعی در منطقه باشد. 

های داخلی خود با یک ثبات شکننده مواجه است و به مدد چهار عامل ذیل موفق عربستان سعودی در زمینه سیاست

 .عربی شده است یهابه دور ماندن از انقالب

 های عمرانی کشورن برای زیر ساختپول فراوا، 

 اعتماد سیاسی و استقرار امنیت، 

 های الیگارشیکهای حامی رژیم قبایل، طوایف و خانوادهبسیج شبکه، 

  اصالحات حداقلی در آزادی بیان و آزادی زندانیان سیاسی(cause, 2011: 7).  

 گذاری بر روند بحران سوریهثیرأمونیک عربستان و سوریه در تژشدت و ضعف متغیرهای ه: 14جدول 

 ایدئولوژیک فرهنگی نظامی سیاسی اقتصادی متغیرهای هژمونیک

 ینیپا باال باال باال ینیپا ترکیه

 باال ینیپا ینیپا متوسط باال عربستان

ای است. هژمونی که نه جبر، بلکه با اجماع بر سر هژمونی منطقه النهرینبینای در های منطقهرقابت میدان

شود که قدرت کافی را ی دیده مییهاای در دولتهژمونی منطقه ،بنابراین .(Rogers, 1982: 21) آیدمی بدست

گیرد، چرا که ای، روابطش با هژمون جهانی شکل میی هژمون منطقهیاز سو. ای تسلط بر دول تابع داشته باشندبر

 .(Burges, 1989)نماید ای کمک مینطقههای هژمون مقدرت یا تخریب پروژهافزایش دخالت هژمونی جهانی به 

الگوی رقابت تعاملی محور اصلی کنش راهبردی کشورهای منطقه، ازجمله ایران و ترکیه  1992تا  1999های در سال

ای ایران گسترش داد. محوری خود را در خاورمیانه و علیه سیاست منطقه به بعد عربستان، نقش 1992از سال  شد.

شد. عربستان عنوان رقیب ایدئولوژیک، بلکه رقیب ژئوپلیتیک ایران هم تلقی میتنها بهقطع زمانی نهعربستان در این م

 ای و ترکیه استفاده کرد.ای خود از الگوی همکاری منطقهبرای تثبیت موقعیت خود و در راستای کاهش قدرت منطقه

ش به غایت فعال را در توجه جهان ن یک نقآترکیه در جهان اسالم یک نقش محوری دارد و سیاست خارجی 

 ,Fuller) ای تبدیل شده استسپتامبر به یک قدرت منطقه 88توان گفت پس از حادثه به خود اختصاص داده و می
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ترکیه به عنوان همسایه بخش کردنشین عراق و سوریه، بدلیل سکونت بخش اعظم اقلیت کرد آن کشور در  .(2007

ثیرات فرامرزی کُردهای منطقه بر امنیت ملی خود أین دو کشور همواره از تمناطق شرقی و در جوار مرزهای ا

های معارض کُرد با پشتیبانان قومی خود ترسیم کرده و مهمترین استراتژی خود را قطع ارتباط گروه احساس خطر

های ترکمن عراقی سوی دیگر ترکیه همواره در روابط خود با عراق از اقلیت نموده و به مرحله اجرا گذاشته است. از

هایی در مقابل کردهای مخالف و در روابط خود با سوریه از کارت آب به عنوان یک عامل بازدارنده به عنوان وزن

تشکیل کردستان بزرگ و یا هرگونه  ،روعلیه سوریه و عدم استفاده سوریه از کارت کردها استفاده نموده است. از این

شورهای همجوار و از جمله عراق و سوریه، بزرگترین کابوس برای این کشور نظام فدرالی مبتنی بر قومیت در ک

ترکیه نگرانی افزایش مطالبات کُردهای ترکیه، به دلیل قدرت گرفتن کردهای دو کشور  ،شود. بنابراینمحسوب می

ه باالیی از ی تشکیل یک دولت کُرد حتی به صورت عضوی از عراق و یا سوریه فدرال و با درجیمذکور است. از سو

سیاستگذاران خارجی ترکیه یکی  ،سازد. بنابراینخودمختاری، به شدت به موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه آسیب وارد می

همواره تغییر ساختار سیاسی درکردستان  8314های خود را پس از تشکیل جمهوری جدید ترکیه در سال از دغدغه

-اند، گرچه این هماننداق و سوریه با فشار بر این دولت قرار دادهسازی کردهای عرعراق و به حاشیه راندن و همانند

 کما(. Lowe house, 2006: 3) سازی توسط دولت سوریه، با سیاست تعریب و کمربند عربی صورت گرفته است

طق های خود را در مناترین اپوزیسیون کرد این کشور نیز پایگاهاینکه حزب کارگران کردستان ترکیه به مثابه قوی

های سوریه، ترکیه به عنوان حامی آرامیمنطقه اقلیم کردستان و مناطقی در کردستان سوریه قرار داده است. به دنبال نا

 بر عالوه که است نموده ایفا را عمده نقشی، کردی نه و سلفی – عربی جریان این نظامی –اصلی اپوزیسیون سیاسی 

یخی مورد مناقشه دو کشور بوده است، از حزب کارگران ت تارصور به که هاتای استان همیشگی مشکل حل

فوبیای دولت ترکیه به  کرد ،کردستان ترکیه نیز در سوریه و مناطق کردنشین آن برای همیشه خلع ید نماید. بنابراین

ستان کرد ای این کشور و در ارتباط با کردهای عراق و سوریه است.های منطقهعنوان پاشنه آشیل امنیتی آن در سیاست

ن با آپذیر، عدم ثبات سیاسی و همسایگی تیک و ژئواستراتژیک، جغرافیای آسیبیپلعراق به دلیل شرایط ژئو

اند به نها داشتهآای را در قرن بیستم با های کرد را در خود جای داده و روابط نه چندان دوستانهی که اقلیتیکشورها

-بیننظر به اینکه منطقه . ص ایران و ترکیه تبدیل گردیده استای استراتژیک برای کشورهای همسایه به خصوحوزه

شمالی، اقلیمی کردی است، بنا به هم مرز بودن آن با ترکیه و حاکمیت دوفاکتو مستقر در آن از اهمیتی شاید النهرین 

ی ژئوپلتیک منطقه خودمختار کردنشین عراق از نقاط تالق ،بنابراین .مهمتر از حکومت مرکزی عراق بر خوردار باشد

حوزه فرهنگی و تمدنی، ایرانی، عرب و ترک  سهی کردستان عراق در حوزه کشش و رانش یباشد. از سوکشور می دو
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سازد. به اهمیت استراتژیک منازعه را برای سه حوزه تمدنی مشخص می که این امر (8939پور، اله)عبد قرار دارد

، سیاست آنکارا، نیاز به 8رجی داوود اوغلو یا عمق استراتژیکثر از دکترین سیاست خاأو مت AKPدنبال پیروزی 

ی است که تاریخ و جغرافیای مشترک با آنکارا داشته و باید یک منافع مشترک در پرتوی یتعامل با کشورها

عمق استراتژیک به نقش ترکیه در  (.Davotuglu, AUC cairo, 2012) گفتگوهای سودمند بین آنها بوجود آید

پردازد و در درجه اول به منافع استراتژیک ترکیه در صلح مبتنی بر ثبات، امنیت و رفاه از طریق قدرت می خاورمیانه

پردازد. یکی از نکات مورد توجه در نظریه عمق راهبردی به حداقل رساندن مشکالت ترکیه با نرم اقتصادی می

 :harountaky, 2012) نگردوار میفرصتهای محیط پیرامون، همسایگان است، به همین دلیل ترکیه به بحران

198.)  

ها اند. این حمایتهای اخیر، ایران را در مظان اتهام و کمک به حزب کردستان ترکیه قرار دادهها در دههترک

رو به فزونی گذاشته است. در این راستا ایران نیز با یک سوگیری جدید در مسائل کردها، در باز  1988پس از سال 

بسیاری از اعراب، ترکیه را  (.F.larrable  & nader, 2013: 2) نمایداست ترکیه به سوریه تالش میتعریف سی

دانند و در تالشند آن را در دستور کار سیاسی اقتصادی خود به عنوان یک مدل موفق سیاسی با رشد اقتصادی باال می

ست، مفتخر است ولی ترکیب یک عناد با آمریکا ان در منطقه و درقرار دهند. ایران نیز از اینکه تنها کشور مسلم

گری ای ترکیه در تعارض است. امیالی که تعبیر به نو عثمانیایدئولوژی انقالبی و ناسیونالیسم ایرانی با امیال منطقه

 ,Ibrahim & kalin,November)اند شود گرچه مقامات ترک همیشه این واژه و سیاست را رد نمودهمی

شور عربستان و ترکیه نیز با داعیه حمایت از جهان تسنن، با دو مدل مختلف از اسالم دارای یک دو ک (.26 :2009

های مدنی و تکثرگرای آن را ثر از سوفیسم ترکیه و ارزشأباشند. رهبران سعودی، اسالم متشکاف ژئوپلیتیک می

رند که نگرش اخوانی که مورد حمایت ترکیه دانند. آنها اعتقاد داای وهابیسم میهای قومی و قبیلهتهدیدی برای ارزش

است در ماهیت خود انقالبی و خواهان تغییرات اجتماعی برای جوامع اسالمی است. در خصوص حمایت این دو 

-گراهای خود از احزاب اسالمهای تندروی سلفی نیز باید گفت در حالی که عربستان علی رغم حمایتهکشور از گرو

داند، ترکیه به مثابه یک ابزار ژئوپلیتیکی مفید اعش را تهدیدی برای حکومت سلطنتی خود میی تندورو در منطقه، د

های گیرد. پس زمینههای ایدئولوژیک آنها از دو منبع متفاوت سرچشمه میتفاوت ،نماید. بنابرایناز داعش استفاده می

طور کلی، روابط حسنه به (.Venetes, 2014: 5) متفاوت قومی آنها و تفاوت در نوع و ترویج آنها از اسالم

رو به النهرین بیندنبال تحوالت بهار عرب و بحران در منطقه ه سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران، عربستان و ترکیه ب

ای کشورهای های ایدئولوژیک، در بسترهای ژئوپلیتیک منطقهوخامت گذارده است. مناقشاتی که عالوه بر تفاوت

                                                                 

1. Strategic Depth 
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 هایمدل سر بر را هژمونیک رقابتی، کشور سه ایدئولوژیک –ه است. این فضای تقابل ژئوپلتیک مذکور نمود داشت

 از. است مستتر کشورها این ایمنطقه هایسیاست در که است آورده بوجود مذکور هایمیدان ایمنطقه و حکمرانی

ئوپلیتیک دارند که گرچه فاقد کنش ی کارگزاران ژیآواها نیاز به همکنش موفق در منطقه، این میدان جهت طرفی

توانند ساختارهای ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه را دچار چالش نمایند. این کارگزارهای حداکثری هستند ولی می

شود، باعث تغییر رفتار ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک های مختلف را شامل میها و قومیتژئوپلیتیک که در منطقه اقلیت

 نظر مطمع، هژمونیک رفتار جهت کارگزار –دیالکتیک ساختار  ،شوند. بنابراینمنطقه می ساختارهای ژئوپلیتک در

 طوربه. باشدالنهرین میبین در هامیدان این برنده برگ که باشدالنهرین میبین در هژمون دول ایمنطقه هایسیاست

ها و باشند، ترکمنتان در منطقه میحالیکه عشایر سنی عراق و سوریه در مقام کارگزار ژئوپلیتیک عربسدر مثال

نمایند، درحالیکه ایران با توجه به دو گرایش ایدئولوژیک مذهبی گرایشاتی از کردها این نقش را برای ترکیه ایفا می

و درحالیکه النهرین بیندر منطقه  ،و تمدنی، کردها و شیعیان را در مدار کارگزاری خود قرار داده است. بنابراین

مونیک خود را با توجه به ابزارهای ژرسد ایران تفوق هبرند، به نظر میترکیه از سندروم امنیتی رنج می عربستان و

 باشد. تمدنی خود دارا می

که مهد تمدن، خاستگاه ادیان الهی و دارای یک  النهرینبینباید عنوان نمود که تفوق هژمونیک در به هر روی 

ای گستراند. گرچه با توجه به اینکه جوامع خاورمیانهیت خاورمیانه میجغرافیای خالق است، هژمونی را در کل

باشد، اصرار بر ناسیونالیسم مون نبوده و متشکل از مذاهب و اقوام مختلف میژهیچگاه در طول تاریخ، جوامعی ه

 . شدبانمی پذیرامکان کالسیک هایملت –های مسلط و تحت لوای دولت قومی و دینی، ذیل هژمونی میدان

 ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران عالئق 

ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، وضعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی را داراست. این موقعیت، ایران را تبدیل 

دهد. موقعیت ژئوپلیتیکی ای به آن میالمللی کرده است که همواره در معادالت جهانی نقش برجستهبه کشوری بین

، کند )خلیلیگرا و فعال را به سیاستگذاران توصیه میگرایی سازگار نیست و نوعی سیاست خارجی برونبا انزوا ایران

هاى موقعیت خاص ایران، همواره بستر مناسبى را براى ایجاد تنش. بر این اساس (39-13: 8939منشادی و آزموده، 

آورده است. در گذشته، ژئوپلیتیک ایران به سبب عواملى، سیاسى و نظامى و به مخاطره افتادن امنیت ملى آن فراهم 

گرفت، اما با پیروزى انقالب اسالمى و سقوط شاه، ایران میمانند منابع خام یا موقعیت گذرگاهى، مورد توجه قرار 

را آماج مریکا و غرب در منطقه بود به نیرومندترین دشمن آنها در منطقه تبدیل شد و منافع آنها آکه یکى از متحدین 

 کند )فاضلییرو، غرب از جانب ابعاد جدیدى از ژئوپلیتیک ایران احساس خطر محمالت تبلیغى خود قرار داد. از این

شیعی  -یکی از مهمترین این موارد، عوامل اعتقادی و ایدئولوژیک و در رأس آن ژئوپلیتیک اسالمی .(18: 8915نیا، 

در مرکز جهان اسالم و در قلب جهان تشیع، واقع شده است که در ترکیب  باشد. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیاییمی
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ی موقعیت با عوامل و عناصر ژئوپلیتیک مهم دیگری چون ژئوپلیتیک انرژی، ژئوپلیتیک دسترسی و ژئوپلیتیک سلطه

-جهات قدرتبیند. این موقعیت باعث شده است تا تحوالت ایران در مرکز توژئوپلیتیک بسیار حساس را در خود می

های ملی، چرخه و سیکل های جهانی و کشورهای منطقه باشد که در ترکیب با سابقه تاریخی ملت ایران و پتانسیل

 تغییرات، موقعیت ژئوپلیتیک بسیار سریعی را برای آن به دنبال داشته است.

یت و توانایی ظرف« ایدئولوژیک -فرهنگی»و « انرژی»، «ژئوپلیتیک»جمهوری اسالمی ایران از سه بعد 

المللی بوده است. از نظر ی نظم بینلمللی را دارد. افزون بر آن، ایران، خود زمانی تشکیل دهندهاتأثیرگذاری بر نظام بین

ی نفوذ های مهمی چون روسیه و حوزهژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی ایران به نحوی است که در همسایگی قدرت

های بزرگ، منافع حیاتی برای خود قائلند، دارد. قرار گرفتن در مناطقی که قدرت مریکا )جنوب خلیج فارس( قرارآ

های بزرگ دهد. از نظر اقتصادی شاهراههای بزرگ افزایش میطور طبیعی، جایگاه کشور را در تعامل میان قدرتبه

س، ایران با پانزده کشور همسایه گذرند و بر این اساتجاری جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران می

دارای مرز آبی و خاکی است، ضمن اینکه با برخوردای از بخش قابل توجهی از انرژی جهان، داشتن تسلط ژئوپلیتیکی 

در میان کشورهای صادرکننده نفت  یی خلیج فارس جایگاه مهمبر بیش از نیمی از ذخایر انرژی دنیا در منطقه

لقوه ایران در تأمین امنیت اقتصادی و انرژی به عنوان سوخت سیاست در جهان برجستگی پک( و نهایتاً، نقش باو)ا

های بزرگ، مانع تقویت و نقش خاصی دارد. به دلیل اهمیت و حساسیت این موقعیت ژئوپلیتیکی است که قدرت

 .(41-42: 8939ند )ایزدی و خلفی، باشالمللی میآفرینی یک ایران ناهماهنگ با نظام بین

 

 : اهداف خرد و کالن استراتژیک ایران 15جدول 

 اهداف خرد استراتژیک ایران اهداف کالن استراتژیک ایران

 صدور انقالب

 برقراری و ایجاد هژمونی انقالبی

 حذف دولت اسرائیل

 شکست تهدید سلفیسم برای ایران و متحدانش

 بازدارندگی در برابر اسرائیل و آمریکا

 های حکمرانی کشورهای منطقهییر شکل حکومتی ساختارغت

  (Kagan, 2016) های نیابتی در منطقهحمایت و بسط جنگ

 

 ایران و ژئوپلیتیک تشیع

اند و بینش مذهبی در مسیحیت و اسالم به هتهم آمیخدیجینگ، معتقد است که مذهب و ژئوپلیتیک با یکدیگر در

 .(Dijing, 2006: 192) باشندئوپلیتیک میای از یک ویژگی ژهای مقدس، جلوهمثابه سرزمین مقدس و جنگ

ماً همپوشانی مذهبی و ائخاورمیانه به عنوان نمود این تحول و خیزش اسالمی رادیکال و قلمروخواهی در بستر خود د

های شود، نقش فرقهرنگ میژئوپلیتیکی را با خود به همراه دارد. دیوید هاروی معتقد است که وقتی قدرت دولت کم
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های مذهبی یابد. در این حالت که فرقههای قاچاق و... به سرعت افزایش میای ناسوتی، تبهکاری، شبکهیینهمذهبی و آ

های مربوط به ظهور ناگهانی و افزایش گزارش»کنند، چرخش افراد به مذهب قابل توجه است. نقش پررنگی پیدا می

دهنده این روند است. از ظهور فوالن کانگ، نشانهای مذهبی در مناطق روستایی ویران چین، صرف نظر سریع فرقه

پیشرفت سریع تبلیغات مذهب پروتستان انجیلی )اوانجلیکان( در اقتصادهای غیر رسمی عنان گسیخته که در نتیجه 

گرایی و بنیادگرایی یا پیدایش جدید قبیله ءاند، احیاهای نئولیبرالی در آمریکای التین شکوفا شدهاجرای سیاست

اند، حاکی از نیاز به ایجاد سازوکارهای که بر سیاست بیشتر کشورهای آفریقا و خاورمیانه حاکم شدهمذهبی 

بستگی اجتماعی است. یکی از عواملی که موجب ایجاد ژئوپلیتیک قدرت برای شیعیان در داری برای هممعنی

باشد، ولی شیعیان ع مختلف متفاوت میباشد. هرچند که آمار در منابشود، جمعیت قابل توجه آنها میخاورمیانه می

درصد  39در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و خاورمیانه از نظر جمعیتی قابل توجه هستند. کشور ایران با 

جمعیت شیعه بیشترین جمعیت شیعه را دارد و کشورهای ترکیه، اردن و عمان کمترین جمعیت شیعه را دارند، در 

بینی نفر مسلمان هستند که پیش 3کنند، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی مینفر که  89حال حاضر از هر 

درصد( در  3/83)شود این نسبت طی دو دهه آینده تغییر چندانی نخواهد کرد. یک پنجم مسلمانان جهان می

ی دو دهه آینده با کمی کنند و سهم این منطقه از کل مسلمانان جهان طکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می

تقریبا  1999درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر میزان افزایش تعداد مسلمانان این منطقه تا سال  8/19افزایش به 

 بینی شده که طی دو دهه گذشته افزایش یافته است.میلیون نفری پیش 882همان 

ای نقش آن محرز عنوان یک قدرت منطقهندترین کشور شیعه مذهب در خاورمیانه و به تمایران به عنوان قدر

یر آنها در صنعت نفت این کشور به مگاست. در عربستان سعودی سکونت شیعیان در شرق این کشور و حضور چش

گونه که توال نیز معتقد است، تشیع در خلیج فارس به لحاظ عنوان یک عامل ژئوپلیتیکی و فرصت مطرح است همان

ایی و مگرز آنجا که جغرافیا به عنوان عامل اصلی و زیربنای ژئوپلیتیک در مباحث هجغرافیای مذهبی غلبه دارد، ا

ژئوپلیتیکی که دارند به عنوان یک  شیعیان در خاورمیانه با توجه به گستره جغرافیایی ـ ،پیوند مطرح است. بنابراین

 اند.فرصت مطرح

ای ایران پس ثیر منطقهأباشد. تشتر برای خود میای بیسازی یک زیرسیستم شیعه و نقش منطقهایران در پی بستر 

ای به های منطقهالتزایدی دارد و این افزایش، مزایای ژئوپلیتیکی مهمی را در رقابتمئاز حمله آمریکا به عراق، رویه دا

 توان در موارد ذیل دانست :ویژه در رقابت با عربستان و ترکیه برای ایران دارد. این عوامل را می

 آمریکا علیه عراق و روی کارآمدن حکومت شیعی در آن کشور 1999ال جنگ س، 

  در برابر اسرائیل که این جنگ باعث ارتقا هللاروزه حزب 99و مقاومت  1993جنگ لبنان در سال 

  ، و مااًل تقوق سیاسی و نظامی این تشکیالت در داخل لبناناهللشکلی حزب
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 ر شاماتبحران سوریه و تقویت ژئوپلیتیکی ایران د، 

 زنی ایران در برابر غربهای اتمی ایران و قدرت چانهارتباط بحران در سوریه و عراق با برنامه  

(Mazis& Sarlis, 2013: 147). 

 ایران و بحران سوریه

ی، تسلط حزب واحد، تضاد طبقاتی و یگرادکمجیان، معتققد است که اثر متقابل ایدئولوژی و ژئوپلیتیک، فرقه

(. از 831 :8939نظامی، ویژگی تاریخ سوریه مستقل پس از جنگ جهانی دوم بوده است )دکمجیان، حکومت فاسد 

دنبال انقالب اسالمی تا ه اند ایران و سوریه بی با این کشور برخوردار بودهایهچالش ازهمسایان سوریه نیز  ،رواین

وریه به عنوان یک کشور رانده شده از جهان ای را داشته و دارند. سترین اتحادهای خاورمیانهکنون یکی از قوی

عرب، نیازمند به یک حامی مالی و نظامی قوی را داشت که ایران این خالء استراتژیک را برای سوریه، پر نموده 

ائتالف بین ایران و سوریه از مجموع عوامل ژئوپلیتیک، ایدئولوژیک و استراتژیک تشکیل  .(pan, 2006)است 

در نزدیکی بین ایران و سوریه نیز تهدیدات مشترک مانند اسرائیل و عربستان بوده که همزمان  شده است. عامل سلبی

  .(Gelbert, 2010: 41)باشند رقبای بالقوه امنیتی ایران و سوریه می

تضعیف محور مقاومت، یکی از مهمترین پیامدهای بحران سوریه است. به عقیده باری بوزان، اتخاذ موضعی 

یر از ذناپییجدا ها در برابر اسرائیل جزءاز سوی برخی کشورهای خاورمیانه در حمایت از فلسطینی محکم و اصولی

های مشترک فرهنگی، ایدئولوژیکی، بدون این پیوستگی ،ها در مقابل ملتشان بوده است. بنابراینمشروعیت حکومت

ی جدا از وابستگی متقابل امنیتی را یوگواند التهای امنیتی مشابه در این مجموعه کشورهای منطقه، نمیصرفاً، دغدعه

یعنی سود ، ای، قاعده بازی تابع اصل حاصل جمع صفر استشکل دهد. با توجه به اینکه در مجموعه امنیتی منطقه

  .(sun, 2010: 67)محور مقاومت به ضرر محور سازش است و بالعکس 

ات و منطقه خاورمیانه خواهد بود. سوریه پس از تهدید رژیم اسد یک تهدید ژئوپلیتیکی برای ایران در شام

 لبنان محور مقاومت را در اهلل، قسمتی از زیر سیستم امنیتی ایران بوده که به همراه حزب8932انقالب ایران در سال 

. اند. اهمیت استراتژیک سوریه در محور مقاومت برای ایران کامالً حیاتی استبرابر اسرائیل و آمریکا، تشکیل داده

گرچه این شریک راهبردی، ملزومات خود را در نگاه ایدئولوژیک و مذهبی ندیده ولی برای آن مالحظات 

ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی کامالً، ضرروی است. رژیم اسد، یک عمق استراتژیک به ایران بخشیده که برای ایران 

. این دستیابی مزایایی را برای ایران به شرح ذیل آورددستیابی به این عمق، سیستم ژئوپلیتکی در منطقه را فراهم می

 نماید:فراهم می

  عکند و این موضویر دولتی خود فراهم میغبه تهران اجازه انتقال سالح و لوازم لجستیکی را به متحدان ،

 ، و فشار به اسرائیلاهللسازی تهران از طریق حزبیعنی، ظرفیت
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 اتصال عراق متحد با ایران به  مرز مشترک( وکیلومتر  399راق )موقعیت ژئوپلیتیکی سوریه در ارتباط با ع

  ،سوریه

  خلق موقعیت بکر و یک قدرت ژئواستراتژیک به ایران به جهت هموار نمودن مسیر آسیای مرکزی به

  .(Mazis & Sarlis, 2013: 130)ای از طریق عراق و سوریه سواحل مدیترانه

 اهمیت ژئوپلیتیکی یمن برای ایران

موقعیت . (24: 8939)نجات،  از دالیل اهمیت یمن برای جمهوری اسالمی ایران، ژئوپلیتیک این کشور است یکی

عنوان یکی از المندب، بهگسترش نفوذ جنبش انصاراهلل و شیعیان الحوثی در یمن و تسلط بیشتر بر تنگه راهبردی باب

ی در کانال سوئز، در کنار تسلط بر بندر الحدیده انیرترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان و رگ حیاتی کشتمهم

ای ایران را تقویت کرده و تردد دریایی از کانال سوئز و خلیج فارس را به کنترل تواند حاکمیت متحدان منطقهمی

ای است که از نفوذ فزاینده ای و فرامنطقههای منطقهدهنده برای طرف اندازی هشداردرآورد که این موضوع چشم

 ن در منطقه نگران هستند. ایرا

گر مرکز بروکینگز در شهر دوحه، بر آن تأکید دارد ای است که ابراهیم شرقیه، تحلیلاین موضوع همان نکته

المندب به معنی بازترسیم روابط ایران در منطقه در راستای منافع این کشور است مبنی بر اینکه تسلط تهران بر باب

ها زمینه کشمکش جمهوری اسالمی ایران و عربستان یم یمن بین شیعیان و سنیتقس .(12: 8939)هوشی سادات، 

دنبال کند که بهاهلل یمن را متهم میای ایجاد کرده است. عربستان جنبش انصارسعودی را برای افزایش نفوذ منطقه

ه نسبی ایدئولوژیک، نفوذ الگوبرداری از حزب اهلل لبنان و ایجاد حکومت اسالمی به سبک ایران در یمن هستند. تشاب

ها افزایش داده و درحالی که پادشاهی سعودی منافع امنیتی خود در یمن را در حمایت از ایران را در میان حوثی

اهلل یافته است، ایران افزایش نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود در یمن را مستلزم رشد انصاراهلل تصور سرکوب انصار

ای یعنی ایران و عربستان در یمن، رقابتی ژئوپلیتیکی برای افزایش نفوذ است که بعدی قهکند. رقابت دو قدرت منطمی

 خود گرفته است. مذهبی به

ها، رشد با توجه به اختالفات گسترده سرزمینی عربستان با یمن و نفوذ سیاسی و ایدئولوژیکی ایران بر حوثی

انداز عربستان، رشد شیعیان در یمن تی خواهد داشت. از چشمشیعیان یمن برای پادشاهی سعودی تبعات ناخوشایند امنی

 به هزینه عربستان بر منافع امنیتی ایران خواهد افزود.

طلبانه ریاض در مقابل تهران، نه تنها هزینه عملیات نظامی ای با ایران و اهداف برتریبا وجود این، رقابت منطقه

ای، ترغیب را برای گسترش ابعاد تصمیم خود و تشکیل ائتالف منطقهرا بر عربستان آسان کرده است؛ بلکه این کشور 

عنوان جنگ رقابتی و مذهبی با ایران، کشورهای عربی را با خود همراه کرد و کرد. ریاض با تأکید بر جنگ یمن به

 سنی را در منطقه به نمایش گذاشت. -ائتالف عربی 
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ها با وقوع انقالب یمن تالش شود. سعودیایران پنداشته می ترین عرصه رقابت عربستان بادرحال حاضر، یمن مهم

ای که گونهنامه ریاض، انتقال قدرت در این کشور را مدیریت کرده، بهآوردن شرایط برای توافق کردند تا با فراهم

ی ایجاد های سیاسی و فضاساختارهای سیاسی حفظ شده و طرفداران عربستان در قدرت باقی بمانند؛ اما تنوع گروه

 گیری متحدان ایران در این کشور سوق داد.سوی قدرتشده پس از انقالب، تحوالت یمن را به

ها ای آنان با ایران سبب شد تا سعودیپوشانی سیاست منطقههای زیدی مذهب به ایران و همهای حوثیدلبستگی

ن طرفداران ایران در حیات خلوتشان رسیدها به قدرتعرصه را بیش از گذشته بر خود تنگ دیدند. برای سعودی

)میرزاده  شکستی سیاسی است. پیوستگی سرزمینی شیعیان یمن با شیعیان سعودی نیز مزید بر علت شده است

 .(51: 8934کوهشاهی، 

های هویتی و تحوالت یمن که همانند تحوالت عراق، لبنان، سوریه و بحرین برای ایران و عربستان ویژگی

های توجه و رقابت تهران و ریاض باقی است. به عنوان یکی از حوزه دهد که این کشور بهنشان می ژئوپلیتیکی دارد،

هرحال، رقابت و تعارض منافع میان عربستان و ایران در بحران یمن، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده 

ود را تحمل نخواهد کرد و ایران است. عربستان برقراری یک حکومت شیعی دیگر در حیاط خلوت و همسایگی خ

 های یمن بر نخواهد داشت.نیز بنابر اصل حمایت از شیعیان و مظلومان جهان دست از حمایت حوثی

حل سیاسی برای خروج از بحران سیاسی در یمن شده است. این مسئله به این نوع نگاه مانع هرگونه سازش و راه

حل سیاسی های آن نیز شده و راهران یمن، موجب افزایش حجم درگیرینوبه خود، افزون بر پیچیدگی بیش از پیش بح

ای گونهبرای خروج از این بحران را دشوار کرده است. در پایان این نکته قابل ذکر است که سرشت کشمکش یمن به

ن در یمن ستان همچناعرصه برای رقابت ایران و عرب ،بنابراین .رود در آینده نزدیک حل شوداست که انتظار نمی

ای در یمن دخالت و به سرکوب شیعیان دالیل عمدهصورت کلی، ایران مدعی است که عربستان بهبه. گشوده است

 کند، این دالیل از نگاه ایران عبارتند از:اقدام می

 ،ها و تفکرات شیعی در کشور خودجلوگیری از سرایت اندیشه .8

 ،جلوگیری از گسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه .1

 های خارجی باهدف انحراف افکار عمومی داخلی خود.سل به بحرانتو .9

نمایی خطر کند که تالش دارد با پیونددادن الحوثی و القاعده و بزرگاز سوی دیگر، ایران، عربستان را متهم می

شتار آوردن حمایت دیگر کشورهای عربی، به دخالتش در یمن و کدستشیعیان منطقه و گسترش نفوذ ایران، ضمن به

داشتن در جنگ داخلی یمن و  دست ای مشروع بخشد. در مقابل عربستان سعودی، ایران را بهشیعیان یمنی وجهه

نشین قطیف در در ابتدای آوریل حمله نیروهای عربستان به منطه شیعه کند.ها و انقالبیون متهم میحمایت از حوثی

 ، در همین راستا صورت گرفت.1982
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 مقدمه

های اقتصادی خود، محل خاورمیانه تجزیه شده حاصل از معاهدات اوایل قرن بیستم، هم اینک با توجه به ظرفیت

الملل، به مثابه یک منطقه بکر، تحوالت باشد. در این راستا نیروهای هژمون بینای میهای فرامنطقهمناقشه قدرت

ها های ژئوپلیتیک این قدرتنمایند که کدها و بینشسیاستگذاری میخاورمیانه را رصد و برای این واحد جغرافیایی، 

باشد. کدهای ژئوپلیتیک یک مفهوم مفید برای محاسبات جغرافیای در راستای انتفاع اقتصادی و تعارضات هویتی می

رجی ای از مفروضات ژئوپلیتیک است که بستر سیاست خاباشند که این کدهای عملیاتی شامل مجموعهسیاسی می

ها فضا و مکان، منجر به توسعه کدهای ژئوپلیتیکی آنها شده و تاریخ، هویت برای ابرقدرت ،حالیکهدر ها است.دولت

 با دوفاکتو و ضعیف هایملت –و سرزمین، گفتمان ژئوپلیتیکی آنها را شکل داده، کارگزاران ژئوپلیتیک و دولت 

 ضعف به توجه با ولی مشکل کدها این تفسیر و ینیتب، ندناساختارم هایهویت و سرزمین بودن مخدوش به توجه

باشند. بودن کدهای ژئوپلیتیکی آنها، درصدد تعیین کدهای ژئوپلیتیکی خود در سطوح مختلف می ورشنا و ساختارها

، ندانموده تبیین ژئوپلیتیک سازیبرند و هویتی هایگفتمان طریق از را منافعشان، ضعیف هایملت –دولت  ،بنابراین

های منافع ملی آنها دارد. این تحقیق با روشی تحلیلی زهسا در را قدرتمند ثیرأت یک آنها ملی هویت هایسازه که چرا

 کارگزاران با هاابرقدرت ژئوپلیتیکی کدهای پیدایش و چگونگی بین ایمقایسه تحلیل و واکاوی پی در هرمنوتیک –

های کد مفهوم فهم. دهدمی قرار دولت شبه یک عنوان به عراق دستانکر، را خود موردی مطالعه و بوده ژئوپلیتیکی

های سیاستی را که با آن در خارج و داخل دهد که تحلیلی چند بعدی از گزینهها اجازه میژئوپلیتیک به دولت

باشند. یر میمواجه هستند، ارائه دهند. دینامیزم این کدها، برآیندی از تعامل سیاست داخلی و بافت جهان در حال تغی

های ی ساختن کدهای ژئوپلیتیکی آن کشور و در مقیاسیالملل با تواناقدرت بیشتر یک دولت در سلسله مراتب بین

گرچه کردستان عراق یک  .باشدای و جهانی در ارتباط و در نوسانات سیاست خارجی کشورها بسیار مهم میمنطقه

ک اطراف ژئوپلیتی کدهای، ژئوپلیتیکی رصد با دوفاکتو ساختار یا دولت شبه یک عنوان به ولی نیست ملت –دولت 

های ژئوپلیتیکی در میدان مغناطیسی آنها قرار های متعارض، تشخیص و با توجه به مضائق و فرصتخود را در میدان

 کدهای ،حالیکهباشند. درا و بینش ژئوپلیتیک میهای ژئوپلیتیک به عنوان ترکیبی از کدهگفتمان گیرد.می

شوند، بینش ژئوپلیتیک به عنوان بندی میو توسط نخبگان صوت "اعلی"های ژئوپلیتیک ژئوپلیتیک به عنوان گفتمان

 دو هر به باید ضعیف هایدولت تمرکز ،بنابراین. گرددمی تدوین، هاتوده توسط، "ادنی"یک گفتمان ژئوپلیتیک 

های ملت – دولت امنیتی و خارجی هایسیاست ایضاح باعث امر این که نمود توجه ژئوپلیتیک بینش و کد جنبه

های ژئوپلیتیکی، نخبگان سیاست خارجی کشورها، کدهای ژئوپلیتیکی سایر بندی کدشود. در صورتضعیف می

های عمده، محصول روابط های کدهای ژئوپلیتیک قدرتزنند، به خاطر اینکه سازهکشورها را محاسبه و تخمین می

ای و جهانی عمل های محلی، ملی، منطقهباشند، یک کد عملیاتی در مقیاسهای مختلف میابلیتها با قبین دولت
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ای و جهانی کشوهای همسایه، منجر به تغییرات در کدهای تغییرات در کدهای ژئوپلیتیکی منطقه ،نماید. بنابراینمی

یکی را به عنوان سازه های جغرافیایی، منافع توان کدهای ژئوپلیتی کلی مییگردد. در نماژئوپلیتیک محلی کردستان می

 . شودمی بندیصورت نخبگان توسط که دانست دارند را "اعلی"ی که میدانی از فرهنگ ژئوپلیتیکی یهادولت

های رهبران کردهای عراق، و نخبگان کرد در داخل و دیاسپورای کرد، منافعشان را از طریق کدها و گفتمان

را بخصوص پس از بحران در عراق و شام، تغییر در بافت ژئوپلیتیکی، سیالیت مرزها و  هویتی تبیین و این کدها

اند. باید بندی نمودهعراق، سوریه و ترکیه به یکدیگر، این کدها را در سطوح خرد و کالن، مفصل ینزدیکی کردها

روست که این کند و ازشد میر های قومیای بر بستر شکافعنوان نمود که منافع آمریکا در کشورهای خاورمیانه

ای، های منطقهنماید، چرا که با تضعیف حاکمیت ملی در میدانهای هویتی را در کردستان عراق فعال میآمریکا، گسل

استراتژیک برای کردها فعال های کرد در آن فعال و عمق ژئوپلیتیک و ژئومناطق کردنشین، احزاب و زیر ـ قومیت

 گرایانههای هویتها و تالشتوان گفت روند تحوالت مناطق کردنشین، پازل کشمکشمیگردد. به نوعی که می

کردهای منطقه را تکمیل کرده است، امری که موزائیک قومی منطقه از جمله ایران، ترکیه و سوریه را با جدال 

، اسیونالیسم قومیگیرد سه شاخص نسازی هویتی که توسط آمریکا صورت میاین فعال. شکننده مواجه کرده است

های اتخاذ شده از سوی گردد. با نگاهی گذرا و اجمالی سیاستهای هویتی را شامل میگری محدود و گسلسلفی

های وضوح در خواهیم یافت فرآیند مداخله جویانه ایاالت متحده بر حسب اهداف و اولویته آمریکا در قرن اخیر ب

سازی، مذهب سازی،فرهنگ سازی،این کشور به سمت فرآیند پنجگانه نخبههای سیاستی لفهؤتعیین شده با توجه به م

گردد در حال پراکتیزه شدن در مناطق مورد نظر در سازی معطوف به تأمین منافع آمریکا میسازی و ملتدولت

پژوهش  گذاری و استراتژی آمریکا در منطقه موردآنچه به عنوان سیاست ،بنابراین سیاست خارجی این کشور است؛

اهمیت اساسی و بنیادین دارد به عوامل گوناگونی چون همسایگی این میدان با ایران به عنوان دشمن ایدئولوژیک 

تفکیک هویتی تاریخی میان  ها،آمریکا، تحرکات تعرضی در حوزه اندیشه و اعتقادی اکراد با اعراب و ترک

و درگیر کردن  اسپوریک در غرب در جهت تضعیفناسیونالیسم کرد، ایرانی، عرب و ترک و پرواندن جوامع دی

سازی گرایشات قومی در ایران، ادامه سیاستهای هژمونی آمریکا و دولت مرکزی در ایران به مسائل داخلی و فعال

الوصف آنچه ایاالت متحده آمریکا در این میدان به دنبال آن مع تثبیت قدرت آمریکا به عنوان هژمون جهانی است؛

های هویتی و ها و شاخصهای تعارض و ستیز با تسمک بر گزارهیک رویکرد پوششی براساس رهیافت است به نوعی

ها و چه در های همجوار چه در مختصات دولت ـ ملتها با میدانهای تاریخی قومی ـ هویتی قومیتتشدید گسل

 های در حال ستیز و تعارض است.یافته این میدانهای انتزاعی عینیتبافت

بر موارد هویتی فوق به عنوان یک مؤلفه اساسی تعارض در میدان مذکور مورد توجه ایاالت  ه که عالوهآنچ

گری محدود بوده که این مورد ویژه نیز خود حاوی نوعی هویت تصنعی ای به نام سلفیمتحده آمریکا است، مؤلفه
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واقع آمریکا از ابداع این هویت جدید  ت. درساز از مبانی گفتمانی آمریکا در منطقه اساست که حامل مفاهیمی دست

های مذهبی ـ سیاسی در در منطقه اهدافی چون تقابل ایدئوژیکی تشیع و تسنن، تعارضات میان گروهی میان گروه

مذهبی در این میدان با دولت مرکزی در عراق و دامن زدن به  یافتههای هویتتعارض میان گروه میدان مذکور،

ها و ای در تأمین منافع آمریکا مؤثر خواهند بود. آنچه که استراتژیستکند که به گونهرا دنبال می ایاختالفات فرقه

گذاران کاخ سفید در تدوین تصمیمات این کشور در مواردی چون میدان مورد پژوهش بدان توجه اساسی سیاست

بر اعمال و اجرای سیاست قدرت این  های اخیر است که راهای در خاورمیانه در سدهدارند وجود تعارضات منطقه

 کشور در این میدان را هموار کرده است.

ای های قومی و فرقهسیاست عملی و استراتژی آمریکا و اسرائیل در عراق این است که با دامن زدن به شکاف

سب برای زمینه گرفتار شدن سراسر خاورمیانه به برخوردهای خونین را فراهم آورند تا بر پایه آن فضای منا

(. 32 :8912)دیلمی معزی و شجاع  های بزرگ و اسرائیل آماده شودبازتعریف مرزهای ملی ـ همخوان با منافع قدرت

های توان یکی از شاخصطور مثال میبنابراین، زبان، فرهنگ و گفتمان، منازعه هویتی جدید در خاورمیانه است. به

ای را در قالب الگوهای فرهنی، هویتی و امنیتی کشورهای خاورمیانه سازی ساختارکنش نامتقارن آمریکا برای محدود

(. باید عنوان نمود که گرچه در جوامع توسعه یافته نیز گوناگونی قومی و 15 :8939نژاد، ان، دانست )مصلیگفتم

های قومی و یکه در کشورهای نوپا، وفادارحالیشود، این گوناگونی در سایه وفاداری ملی است، درادی دیده میژن

(. 35شود. چنین وضعیتی گویای نبود گذر موفق از بحران هویت است )همان، ای در برابر وفاداری ملی تعریف میفرقه

های خارجی یابی مشکل کردها توسط قدرتبر این باور است که تنها راه حل ممکن برای چاره ،8جوست هیلتر مان

و وابسته به کشورهای محاط بر آن است که این  1قفل شده است است بر طبق دیدگاه او کردستان یک سر زمین

 .(Hiltermann, 2012) مشکل اساسی کردهاست
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 کد ژئوپلیتیکی

های باشند که به سنجش و پایش مکانها میکد ژئوپلیتیکی، کدهای عینیت یافته و عملیاتی سیاست خارجی دولت

پردازند. پاسکال، ها و درجه اهمیت آنها برای منافع خود میتخارج از قلمرو سرزمینی کشور و بر اساس اولوی

داند که کشورها بر اساس آنها به تنظیم سیاست های راهبردی میای از مفروضهکدهای ژئوپلیتیکی را مجموعه

پردازند خارجی خود با سایر کشورها پرداخته و در این راستا به مقابله با تهدیدات خارجی و توجیه آنها می

(Pascal, 2004: 4). ای که در این راستا هر کشوری، کدهای ژئوپلیتیکی خاص خود را دارا است. فلینت، شیوه

نامد، مادامی که در تعریف کد ژئوپلیتیک، دهد را کد ژئوپلیتیک مییک کشور در جهان با آن به خود جهت می

 ,Flint) دانندها و رفع تهدید برای کشورشان میانداز ژئوپلیتیکی، احصاء فرصتسیاستگذاران، موقعیتشان را در چشم

 باشد که آیا با آنها دوست هستندبه گفته فلینت، برای خیلی از کشورها، نگرانی عمده از همسایگان می .(55 :2006

های لفهؤانداز جامع در نظر گرفته و مطور کلی در بحث کد ژئوپلیتیک باید یک چشمبه .(Ibid, 58) یا دشمن

ی، نظامی، فرهنگی، آموزشی و روابط دیپلماتیک در کنار سیاست در نظر گرفته شود. برای تنقیح چیستی و اقتصاد

های چرایی کدهای ژئوپلیتیک، مفاهیم کارگزاری ژئوپلیتیک، ساختارهای ژئوپلیتیک و کنش کارگزارها در بافت

سیاست خارجی، لعابی ژئوپلیتیک داد،  تاقداماژئوپلیتیکی باید مشخص گردد. در مقاله پیشتاز اتواتیل و آگنو، گرچه 

الملل، های بینولی این باز تعریف به مثابه یک عمل گفتمانی توسط روشنفکران بوروکراتیک و در فضای سیاست

کید أمطالعات گفتمان در جغرافیای سیاسی، ت ،بنابراین .(Otuathail & Agnew, 1992: 192)گردد تنقیح می

ارند. ذگها و نه ساختارهای ژئوپلیتیک میئوپلیتیک به عنوان عامل تعین بخش گفتمانخود را بر کارگزار ژ

های هویتی کننده را در سازهشوند، نقشی محدودهای بزرگ ساخته میساختارهای ژئوپلیتیک که توسط قدرت

توان به دو قسم مادی میهای ضعیف را ملت-نمایند. ساختارهای ژئوپلیتیکی در دولتکارگزارهای ژئوپلیتیک ایفا می

 ژئوپلیتیکی کارگزارهای مثابه بهها ملت - ای تقسیم نمود. این ساختارها به عنوان رقابت قدرت میان دولتو اندیشه

 ساختارهای در قدرت روابط. گرددمی مشخص، ژئوپلیتیک هایکارگزاری سایر و مدرن دولتی بین سیستم در مهم

شود. روابط قدرت در بندی میصورت ،و جبرگرایانه را دارد مادی قابلیت که ملتی - دولت هر در مادی ژئوپلیتیکی

 به مجبور را دیگر هایملت-شود که دولتبندی میهای فرهنگی صورتای در قابلیتساختارهای ژئوپلیتیکی اندیشه

ی ساختارها درها دولت بر فضا کنترل تحمیل بوسیله غالباً بزرگ هایقدرت درحالیکه. کندمی آن از تقلید

خود در ساختارهای  یهای ضعیف بوسیله ساختن قلمروملت - زنند، دولتژئوپلیتیکی دست به کنترل فضا می

ای کمتر ساختار ژئوپلیتیک اندیشه .(Tylor, 1999: 107)زنند ای، دست به تولید مکان میژئوپلیتیک اندیشه
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های ضعیف، هویت ملی آنها از طریق بینش ژئوپلیتیکی ملت - ولتاست که در د 1گرایانهو بیشتر اجماع 8جبرگرایانه

ی برای تعریف بافت یهاها و فرصتها، محدودیتهای مادی بین دولتشود. با توجه به نابرابری قابلیتآنها ساخته می

 هایملت - کدهای ژئوپلیتیک در سلسله مراتب قدرت متفاوت است. در بسیاری از موارد، کدهای ژئوپلیتیکی دولت

 هایساختار در مادی ساختار با مقایسه در. باشدمی عمده هایقدرت از آمیزشکوه انتخابی از انعکاسی، ضعیف

 .پذیردمی صورت ژئوپلیتیک بینش راه از آنها هویتی هایساز، ضعیف هایملت - دولت، ایاندیشه ژئوپلیتیک

ست که احساس و تعلق شخصی را به هویت جهانی متصل ، چارچوبی اژئوپلیتیکی بینش، گفت توانمی ،بنابراین

باشند، گرچه های امنیتی و خارجی از طریق بینش ژئوپلیتیک میهای ملی، تجمیعی از سیاستی هویتیکند. از سومی

ای توانند بینش ژئوپلیتیک را با سیاست خارجی و با هدف تغییر در ساختارهای اندیشهها هستند که میفقط ابرقدرت

 است محتمل ضعیف هایملت - البته برای دولت .(mamdouh & Dijkink, 2006: 356)مادی، پیوند دهند و 

 دول هایچالش، مثال عنوان به. باشند داشته ثیرأت المللبین سیاست در خاص جغرافیایی بافت یک از استفاده با که

بافت ژئوپلیتیکی خاص، اغلب یک  ای در یکندیشها ژئوپلیتیک ساختارهای سوی به ضعیف طلب نظر تجدید

های ی به عنوان انکار مدرنیته وارداتی و یا ایدئولوژی مسلط از سوی ساختارهای ژئوپلیتیک مادی توسط قدرتیبازنما

داند های یک قدرت هژمونیک میتایلور، مدرنیته نخستین را به عنوان ویژگی .(Taylor, 1999: 143) برتر است

های فرهنگی و اهند از آن تقلید کنند. در این مفهوم، مدرنیته نخستین، ترکیبی از نوآوریخوکه کشورهای دیگر می

با این  .(flint, 2004: 365) رسانداقتصادی است که یک کشور را برای رسیدن به وضعیت هژمونیک، یاری می

اند، یعنی ساختارهای ههم تنیدای به شدت دروجود باید توجه داشت که ساختارهای ژئوپلیتیک مادی و اندیشه

شوند. به عنوان مثال، نظم جهانی به عنوان ای توجیه میژئوپلیتیک مادی، لزوماً توسط ساختارهای ژئوپلتیک اندیشه

 شود ای توجیه مییک ساختار ژئوپلیتیک مادی توسط مدرنیته نخستین و به عنوان یک ساختار ژئوپلیتیک اندیشه

(Taylor, 1999b). و مادی ژئوپلیتیک ساختارهای در ژئوپلیتیک کارگزارهای عنوان به ضعیف هایملت - دولت 

 و ژئوپلیتیک کدهای طریق از و خود منافع برای ژئوپلیتیک هایگزینه تعریف بوسیله را اهدافشان، ایاندیشه

ها بر ل، منافع دولتنمایند. به گفته کمپبندی می، مفصلشانژئوپلیتیکی بینش طریق از شانهویت در ملی هایاسطوره

 ,campbell) شود و هویت ملی، پیوندی ناگسستنی با منافع نخبگان حاکم دارداساس هویت ملی آنها تصور می

 عنوان به ضعیف هایملت -ای، دولتهم تنیدهطور کلی در چنین ساختارهای ژئوپلیتیکی دربه  .(75 :1993

های ژئوپلیتیک، مشغول کنش های ژئوپلیتیک و در بافتبندی گفتمانهای ژئوپلیتیک، توسط صورتکارگزار

                                                                 

1. Coercive 
2. Consensual 
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 کنشگران، ژئوپلیتیکی ساختارهای در ژئوپلیتیک کارگزاران عنوان به ضعیف هایملت - شوند. گرچه دولتمی

ی یشود ولی آنها قابلیت و توانامی تعریف بزرگ هایقدرت توسط آنها کنش، زیادی حد تا و نیستند خودمختاری

-ملت – باید گفت که کارگزاری ژئوپلیتیک دولت ،های هویت ملی و منافع خود را دارند. بنابراینازهانتخاب در س

 در. نیستها ملت – دولت، 8بودن مادی انکار معنای به این البته و است ژئوپلیتیک هایگفتمان محصول، ضعیف های

 کارگزار که رساندمی را مفهوم این یفضع هایملت – ل، اختالل در ارتباط بین هویت ملی و تخریب دولتمقاب

ار ژئوپلیتیک جهانی تا حد زیادی از انباشت کدهای ژئوپلیتیک تساخ .است 1خودمختار سوژه از مشتق، ژئوپلیتیک

طور کلی تحت سلطه دو ابر قدت جهانی یعنی شود. در دوان جنگ سرد، نظم جهانی بههای بزگ ساخته میقدرت

نمودند. در این ها در جهان منافع خود را در ارتباط با این دو ابرقدرت تعریف میولتمریکا و شوروی که اغلب دآ

ها در نظر رتابرقد رقابت از انعکاسی عنوان به ضعیف هایملت – بندی جهانی، هر گونه منافع ذاتی دولتتقسیم

های ای از کدها و بینشوعههردولتی دارای مجم ،بنابراین .(Gray, 1993: 75؛  nijman, 1998) شدند گرفته می

های جهان باشد و ساختار ژئوپلیتیک جهانی محصول روابط قدرت بین همه دولتژئوپلیتیک مختص به خود می

 با تنها نه، ژئوپلیتیک کارگزارهای مثابه به ضعیف هایملترو، در یک بافت ژئوپلیتیکی خاص دولتبودند. از این

 مادی قابلیت به توجه باها قدرت ابر، مقابل در و نددش روهروب ژئوپلیتیک یساختارها فرصت با بلکهها محدودیت

توانستند مین آنها که چرا، دارند ژئوپلیتیک جهانی نظم ایجاد در را مهمی نقش و شده دیگر هایدولت از ترقوی بسیار

طلب نیز، گواه ریک دول تجدید نظهای ژئوپلیتهای متنوع، نادیده بگیرند. گفتمانهای ژئوپلیتیک را در مقیاسبافت

باشد. در حقیقت در ی انتخاب را در بافت ژئوپلیتیکی خاص دارا مییروشنی از کارگزاری ژئوپلیتیک است که توانا

پذیر های جهانی، امکانثیر بر ساختارهای ژئوپلیتیک با ارتباط با قدرتأطی جنگ سرد برای دول تجدید نظر طلب ت

 مواضع، شانملی هویت بروز با ضعیف هایملت – اشی اتحاد جماهیر شوروی، اغلب دولتنبود، ولی بعد از فروپ

ثیر ساختارهای أت و تاس کشورها همه تراکم جهانی ژئوپلیتیکی ساختار که آنجا از. دادند نشان را خود ایدئولوژیکی

نیاز به کارگزاری ژئوپلیتک  ،راینبناب است. ژئوپلیتیکی دول تجدید نظر طلب ضعیف بعد از جنگ سرد، افزایش یافته

کند که چگونه یک فرازهای فوق مشخص می. های ضعیف در بافت ژئوپلیتیکی خاص بوجود آمده ملت - دولت

های بسط یک لفهؤی ژئوپلیتیک در بافت ژئوپلیتیکی خاص، مهاگفتمان بندیصورت بوسیله ضعیف ملت – دولت

– های ژئوپلیتیک به عنوان پیامدهای کارگزاری ژئوپلیتیک دولتفتمانآورد. گکارگزار ژئوپلیتیک را بوجود می

پایدار  اً نسبت ژئوپلیتیکی ساختارهای در که دولی عنوان به را ثبات از سطحی، آنها اما. باشندمی پویا ضعیف هایملت

                                                                 

1. Materiality 
2. Autonomous subjects 
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ت ژئوپلیتیک خاص در های ژئوپلیتیک وابسته به بافپویایی و ثبات گفتمان. گذارنداند را به نمایش میشده واقع

 در مورد کارگزاران ژئوپلیتیک باید نشان داد که چگونه یک دولت ،باشد. بنابراینهای ژئوپلیتیکی متفاوت میمقیاس

 ار باشد. ذثیرگأهای ژئوپلیتیک در بافت ژئوپلیتیکی خاص، تگفتمان بندیصورت طریق از تواندمی ضعیف ملت –

 هایتیک ابر قدرتار در کدهای ژئوپلذگثیرأعوامل ت

 کدهای ژئوپلیتیکی آمریکا در خاورمیانهالف( 

-دهند. در مورد قدرتهر دولتی کدهای ژئوپلیتیکی خود را دارد و اساساً کدهای ژئوپلیتیک زمان و فضا را تغییر می

خی هستند ی این عوامل سیاسی و تارییگردند. از سوهای بزرگ مانند آمریکا فضا و مکان منجر به توسعه کدها می

باشند. ئوپلیتیکی میژکننده کدهای آورند، در نتیجه این عوامل تولیدها بوجود میکه ارتباط دولت را با گفتمان

طور ند، اما در عوض بهااز دال به مدلول در حال حرکت ها پایدار نبوده و دائماًکدهای ژئوپلیتیک مانند گفتمان

یی که در هاتواند از مقیاسار هستند. این فرآیند نمیذگثیرأل کارگزاران تمستمر در پاسخ به رویدادهای در حال تحو

دهد، حذف گردند. در مورد ایاالت متحده آمریکا باید عنوان نمود که آنها در مقیاس ملی و جهانی، آن تحول رخ می

 .(Ray, 2007: 100)های مذکور است دهند که این توسعه محصول فعال عوامل مقیاسکدهای خود را توسعه می

اند. های سیاسی بلندمدت دولت جای گرفتهکدها در بافت ،این عوامل غیرقابل تغییر از موقت هستند و بنابراین

طور کلی، واجد یک منطق ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک است ژئوپلیتیک رادیکال سیاست خارجی آمریکا به

(Mercille, 2008: 57). کنند ساختن کدهای ژئوپلیتیک خود به آن استفاده می ها درییهشت گفتمان که آمریکا

دیگری، مثبت / منفی، خیر / شر و دیگری  / غرب، خود نظمی، داخل / خارج، شرق /شامل هویت / تفاوت، نظم/ بی

  .(Ray, 2007: 100-150)باشد می

-های دوگانه رفتاری پردهد که ویژگیهای دوگانه فوق تفاسیری را به نخبگان سیاسی آمریکا میتسلط گفتمان

طور کلی گفتمان دو گانه، ایده به. ها در تعامل با تقویت دیگری استقدرتی داشته باشند. هریک از این گفتمان

نظمی، خارج، شرق، دیگری، شر، منفی و تهدید باشد که بیمرکزی درک ژئوپلیتیکی ایاالت متحده آمریکا در دنیا می

 داند. ود میرا کدهای ناامنی ژئوپلیتیکی خ

، ریشه در تاریخ و ایدئولوژی استعمارگران دارد که ریشه در پیوریتانیسم دارد. "خود"های هویتی آمریکا از سازه

گوید یک فرهنگ، مبتنی موریت است که میأی، آئین یک فرهنگ در خصوص یک میهای آمریکامرثیه پیوریتین

های یک جهان در حال نشاند و آرمانسلسله مراتب می بر ایمان به یک فرآیند است که یک غایت را به جای

توان از فراز فوق می .(Bercovitch, 1978: 23)نماید انداز یک دنیای جدید را خلق میسکون را به کنار و چشم

باشد. او موریت در یک سرزمین مقدس میأنتیجه گرفت که ملت آمریکا توسط خداوند انتخاب و دارای یک م

تاریخ مقدس  ،بنابراین .های دیگر است که مقدس نیستندهمیت سرزمین مقدس در ارتباط با سرزمینگوید که امی
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با توجه به نکته فوق مفهوم بیانیه سرنوشت،  .(Ibid, 178) های دیگر استآمریکا به معنای فتح تدریجی سرزمین

آمریکا به عنوان مردم و کشور و نقش آن  ظهور پیدا کرد. این مانیفست در برگیرنده اعتقاد به خدادادی بودن سرزمین

 باشد. برای گسترش فضیلت که ابتدا گسترش سرزمینی خود کشور و سپس جهان است، می

 مقیاس کدهای ژئوپلیتیکی آمریکا: 13جدول 

 جهانی ملی

 بیانیه سرنوشت

 ییفردگرا

 خواهیجمهوری

 آزادی

 ییاستثناگرا

 

 

 ییگرامداخله / طلبیتوسعه

 ییانزواگرا

 اپنژ / تهدید آلمان

 تهدید شوروی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمریکایی یدیاگرام ساختار گفتمان :82 شکل

 

 

 
 هویت / تفاوت

نظمینظم / بی شر / خیر داخل / خارج خود / دیگری  

 شرق / غرب
های مثبت / ماهیت ارزش

 تروریستی
 تهدید

کشتار  سازمان آزادی استثناگرایی

 جمعی

نبرد علیه  قانون دول شکننده

 تروریسم
پیروزی  ائتالف

پذیراجتناب  

 ترسیم تفسیری گفتمان
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توان به هدف غرب در براندازی دولت بشار اسد های غربی در خاورمیانه میدر راستای دخالت قدرتبنابراین، 

قیمانده بلوک شرق در مقیاس جهانی و ای نمود. هدف غرب از این براندازی، توسعه هژمونی خود در برابر بانیز اشاره

 :8934باشد )اشرفی و بابازاده، ای نیز مقابله با ژئوپلیتیک رو به رشد ایران در جبهه مقاومت میدر مقیاس منطقه

 لبنان نیز از اهللای و تشکیل بلوک همسو با اسرائیل و دشمن با حزب(. مضاف براین سیطره بر سواحل مدیترانه43

 باشد. ای آمریکا میی ژئوپلیتیکی منطقهاهداف و کدها

 کدهای ژئوپلیتیکی انگلستان در خاورمیانهب( 

های متعارض لفهؤآمیز و مشکل و از ادغام مملت، یک فرآیند رقابت - های هویتی بریتانیا به عنوان یک دولتسازه

تواند برای بریتانیا یک سازه ت که میشود. دولت بریتانیا فاقد یک سند قانونی در طول ایده هویتی خود استشکیل می

وری انگلستان در مقیاس جهانی از طریق استعمار به عنوان یک بازیگر جهانی رفتار تهویتی باشد. در حالی که امپرا

کنش  ،رونماید. از اینآل برای کنش در اتحادیه اروپا عمل میای آنها از یک مدل ایدهنماید ولی در مقیاس منطقهمی

 ،های ژئوپلیتیک به سه مقیاس که آنها نمایندگی آن را بر عهده دارندهای کدثر بر سازهؤانگلستان و عوامل ممیدانی 

باشند. دولت ها با یکدیگر میشود. باید خاطر نشان ساخت که این عوامل حاصل ترکیب و تعامل مقیاستقسیم می

-ایده مدرن به مرکز در حال تحول بریتانیا تبدیل و سازهمدرن بریتانیا حاصل دوره استدالل روشنگری اروپا است. این 

هویت ملی بریتانیا را تشکیل داد. روشنگری بریتانیا، جنبشی در مورد گسترش فرهنگ و تحقق  "خود"های 

دستاوردهای بشری بود که در ستایش آزادی بوجود آمد که در راستای جوامع تجاری هلند و انگلیس و به عنوان 

توان تحت عنوان کلی لیبرالیزم قرار دارد های بریتانیا را میاین ارزش .های مطلقه بوده علیه حکومتبخشی از مبارز

گوید، هنگامی که یک طور که بارکر میهمان .(Murdoch, 199823) که عامل نخست در مقیاس ملی است

های سیاسی، صادر کننده لیبرالیزم و موقعیت فرماندهی در اروپا بوجود آمد، بریتانیا خود را به عنوان منبع اندیشه

مفهوم لیبرال از تجارت آزاد یک مفهوم و دال مرکزی تجاری و یا  .(Barker, 1994: 5) مترقی به جهان شناساند

بود که فهم این کدها یک  83کننده کد ژئوپلیتیکی بریتانیا در قرن روحیه سوداگری بود که یکی از عوامل تعیین

ی به انگلستان اجازه داد که از تعارضات ییا بود. فقدان مرزهای مشترک با دیگر کشورهای اروپاکامیابی برای بریتان

سرزمینی اجتناب و بر عکس ارتباط خود را با سایر مناطق جهان گسترش دهد. ایده بریتانیا به عنوان یک جزیره، 

ها و جنگ جهانی دوم که آلمان دید آلمانبریتانیایی بود. این ایده پس از ته "خود"ای از قسمتی از یک تصویر سازه

نماید، اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان تهدید ژئوپلیتیک در را از مدار تهدید برای انگلستان از صحنه خارج می

 دهد. مدار ژئوپلیتیکی قرار می

ته است و هم آمیخ دررا ها بریتانیایی "خود"های در مقیاس جهانی، استعمار به صورت نزدیکی با سازه

افزار قدرت ژئوپلیتیکی که از طریق ی بوده است. این نرمیژئوپلیتیک بریتانیا چه در گذشته و چه حال در حال نوزا
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دارد که چگونه انجمن جغرافی سلطنتی و امیال آتیل، بیان میآمد توسط مکیندر تئوریزه شد. اتواستعمار بدست می

 ,Otuatil) ایدنممین میأانی، منافع ژئوپلیتیکی مد نظر بریتانیا را، تای انگلیس در مقیاس جهجغرافیدانان حرفه

وری یک تای برای تسری منافع بریتانیا در جهان بود، برای آنها، امپراروشنگری در اروپا پروژه ،بنابراین .(81 :1996

وم و در بعد مفهوم بعد از جنگ جهانی د .(Porter, 1986: 116)ها و منافع بریتانیایی بود بسط آشکار ارزش

کدهای ژئوپلیتیک، با وجود از دست دادن برخی از مستعمرات، کدهای ژئوپلیتیکی به عنوان تمرکز امپریالیستی 

بریتانیا در دستور کار ژئوپلیتیکی آن کشور قرار دارد. برای بریتانیا، علی رغم پایان امپراتوری در حس رسمی خود ولی 

کند. در اینجا بریتانیا، پلی را اش ارتباط دارد، ادامه پیدا میا سازه کدهای زئوپلیتیکینقش بازیگر جهانی تا آنجا که ب

های آزاد طور که چرچیل مشاهده نمود، سه دایره بزرگ میان ملتکند، همانمیان بازیگران متفاوت جهانی ایفاء می

که  (May, 1999: 9)روپای متحد و دموکرات جهان وجود دارد، امپراتوری بریتانیا، جهان انگلیسی زبان و ا

سازی برای اتحاد باشد که کد ژئوپلیتیکی انگلستان، پلها و فرصتی برای اتصال بین آنها میبریتانیا پلی بین این چرخه

  باشد.دو سوی آتالنتیک می

 مقیاس کدهای ژئوپلیتیکی انگلیس: 12جدول 

 جهانی ایمنطقه ملی

 لیبرالیزم

 آزادی

 تجارت

 جزیره یک ملت یک

 آلمان / ای فرانسهتهدید قاره

 تهدید شوروی

 ی اروپایهمگرا

 میراث استعماری

 جهانی شدن

 قدرت برتر

 نقش واسطه برای دو سویه آتالنتیک
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هایی سیاست ترین بازیگران در منطقه خاورمیانه بوده است.کلیدی ثرترین وؤبریتانیا، طی دوران گذشته یکی از م

اکنون باتوجه به تغییر درشرایط خاورمیانه و  دستخوش خود قرار داده است. ه کنش میان بازیگران منطقه را نیزک

 تر از گذشته است. تغییر بازیگران منطقه، بریتانیا در پی حضور پررنگ

یاست های فکر بریتانیایی بیانگر آن است که سهای اتاقگزارش رسمی مجلس عوام انگلیس و برخی ارزیابی

های ایاالت ای بریتانیا به صورت قابل توجهی مستقل از اتحادیه اروپا بوده و درعین حال وابسته به سیاستخاورمیانه

 شود.متحده آمریکا تعریف می

ای این ثیرحداقلی برماهیت سیاست خاورمیانهأشود که خروج بریتانیا ازاتحادیه اروپا تگونه بیان میلذا، این

 نشده است؛ با ذهن تصور ای این کشور درخاورمیانه دور ازهای منطقهاولویت شت، اگرچه تغییرکشورخواهد گذا

« تراعمال قدرت کم هزینه»این حال، نگاه کارکردی بریتانیا به اتحادیه اروپا و سازوکارهای آن به عنوان ابزاری برای 

 
 

 هویت / تفاوت

نظمینظم / بی شر / خیر داخل / خارج خود / دیگری  

 شرق / غرب

های مثبت / ماهیت ارزش

 تهدید تروریستی

اتحادیه  جامعه جهانی

 اروپا

ایاالت 

متحد 

 آمریکا

بازیگر 

 جهانی

نبرد علیه  آزادی تاریخ

 تروریسم
پیروزی  ائتالف

پذیراجتناب  

 ترسیم تفسیری گفتمان

 : دیاگرام ساختار گفتمانی انگلیس81 شکل
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ال نفوذ انگلیس در خاورمیانه وشمال آفریقا را های اجرایی و اعمباعث خواهد شد تا خروج از این اتحادیه، ظرفیت

 )بسیار( محدود سازد.

له اصلی أنفت مس است به خاورمیانه توجه داشته باشد. اروپا و ازجمله انگلیس به خاطر همسایگی مجبور

مهم این است که  تمام کشورهای نفت خیز خاورمیانه خواهان فروش نفت و تأمین امنیت نفت هستند. نیست.

سال گذشته رشد  19نظر دموکراسی از مناطق دیگری که طی  همسایگی اروپا قرار دارد، از ای که درمنطقه

اند طی دو دهه، آمریکای التین و جنوب شرقی آسیا، تحوالت دموکراتیکی داشته اند عقب است.دموکراسی داشته

 وخاورمیانه نداشته است.

در مناطقی همچون خلیج فارس، نشان دادن توانمندی خود به  رتیکی از دالیل اصلی بریتانیا برای حضور فعاالنه

تر های پررنگعهده گرفتن نقش متحدان اروپایی خود تقاضای بر های اخیر به نوعی ازآمریکا است که درسال

 های دفاعی و نظامی را داشته است.درزمینه

بیشتر قابل درک است؛ امری که بیش گرای ایاالت متحده پاسیفیک - له مخصوصا در پرتو سیاست آسیاأاین مس

های دفاعی و نظامی را برای از پیش از اهمیت ژئوپولتیک اروپا برای آمریکا کاست و ضرورت اتخاذ استراتژی

ارچوب ناتو هچ ها باید درمخصوص انگلیس و فرانسه گوشزد کرد، اگرچه این استراتژی طورکشورهای اروپایی و به

 رای ناتو.ای بدیل بباشد و نه گزینه

این نکته زمینه مناسبی برای بسط حضور بریتانیا درمنطقه  داند وقدرت درخلیج فارس را مناسب نمی آمریکا خأل

پرتو مذاکراتی است که کشورهای غربی با ایران  متحدان عرب منطقه در ویی ازلجازطرفی این سیاست نوعی د است.

بوحه وخامت اوضاع امنیتی منطقه، با این اقدام این پیام را به حر بآمیز تهران دارند و دای صلحبرنامه هسته سر بر

ای خود متعهد و مسئول دهد که انگلیس نسبت به امنیت دوستان میانهکشورهای شورای همکاری خلیج فارس می

  .(8935زاده، جالل)است 

ت خارجی و امنیتی مشترک ارچوب سیاسهبیرون از چ بریتانیا سیاست خارجی خود را درقبال خلیج فارس عمدتاً

رو کنند، ازهمینارچوب منافع ملی و روابط سنتی و نفوذ قدیمی خود اقدام میهکنند و درچاتحادیه اروپا دنبال می

بین بریتانیا و فرانسه برای حضور نظامی درخلیج فارس وجود دارد که کشورهای عربی نیز از این  رقابت شدیدی نیز

 کنند.ای خود استفاده میرقابت درجهت بهره برداری ه

های متوسط جهانی تغییر های بزرگ به قدرتقدرت هم زمان بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قدرت سنتی که از

تر درخاورمیانه و خلیج اند به دلیل نوستالژی و نوعی تقسیم کار با آمریکا به دنبال ایفای نقش پررنگوضعیت داده

ای آنها در خاورمیانه های منطقهبرای افزایش کنش یمنطقه به نوعی بستر امی درنظ باشند، تقویت حضورفارس می
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ها با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درقالب کنند به واسطه همسویی منافع و سیاستشود و سعی میمنجر می

 ائتالفی نانوشته به نظم آتی خاورمیانه مطابق با منافع خود شکل و حالت بدهند.

خواهند با ای آمریکا، انگلیس و فرانسه بازیگرانی هستند که میهای فعال خاورمیانهدر غیاب سیاست ،بنابراین

های حوزه دو کشور در پیش ببرند. های امپریالیستی منفعت محورحضور خود نوعی احیای گذشته را از طریق سیاست

عراق پیش  تری را درخلیج فارس وای فعاالنهههستند، برای نمونه انگلیس سیاست از یکدیگر ترنفوذ گذشته فعال

 برد و فرانسه همین نقش را درسوریه و لبنان.می

با عنوان راهبرد  1985جمله سند سال »اگر به اسناد باال دستی دفاعی و امنیتی انگلستان از راهبرد امنیتی و دفاعی 

مین جریان انرژی و همچنین استفاده از نگاهی بیفکنیم، سه تهدید تروریستی؛ تض« انگلستان (SDSR)مقابله با 

های انگلستان در منطقه های منطقه برای پیشبرد منافع تجاری و اقتصادی انگلستان، درنقطه کانونی سیاستظرفیت

ای که لهأهای انگلستان دراین منطقه، نیازمند واکاوی بیشتری است. مسگیرد. با این وجود، سیاستغرب آسیا قرار می

 سازد.تر میها را نیز روشناین سیاست مالی برگزیت برثیرات احتأت

 انگلیس و خاورمیانه

گران قرارگرفته است. کانون توجه تحلیل در های اخیرآمریکا درسال« پاسیفیک –چرخش به سوی آسیا »سیاست 

اهش ک ای را برای پر کردن خألهای جهانی و منطقهرقابت قدرت ای که در صورت تحقق، احتماالًلهأمس

بحرین  گرانی که تأسیس پایگاه دریایی انگلستان درحضورآمریکا درمنطقه به همراه خواهد داشت. کم نیستند تحلیل

را نیز در راستای رقابت انگلستان و کشورهای مهم اروپایی چون فرانسه برای پر کردن خأل احتمالی حضورآمریکا در 

 اند.منطقه ارزیابی کرده

های خارجی مستقل انگلستان خواهد بود جا که یکی از تبعات احتمالی برگزیت، تسهیل کنشآن ارچوب، ازهاین چ در

ای بریتانیا عالقه بیشتری آفرینی منطقهبه نسبت سایر کشورهای اروپایی به نقش و درضمن، ایاالت متحده احتماالً

ای نه چندان دور، دور از ذهن دهداشت، شنیده شدن بیشتر نام انگلستان در ترتیبات امنیتی منطقه در آین خواهد

 نخواهد بود.

 کدهای ژئوپلیتیکی فرانسه در خاورمیانهج( 

ای و جهانی شود. پروژه منطقه/ دیگری تعریف می ملت و توسط واژه خود - های فرانسه توسط دولتتاریخ و ارزش

ند قطبی و چهای سیاست فرانسه یک مدل است که در مرحله اول از طریق استعمار و در حال حاضر از طریق

 .توان در سه مقیاس عملیاتی نمودثر بر کدهای ژئوپلیتیکی فرانسه را میؤرود. عوامل مهمکاری جهانی، پیش می

 .توانند جدا از هم در نظر گرفته شوندسطحی از تعامل را دارند که نمی ها با هماین مقیاس ،بنابراین
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 سهمقیاس کدهای ژئوپلیتیکی فران: 11جدول 

 جهانی ایمنطقه ملی

 های جمهوریارزش

 دولت سکوالر

 یک فرانسه

 ییجوبرتری

 مهاجرت

 

 تهدید آلمان

 تهدید شوروی

 ییی اروپایهمگرا

 رهبری فرانسه در اروپا

 ی شدن اروپایاروپا 

 عظمت فرانسه به عنوان قدرت جهانی

 استقالل

 ایبازدارندگی هسته

 اتحاد آتالنتیک

 جاه طلبی چند قطبی

 ر در عرصه جهانی / استعمارحضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یابیم پاریس همواره کوشیده است در این منطقه با نگاهی به گذشته سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه درمی

گردد که در اینجا نگاهی می ساله بازنفوذ خود را حفظ کند. پیشینه تعامل فرانسه با دنیای عرب به یک دوره هزار

  
یت / تفاوتهو  

نظمینظم / بی شر / خیر داخل / خارج خود / دیگری  

 شرق / غرب

های مثبت / ماهیت ارزش

 تهدید تروریستی

موکراسی د

 جهانی

جامعه 

 جهانی

متحد 

 آمریکا

بازیگر 

 جهانی

نبرد علیه 

 تروریسم

پاسخگویی  ائتالف

 دسته جمعی
ارزش 

 انسانی

پیروزی 

پذیراجتناب  

فسیری گفتمانترسیم ت  

 : دیاگرام ساختار گفتمانی فرانسه83شکل 
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با اشاره به این نکته تاریخی برای توجیه فرضیه خود، یعنی سابقه تاریخی حضور در  طرح نیست و صرفاًتاریخی م

 پردازم.خاورمیانه، می

های اخیر فرانسه دیپلماسی فعالی را در خاورمیانه در پیش گرفته است. این دیپلماسی فعال در قالب طی سال

 ابتکاراتی از سوی این کشور جلوه گر شده است.

 تحرکات سیاست خارجی آمریکا در ناشی از رکود در پیوندهای سنتی فرانسه با خاورمیانه و استفاده از خأل

آفرینی بیشتر در این منطقه حساس جهان برآید. از جمله ابتکارات منطقه سبب شده تا بار دیگر فرانسه در پی نقش

ای و برگزاری تر با اسرائیل دیپلماسی هستهروابط گرمتوان به نزدیکی با سوریه تالش برای برقراری اخیر فرانسه می

 اجالس اتحاد برای مدیترانه در پاریس اشاره کرد.

هایی باعث شده است تا فرانسه به این پرسشی که در این میان مطرح است این است که چه عوامل و انگیزه

 کند.ه دنبال میابتکارات جدید در منطقه دست بزند و فرانسه چه اهدافی را در این رابط

 اهداف تاکتیکی فرانسه در منطقه خاورمیانه شامل: 

 داعش بر پیروزی در شریک عنوان به سازیچهره، 

 عراق تجزیه کننده تسهیل های انگیزه، 

 غربی دیگرکشورهای با تقابل در اوالند سفر ای رسانه و تبلیغاتی جنبه. 

 فرانسه و خاورمیانه

طقه شامات حضوری فعال داشته و این روند حتی پس از افول قدرت جهانی فرانسه فرانسه پس از سایکس پیکو، در من

شود. با بررسی روند سیاست خارجی پس از جنگ جهانی دوم در فرهنگ سیاسی و اجتماعی منطقه شامات دیده می

با این وصف، با  حتمی است. ایاالت متحده آمریکا، کوچ امنیتی این کشور از خاورمیانه به جنوب شرق آسیا، تقریباً 

قدرت و ایجاد توازن در منطقه  های بزرگ در پی پر کردن خألخروج آمریکا از منطقه خاورمیانه، سایر قدرت

شک فرانسه با توجه به گذشته تاریخی حضور خود در خاورمیانه، این کشور در پی احیای مناسبات خواهند بود. بی

قه است. بر این اساس فرانسه، با اتخاذ دیپلماسی بازگشت در پی خود و بازگشت و مستقر شدن دوباره در این منط

 تثبیت نفوذ و حضور خود در خاورمیانه است.

شوک ژئوپلیتیکی و تغییر جغرافیای سرزمینی در خاورمیانه و تضاد بین ساختارهای : فرانسه و فروش تسلیحات

 باشد. نسه میژئوپلیتیکی منطقه به نوعی در راستای منافع اقتصادی و نظامی فرا

، مبادالت تجاری فرانسه با کشورهای عربی به اوج خود رسید. پیش از 1985های اخیر به ویژه در سال طی سال

این نیز همواره عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه در صدر مشتریان نظامی فرانسه قرار داشته 

 است.
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در  8سال اخیر به صورتی آشکار ادامه داشته است. فرانسوا اوالند آمدهای سران دو کشور طی دو میزان رفت و

با سفر به ریاض به اولین رئیس جمهور غربی حاضر در اجالس رهبران شورای همکاری خلیج  1985ماه مه سال 

اره ها و خطرات ناشی از دخالت کشورها در امور داخلی خلیج فارس )اشفارس تبدیل شد. اوالند در این شورا از طرح

غیرمستقیم به ایران( صحبت کرد. انگیزه اوالند از شرکت در این اجالس فروش سالح بیشتر به کشورهای حوزه 

خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی بوده است. طبق گفته وزارت دفاع فرانسه صادرات سالح به عربستان سعودی و 

 المللی فرانسه است.مصر از تعهدات بین

 فرانسه و تروریسم

های داعش در اطراف پرچم فرانسه و حمله به خاک اروپا به ویژه پس از واقعه آرایی تروریستس از صفپ

فرانسه در وضعیت جنگ »نفر، فرانسوا اوالند اعالم کرد:  899در پاریس و کشته شدن  1985نوامبر  89تروریستی 

ی سریع حمالت هوایی در سوریه، استقرار ناو نوامبر، با اجرا 89در واقع نگرش فرانسه از زمان حمالت  .«قرار دارد

و همکاری با نظامیان روسی، تغییر کرد و به مداخله نظامی این کشور در خاک سوریه  1هواپیمابر شارل دوگل

 انجامید.

ای خاورمیانه را بیشتر های منطقهگرایی افراطی در فرانسه و بحراندر واقع این حمالت، ارتباط میان خشونت

های داخلی و هیچ تمایزی میان سیاست» های خود گفت:. بدین ترتیب فرانسوا اوالند در یکی از سخنرانیآشکار کرد

 مان با تهدیدها دست و پنجه نرم کرد.مزباید به صورت ه. «خارجی فرانسه وجود ندارد

های جنبش گرایی از خاورمیانه، ظهورهای اروپا ازجمله، خروج خشونت و افراطعالوه بر تروریسم، بحران

نمایی روسیه، همه به هم پیوست و به گسترش پوپولیستی، افزایش مشکالت حاکی از بحران مهاجرت، افزایش قدرت

-پیشروی اروپا در خاورمیانه منجر شد. امری که درنهایت فرانسوا اوالند را بر آن داشت تا پیشنهادی مبنی بر شکل

 .(8935و پاریس برای جنگ با داعش دهد )جالل زاده،  گیری یک ائتالف فراگیر با شرکت واشنگتن، مسکو

چرخش دوباره فرانسه به خاورمیانه دلیلی بیش از امتیازات سیاسی یا برد در قراردادهای تسلیحاتی در بر این مبنا، 

رتابی های اقتصادی در این منطقه بلکه سکوی پمقابل لندن و واشنگتن را داشته است و نه تنها با انگیزه ایجاد فرصت

کارشناس  9برای مقابله با تهدیدات امنیتی است که برای فرانسه و بقیه اروپا قابل چشم پوشی نیستند. جاناتان ایال
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کند که آمریکا در درازمدت عالقه خود را نسبت به دفاع از اروپا از بینی میمسائل اروپا عقیده دارد که فرانسه پیش

 ه از خود مواظبت کند.دست خواهد داد و اکنون نوبت اروپاست ک

پروای تسلیحات به خاورمیانه باعث افزایش تنش دیپلماتیک و نظامی در خاورمیانه و آسیا از طرفی فروش بی

اندازی شده توسط امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی آن، خاورمیانه را به یک حمام های راهشده است. جنگ

های تهاجمی زمینه را ستعماری قدیمی همچون فرانسه با اتخاذ سیاستهای اای تبدیل کرده است. قدرتخون فرقه

 اند.ای و حتی جنگ جهانی فراهم کردههای منطقهبرای جنگ

در این میان فرانسه ای که خواستار حفظ مرکزیت خود در خاورمیانه بود آن چنان که باید به این هدف نرسید. 

کید کند که خود وی بیش از یک سال پیش ابتکار أا امکان داد بار دیگر تسفر اوالند نیز به واشنگتن، به باراک اوبام

سخت در این ائتالف داشته باشد.  کشور را داده بود و اینکه از فرانسه انتظار دارد حضوری سفت و 35ائتالف بزرگ 

مهور روسیه اعطا نوامبر، در نهایت نقش جدیدی را به رئیس ج 13در مسکو نیز گفت و گوها با والدیمیر پوتین در 

وی بدون اشاره به ایده فرانسه برای تشکیل ائتالف، پیشنهاد داد حمالت ارتش خود در سوریه را با ، طوریکهکرد به

 کند.فرانسه هماهنگ می

 کدهای ژئوپلیتیکی اسرائیل در خاورمیانه د( 

های متعارض مانند لفهؤاز ادغام مآمیز و ملت، یک فرآیند رقابت -ای هویتی اسرائیل به عنوان یک دولت هسازه

شود. در جامه مسلمان خاورمیانه، اسرائیل همیشه به عنوان یک کد ناامنی سکوالریسم و مذهب یهود تشکیل می

ند دهه چیل گفتمان اصلی ژئوپلیتیکی اسرائیل را در ئتوان گفت که استراتژی پیرامونی اسراشناخته شده است. می

/ بینش جدید  ی رادیکال سلفی، اسرائیل کدیه آمریکا به عراق و خیزش بنیادگرااخیر شکل داده ولی با حمل

ه عنوان مسبب اصلی بحران بژئوپلیتیکی جدیدی را برای خود تعریف نموده است. اسرائیل طی نیم قرن گذشته 

تحت این شرایط  ،ینبنابرا .خاورمیانه، همواره در حدی از انزوا و فروبستگی محیط امنیتی پیرامونی قرار داشته است

عرب منطقه داشته  و به منظور فرار از شرایط ناخوشایند مزبور، سعی در ایجاد روابطی راهبردی با کشورهای غیر

مین امنیت أ، به منظور ت8341جمهور اسرائیل در سال ، اولین رئیس8گوریون(. بن492 :8918زاده، )خطیب است

، اطالعاتی، اقتصادی و دیپلماسی استوار که باید بر پایه ارکان نظامی رح ساختتژی اتحاد پیرامونی را مطاسرائیل، استرا

اسرائیل با یافتن دوستانی از کشورهای غیر عرب، ضمن افزایش توان نظامی و اطالعاتی خود در قالب اتحادها  باشد تا

طور (. به331 :8958ن، ا اما)آب به گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای پیرامونی اقدام کند
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توان گفت استراتژی پیرامونی و نقش کردها در کور، میذهای ملفهؤمثال در این خصوص و نزدیکی اسرائیل به م

کردستان عراق دارای یک اهمیت ویژه در . باشدژئواستراتژی اسرائیل در خاورمیانه، یک داده اساسی برای اسرائیل می

است چراکه کردها بین ایران و ترکیه و دو دشمن خطرناک اسرائیل یعنی عراق و سوریه  ای اسرائیلهای منطقهطرح

یل ئکردستان عراق با حاکمیت دوفاکتو یک منطقه استراتژیک برای اسرا. (yinon, 1982: 73-83) اندتقسیم شده

عرب و ترک و طبیعتاً یعنی  ی، ایرانی،نهای تمدنی کنترل اطالعاتی بر حوزهعباشد، را که حضور در این منطقه یمی

 باید دالیل حضور و بذل توجه اسرائیل به مناطق کردنشین را تحلیل نمود.  ،اشراف بر خاورمیانه. بنابراین

و با حاکمیت دوفاکتو یا دوژوور، نه  النهرینبین هموقعیت کردستان عراق به عنوان یک منطقه مهم از خاورمیان

از  .(8939 پور،برد )عبدالهشد بلکه فضای تنفس استراتژیک آن را در منطقه باال میبایل نمیئتهدیدی برای اسرا تنها

زنی خود را باال خواهد برد یل از طریق کنترل دولت کردی برای اعمال فشار بر ایران و ترکیه قدرت چانهئی اسرایسو

 های امنیتی ایران وترین نگرانیخواهی قومی را تبدیل به یکی از اصلیییله جداأزیرا اسراییل خواهد توانست مس

یل به علت تشکیل یک کشور غیر عرب در خاورمیانه ئزنی اعراب با اسراترکیه بنماید و از طرف دیگر، قدرت چانه

 :8911یل را دارد، کم خواهد شد )شیخ عطار ئکه مشکالت تاریخی با اعراب داشته و پتانسیل رابطه خوب با اسرا

میالدی به بارزانی بزرگ در جنگ با ارتش  29و  39های ها در دههای اسرائیلیو کمک(. بر اساس ارتباطات 934

پیمان هم یک دولت و ها به دنبال ایجادهای آنان به کردها در میادین جنگ در کردستان، اسرائیلیییعراق و راهنما

کردی و رویکردهای آنان، های از سوی دیگر به واسطه استمرار دیدگاه خوب در آینده سیاسی منطقه هستند.

شان را به نفع اسرائیل دانسته و استقرار نظامی فدرال در عراق یا فصل مسائل ها حمایت از کردها برای حل واسرائیلی

کند. این رویکرد اسرائیلی با استدالل ایجاد تعادل می در کردستان عراق را پیشنهاد ایجاد کشوری مستقل برای کردها

(. هدف اسرائیل از تعقیب این سیاست 8919باشد )محمدی به نفع اسرائیل در شمال خاورمیانه می ژئوپلیتیکی بهتر و

ها با تشکیل حکومت مستقل ی اسرائیلییاز سو .(15 :8918 ،)پورحسن پیدایش کانون جدید بحران در منطقه است

ه دارد را قطع نمایند. کردهای عراق ن هستند تا زنجیره میان شیعیان که از پاکستان تا لبنان ادامآکرد به دنبال 

یل و جلب حمایت البی یهودی در امریکا، نظر آمریکا را در حمایت قطعی از استقالل ئبا نزدیکی به اسرا امیدوارند

گاه به صورت جدی در پی تشکیل دولت کردی در طلبی کردها تغییر دهند. آمریکا در چند دهه گذشته هیچ

امر نگرانی از تهدید منافع حیاتی آمریکا در منطقه به واسطه تشکیل یک دولت کردی  خاورمیانه نبوده و دلیل این

 مستقل است.

های فنی منطقه آغاز کرده است و با این تعبیر های حضور خود را در کردستان عراق با زیر ساختاسرائیل، زمینه

یاسی شدن موضوعات فنی هم خواهد شد. ی به تدریج موجب سیکنند همگرابینی میگونه که هاس و اشمیتر پیشهمان

 ,Nye) ی، مقاصد سیاسی و امکانات سیاسی است تا عوامل فنیایترین عامل همگرکند که عمدهکید میأنای نیز ت
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اشاره نمود،  سیاسی و فنی ،قدرت اقتصادی لفهؤدر نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل باید به م ،بنابراین .(68 :2010

یک اقتصاد قوی و مقدورات سیاسی مناسب، تشکیل یک دولت مستقل کردی چه در شکل  چرا که بدون داشتن

های سیاسی و ناسیونالیستی ی رفتار طبیعی جنبشیاز سو دوژور و چه به صورت دوفاکتوی آن در عراق ممکن نیست.

 ای بوده است.های فرا منطقهکرد در سیستم کردستان، تکیه کردن بر سیستم

برقراری  و تشکیل حکومت دوفاکتوی کردهای عراق، رهبران کرد، 1999ـ  8338در بازه زمانی  در این راستا و 

ارتباط با اسرائیل را فرصتی برای گسترش حاکمیت کردی )قلمروخواهی و حکومت دووژور(، تأمین منافع نظامی 

ابر تحریم اقتصادی صدام و نیز )آموزش پیشمرگه در برابر هر گونه حمله احتمالی صدام(، کسب منافع اقتصادی )در بر

های پیمانان و متحدان خارجی در عرصه فعالیتیافتن همی )ارتقای اقتصاد کردستان عراق( و کسب منافع سیاس

 (.95: 8913، پور)عبداله ای و بین المللی( قلمداد کردنددیپلماتیک و پشتیبانان منطقه

ترین آنها کنند که مهمائیل اهداف خاصی را دنبال میطور کلی رهبران کرد عراقی در تعامل خود با اسربه

 از:عبارتند

  بوده و در  8338رهبران دو حزب عمده کرد به دنبال حفظ موقعیت شخصی و گروهی خود بعد از سال

  .های خارجی نیاز دارنداین باره به حمایت

 مواضع آنها با توجه به توان  حمایتش از ،بنابراین .گرا استهای کرد غرباسرائیل از متحدان سنتی حزب

  .ی را نیز تغییر دهدیتواند نگرش مقامات آمریکااعمال نفوذ البی یهود در آمریکا می

 ای باشدهای منطقهای برای کردها در برابر قدرتتواند برگ برندهحضور اسرائیل در عراق می.  

 صادی، کشاورزی و خدماتی را فراهم گذاری اقتتواند زمینه سرمایهحضور اسرائیل در کردستان عراق می

تواند از جمله اهداف رهبران و و دفاعی و نیز ساختار اقتصادی میورد و عالوه بر آن تقویت بنیه نظامی آ

 .(833 :8912 ،)حق پناه احزاب کرد قرار گیرد

ی اطمینان از که برنامه راهبردی اسرائیل برا "8طرح نیون "در راستای حمایت از تشکیل دولت کرد باید به 

نیز اشاره داشت. این طرح اصرار دارد که اسرائیل باید محیط ژئوپلیتیکی  ،ای اسرائیل در منطقه استبرتری منطقه

بندی مجدد نماید. در این بدیل آنها به کشورهای کوچک، پیکرخود را از طریق بالکانیزه نمودن کشورهای عربی و ت

باشد و باید به کشور کرد و دو کشور عرب سنی و در کشورهای عربی میطرح کشور عراق به عنوان بزرگترین چالش 

 شیعه تقسیم گردد که نخستین گام در این طرح جنگ بین ایران و عراق بود. 

  ؛مهم دارد فایدهاجرای این طرح برای اسرائیل دو 
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 ایتبدیل اسرائیل به یک قدرت منطقه، 

  کوچک و انحالل دول پر قدرت منطقهتبدیل منطقه و کشورهای خاورمیانه به کشورهای.  

مشاهده این موارد، جنگ در سوریه و عراق، بخشی از روند گسترش ارضی اسرائیل است. همکاری اسرائیل با 

های عراق و سوریه در آمریکا، ترکیه، عربستان و ناتو و حمایت از جنگ علیه داعش در نهایت به دنبال نابودی دولت

در این رابطه ایران به عنوان قطب قدرت مقابل  .(chossudovsky, 2015) باشدمیراستای اجرای طرح مذکور 

به مانعی در برابر این توسعه طلبی مبدل شده است. از طرفی تجربه دو  اسرائیل در منطقه و محور مقاومت عمالً

ا در برابر محور پذیری این کشور رروزه علیه مقاومت در لبنان آسیب 99روزه علیه غزه و جنگ  58و  11جنگ 

نظامی اسرائیل شکل گرفته  -مقاومت و ایران آشکار ساخته است. لذا این باور قوی از ناامنی در ذهن نخبگان سیاسی

های زمینی داعش نیز از پیگیری ویشراست که باید سدی قوی در برابر ایران و محور مقاومت ایجاد نمایند. نقشه پی

اند جملگی در همسایگی مرز سوریه و ه در اولویت تسخیر داعش قرارگرفتههایی کاین هدف حکایت دارد؛ استان

شود. ترین محورهای تجهیز محور مقاومت دچار انسداد میعراق قرار دارند که بدین ترتیب یکی از بهترین و مهم

ر اختیار گیری داعش اکنون با در اختیارگیری استان االنبار و استحکام مرز خود با اردن و همچنین از شمال با د

موصل و تصمیم برای نزدیک شدن به کرکوک و نیز نفوذ گسترده در شمال و شمال غرب سوریه و تصرف و تحکیم 

برای شکاف میان محور مقاومت و قطع ارتباط میان  "حائل سرزمینی"مواضع در استان رقه، عمال در حال ایجاد یک 

داعش به عنوان ابزاری ژئوپلیتیک برای اسرائیل در پی دستیابی به آن  سوریه، فلسطین و لبنان با عراق و ایران است. لذا

است که حائلی ژئواستراتژیک بین ایران و اسرائیل ایجاد نماید، که در صورت تحقق آن، موجبات گسست در محور 

 مقاومت را فراهم خواهد آورد.

 مقیاس کدهای ژئوپلیتیکی اسرائیل: 13جدول 

 جهانی ایمنطقه ملی

 های یهودارزش

 دولت مذهبی سکوالر

 رشد جمعیت قوم یهود

 ییبرتری جو

 مهاجرت

 تهدید ایران

 تهدید اعراب

 قلمروخواهی

 حوزه ژئوپلتیکی شیعیان تحدید

 سنی –دوگانه شیعه 

 حمایت از تروریسم اسالمی

 عنوان قدرت علمییل بئعظمت اسرا

 کسب حمایت جهانی
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 کدهای ژئوپلیتیکی روسیه درخاورمیانهه( 

ای های منطقهها دوری از خاورمیانه و رصد فضای استراتژیک این منطقه، روسیه را از بسیاری از ظرفیتمدت

ای را له خود و محروم نمود. بدنبال آشوب سرزمینی در خاورمیانه، روسیه به عنوان یک ابرقدرت، کنشگری منطقه

ای ترکیه، بزرگترین های منطقهر آمریکا و سیاستمتحدانش و علیه غرب و گرایشات سلفیستی آغاز نموده است. رفتا

باشد. در این راستا و نظر به حضور کردها در مرزهای شرق، جنوب تهدید امنیتی و اقتصادی روسیه در خاورمیانه می

-تز سیاستلفه به عنوان آنتیؤشرق و شمال شرق ترکیه و پیوستگی آنها در عراق و سوریه، توجه روسیه را به این م

ای روسیه در خاورمیانه شامل موارد ذیل طور کلی اهداف مشخص خاورمیانهترکیه را در پی داشته است. به های

 باشد:می

 فروش تسلیحات و یافتن بازارهای استراتژیک،  

 تسری در روند صلح اعراب و اسرائیل برای کسب اعتبار به عنوان حامی صلح در خاورمیانه،  

 احیای عنوان ابر قدرت شرق، 

 ُراهبردی و سیاسی در منطقه به عنوان وارث شوروی ر کردن خألپ.  

  .(8934، تحلیل نمود )مسعودی، گتنهای روسیه در خاورمیانه را در نوع روابط مسکو با واشنگرچه باید سیاست

 مقیاس کدهای ژئوپلیتیکی روسیه: 99جدول 

 جهانی ایمنطقه ملی

 انسجام سرزمینی

 خیزش ناسیونالیسم روس

 

 رف فضاهای تجزیه شدهتص

 دسترسی به مدیترانه

 کنترل ترکیه

 دسترسی به جغرافیای انرژی

 ایکسب هژمونی منطقه

 (PKK/YPG) بازی با کارت کردها

 غرب / دوگانه شرق

 کسب هژمونی جهانی

 

 اهداف کالن و خرد استراتژیک روسیه :98 جدول

 اهداف خرد استراتژیک روسیه اهداف کالن استراتژیک روسیه

 .گیری قلمروهای از دست رفته و مناطق نفوذبازپس

 .ی آمریکایگراثیر جهانأحذف ت

 .ایجاد روسیه به مثابه یک قدرت جهانی

 .حفظ رژیم پوتین

 .انسجام سرزمینی روسیه

 باز ساخت قدرت نظامی روسیه 

  .جلوگیری از ظهور اپوزیسیون سیاسی پر قدرت

 .ثیر غرب در روسیهأحذف ت

 .دامات غرب علیه روسیهبازدارندگی اق

 .شکاف در ناتو

  .ثیر در خاورمیانهأبسط ت
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 های جدید خاورمیانه و امیال روسیه بندیبلوک

میدانی خود را به آزمایش گذارد  - جنگ داخلی سوریه برای روسیه فرصتی فراهم آورد تا از یک سو توانایی عملیانی

های خاورمیانه به روز کند، در حقیقت با حضور د بحرانو از سوی دیگر دیدگاه و راهبردهای خود را در مور

بلکه حتی های منطقه عمق بخشید مستقیم در جنگ خاورمیانه روسیه نه تنها شناخت و اثر بخشی خود را بر بحران

 های جدیدی از متحدان شدت بخشیدبندی بلوکبر سعی خود نیز جهت شکل

(https://telegram.me/KurdPressCom). 

کند در شرایط فعلی فرای مذاکرات سیاسی، دو بلوک تحوالت جاری حاکی از این است که روسیه تالش می

 -توان قوا و نیروهای متحد شیعه و جناح مقاومت خاورمیانه متشکل از ایرانمتحد برای خود بیابد، قوای اول را می

رد در تقابل با بنیادگرایی سنی در منطقه توان نیروهای کو بلوک دوم را میاهلل لبنان دانست حزبعراق و  -سوریه

 دانست.

 روای روسیه و موانع پیشخاورمیانه -ردیسیاست های ک

 توان گفت که روسیه با چهار چالش عمده به شرح ذیل روبرو است:در این زمینه می

 می به نام نفتهای عرب منطقه خلیج فارس و اهردولت -9

اقتصاد روسیه به معنای مطلق کلمه وابسته به صادرات انرژی باالخص نفت و گاز است و تحوالت خاورمیانه 

های عرب خلیج پارس به پیش رود آنان ثابت کرده است که هرگاه وضعیت در منطقه به شدت علیه خواست دولت

کنند، اهرمی که ف اقتصاد ایران و حتی روسیه استفاده میای از اهرم افزایش صادرات نفت جهت تضعیطور فزایندهبه

گری میان ایران و عربستان و سایر اعضای عضو و غیر عضو اوپک سعی بر ها مذاکره و میانجیروسیه پس از ماه

اروپایی و افت شدید قیمت نفت دیگر تاب همچین  -های آمریکایی توقف آن نبود اما اقتصاد رنجیده مسکو از تحریم

 احوال شیوخ خلیج فارس باشد. مجبور است که دورادور نیز جویای وکی را ندارد فلذا کرملینش

 ای غربای فرا خاورمیانههواکنش -8

هر چند که روسیه با حضور در خاورمیانه سعی کرد در تعامل و تقابل با غرب بر سر کریمه، اهرمی مضاعف 

ی به نام حضور بیش از پیش ناتو در منطقه بالکان و شمال بدست آورد اما نبایستی فراموش کرد که غرب نیز کارت

اروپای شرقی همچون لیتوانی را دارد، حضوری که با توجه به پیشرفت روز افزون سیستم ضد موشکی ایاالت متحده 

تر در تحوالت این روسیه را مجاب کرده است که حساب شده تهدید بسیار جدی باشد و تواند برای روسیه،می

 نه رفتار کند.خاورمیا

 
 

https://telegram.me/KurdPressCom
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 تعادل در رابطه با ترکیه -3

سف اردوغان به پوتین، روسیه و ترکیه اقدام به تلطیف و احیای أپس از کودتای نافرجام در ترکیه و نامه اظهار ت

مجدد روابط با یکدیگر کردند، احیایی که همزمان با افزایش اختالفات میان ترکیه و دیگر کشورهای عضو ناتو من 

به عنوان فرصتی جهت رخنه و تضعیف ساختار ناتو  را روسیه آن ،رو، آمریکا و آلمان است، از اینجمله فرانسه

 خواهد با بازی بیش از اندازه با کارت کُردی آن را از دست بدهد.نگرد و نمیمی

های روسی و ترکی سعی بر حل و فصل بحران - باالخص هم اکنون که روسیه با ایجاد مذاکرات سه گانه ایرانی

 ای ندارد که بخاطر جمعیت کُردی منطقه، خللی به این مذاکرات وارد کند.منطقه دارد و عالقه

 کشورهای دوست روسیه در منطقه -4

ترین هر سه دولت جمهوری اسالمی ایران، جمهوری عراق و جمهوری عربی سوریه که در خاورمیانه نزدیک

 ،رونسبت به تحوالت کُردی منطقه دارند، از این یهایحداقل دغدغهدیدگاه را به روسیه دارند، کم و بیش بحران و یا 

ثر به جمعیت کُردی منطقه به معنی افزایش قدرت آنان در برخورد با ؤروسیه متوجه است که توان بخشی بسیار م

 دور نماید "شبه متحد"های کشورهای دوست است و برای روسیه به صرفه نخواهد بود که خود را از این دولت

(https://telegram.me/KurdPressCom) .نهایت پیچیده و تا بنابراین، خاورمیانه به خودی خود پازلی بی

گرایانه به امور درحالیکه دستگاه سیاسی روسیه ثابت کرده است تمام قد دیدگاهی عمل حدی غیر قابل درک است،

یر و ی خاورمیانه همچون ساحلی شنی متغاز سوی دیگر زمین باز تواند به پیچیدگی تحوالت منطقه دامن زد،دارد، می

روی خود دارد اما برای بازی با هر کارت های متعددی در پیشغیر قابل اعتماد است و روسیه با وجود اینکه کارت

گرایی که پاسخ والدیمیر پوتین در کند، حسابتر بازی گرایانهشود محتاط و حسابموانعی دارد که باعث می

، پیرامون استقالل کُردستان عراق نمایان شد؛ نمایشی که با 14کنفرانس مطبوعاتی اخیر به خبرنگار شبکه کردستان 

-در امور داخلی عراق دخالت نمی" تعریف و تمجید از نیروهای کُرد علیه تروریسم شروع شد اما زیرکانه با عبارت

 ام شد. تم "کنیم

https://telegram.me/KurdPressCom


 

 

 

 

 

 

:پنجمل فص  

های قدرتها و سازههندسه  

 



 های قدرتها و سازههندسه: پنجمفصل 

 
051 

 مقدمه

های جغرافیایی خود، دو کشور مهم و تعیین کننده ایران و عربستان سعودی با توجه به مختصات ژئوپلیتیک و ویژگی

به این سو، یکدیگر را به عنوان یک رقیب در نظر  8359آیند. این دو کشور، تقریباً از دهه در منطقه بشمار می

تری به خود گرفت و به دلیل متقارن این دو کشور، پس از پهلوی دوم شکل جدی اند. تنش و ناسازواری میانگرفته

اند. از ای از تنش را میان خود تجربه کردههای نفوذ این دو کشور در منطقه، ایران و عربستان سطح پیوستهبودن حوزه

قابت در کنار شماری از عوامل مادی و ی رگیرد. این زمینهای را دربرمیرو، رقابت ایران و عربستان، زمینه گستردهاین

ویژه پس از رخداد انقالب ریاض شده است. بر این بنیاد، ایران، به -معنوی سبب بروز تنش و تیرگی در روابط تهران

اسالمی در پی نفوذ در میان کشورهای مسلمان منطقه است و به دلیل خاستگاه ایدئولوژیک شیعی خود با ایدئولوژی 

های ژئوپلیتیک و رقابت در منطقه بر پایه کسب قدرت و ناهمسازی دارد. از این گذشته، پیوستگی وهابیت عربستان

شود، در این فصل از کتاب به چند پرسش پاسخ داده می. همچنین هژمونی نیز بر رویایی این دو کشور افزوده است

یین است و نیز مناسبات فزاینده امنیتی این اینکه، رفتارهای فزاینده امنیتی عربستان سعودی در منطقه چگونه قابل تب

 ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، چه بازخوردهایی دارد.کشور با آمریکا به
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 رفتارگرایی( ی نوارچوب  نظریهه)در چ ی قدرت و امنیت در عربستان سعودیهندسه

یتی و حتی اقتصادی را با عربستان سعودی دارد. برای عربستان و امن -ایاالت متحده آمریکا بیشترین سطح روابط سیاسی

رود و حفظ سطح دیگر کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، آمریکا ضامن اصلی فرهنگ و امنیت به شمار می

ای از روابط با این قدرت غربی برای آنها اهمیت حیاتی دارد. از سوی دیگر، آمریکا برای مشروعیت بخشی گسترده

امنیتی با کشورهای عربی  -خود در خلیج فارس و حفظ آن نیازمند آن است که به تحکیم روابط عمیق سیاسیحضور 

خلیج فارس بپردازد. این نیاز متقابل باعث شده است که ایاالت متحده آمریکا حضور امنیتی خود در منطقه را  حاشیه

یت کند. همین امر، مسئله همگرایی کشورهای از طریق افزایش همکاری با دیگر کشورهای  عرب خلیج فارس تقو

 ,Altermanموقعیت مبهم و نامعلومی قرار داده است ) ساحلی خلیج فارس برای تعیین یک نظام امنیتی بومی را در

رویه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آغاز ساخت بی هنگفتنقش خریدهای تسلیحاتی (. 33 :2012

-های زمین به هوا و ضدموشک بالستیک تاکتیکی، کشتیروهای زرهی، توپخانه، موشکتسلیحات نظامی شامل خود

و که نقش مهمی را در بازدارندگی  استهای جنگی، خرید ناو جنگی و مقادیر زیادی هواپیمای مدرن دلیل دیگری 

 ام فرو خواهد بردهمگرایی کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد و بیش از پیش، آینده این همگرایی را در پرده ابه

(Newsom, 2014: 13) . 

 یکشورها بر یمهمپیامدهای ، 8338در سال  فارس جیفارس بعد از جنگ دوم خل جیدر خل کایتداوم حضور آمر

، 8339فارس و بحران متعاقب آن درسال  جیدوم خل ویژه جنگ های خلیج فارس و بهجنگ. منطقه داشته است یعرب

 تاکنون 8338از سال فارس  جیدر خل کایشد. تحرکات و اقدامات آمر کایآمر یاطقهمن ینظام تیموقع تیتقو سبب

در متن این اهداف تأمین و دسترسی به نفت کامالً بوده است که  یامنطقه ژهیاهداف ورشته  کیبر  یهمواره مبتن

کشورهای عربی  1999در پی وقوع جنگ سوم خلیج فارس یا همان عملیات آزادسازی عراق در سال  .مشهود است

-استه از سوی قدرتوبا اهدافی از جمله پاسخ به تهدیدات برخ 8318واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس که در سال 

های ایران، عراق شورای همکاری خلیج فارس را با عضویت شش کشورتشکیل داده بودند، آمریکا را حامی مؤثر و 

دفاع از خود و امنیت منطقه را به صورت غیررسمی به این کشور  مناسبی در برابر این تهدیدات دانسته و مسئولیت

 (. 839-853: 8921واگذار کردند )قاسمی نراقی، 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با پیشگامی عربستان سعودی با ایاالت متحده،  های گستردههمکاری

خلیج فارس و  الف امنیتی کشورهای عرب حوضهسبب بروز تحوالتی در منطقه شده است. از جمله این تحوالت، ائت

تشکیل یک نیروی نظامی یکپارچه است که سطح دخالت آن در کشورهای عراق، سوریه، یمن و حتی مصر کشیده 

شده است. این سطح دخالت، به دلیل حمایت آمریکا از این کشورها و خریدهای تسلیحاتی انبوه کشورهای عرب از 

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و اتکای بیش از حد به عنصر ایدئولوژیک عربستان را به  هآمریکا است. سطح ناپیوست
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رویکردهای غیرساختاری همانند وابستگی شدید به آمریکا واداشته است. با توجه به آنچه گفته شد، این پرسش به 

توان تبیین طقه را چگونه میی عربستان سعودی در منگرایانهشود که رفتارهای تهاجمی و مداخلهپیش کشیده می

ویژه  ال ضرروی است که مناسبات شدید امنیتی این کشور با ایاالت متحده آمریکا بهؤکرد؟ همچنین، پرسش به این س

 پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، چه بازخوردهایی دارد. 

  امنیتی ایاالت متحده و عربستان هایهندسه

ریزی کرد و خود را ( حکومتی را در نجد پایه.م8381ه.ش )8999ل بن ترکی در سال عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیص

به حجاز نیز حمله برد و توانست پادشاه  م( 8383ش )ه.8994سلطان نجد و ملحقات آن نامید؛ وی همچنین در سال 

مام عربستان علی را شکست دهد و با سرنگونی دولت هاشمیه )شریف حسین و فرزندانش( تقریباً تحجاز ملک

نامیده شد و در سال « پادشاهی حجاز و نجد و ملحقات آن»خود درآورد. این کشور جدید ابتدا  در چنبره امروزی را

شبه جزیره، به عنوان پادشاهی عربی سعودی سراسر ها بر م، با کامل کردن حکومت سعودی8391ه.ق برابر با 8958

از استقالل همواره یکی از کشورهای مورد حمایت بلوک  پسان کشور عربست(. 93: 8913)احمدی،  دشنامگذاری 

)آشتی،  آمریکا است به ویژههای جهانی بلوک غرب سیاست هماهنگی غرب بوده و سیاست خارجی این کشور در

های رادیکال جهان عرب سیاست برابرحفظ منافع دول غربی در منطقه و نقش متعادل کننده در  (.88: 8938

کارانه و حفظ وضع موجود در طور کلی عربستان با سیاست محافظهال عبدالناصر( را داشته است. بههای جم)سیاست

هم این منطقه است، ماز بازیگران  این کشورموازنه سیاسی خاورمیانه را به نفع خود تغییر دهد.  کوشیده استمنطقه 

و از دیرباز به عنوان متحد  استی در جهان ترین  ذخایر ثبت شده نفتکالن  ندهاین کشور یکی از چهار کشور دار

 کوشدمیکارانه و حفظ وضع موجود در منطقه با سیاست محافظه و سنتی آمریکا در منطقه نقش ایفا کرده است

سیاست آمریکا تحت اهداف دوگانه حفظ ثبات از سوی دیگر،  خود تغییر دهد. سود موازنه سیاسی خاورمیانه را به

ا به منابع عظیم نفت عربستان راهبری شده است. شاه عبداهلل عزیز بن سعود، قرارداد اکتشاف رژیم و دسترسی آمریک

کالیفرنیا منعقد کرد. همین که تولید نفت عربستان و ذخایر اثبات شده آن به ویژه در « استاندارد اویل»نفت با شرکت 

 8349یافت. سال  گسترشربستان سعودی بیستم افزایش یافت، روابط استراتژیک میان آمریکا و ع سدهنیمه دوم 

سسه مطالعات و ؤمین بار فرانکلین روزولت بر اهمیت استراتژیک عربستان برای منافع آمریکا تصریح کرد )نخست

سای جمهور آمریکا ؤتمام ر 8359. از زمان حکومت ترومن در (899: 8913تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 

از شکست آمریکا در ویتنام، طی دوران جنگ  پسبورزند.  تماملمروی عربستان اهند به یکپارچگی قاهموظف بود

سیاست »سرد آمریکا سیاست خود را تغییر داد. در این راستا آمریکا سیاستی در پیش گرفت که نیکسون آن را 

-مار میشرمیانه بایران یکی از ستون ها و عربستان ستون دیگر آمریکا در خاو . در این سیاست،نامید بود «دوستونی

عربستان  ایران و ای،نطقهبا ارسال تجهیزات نظامی فراوان به دو قدرت بزرگ م رفت. در این باره، ایاالت متحده
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 ،(دکترین) رهنامه این پایها واگذارد. بر نهمریکا به آآمین امنیت خلیج فارس را به منظور استمرار منافع أت سعودی،

ار های منطقه را عهدهدر عین حال نقش پدر خوانده عرب ن سعودی نقش پایه مالی وایران نقش پایه نظامی و عربستا

از جنگ  پس و پیشاز هنگام جنگ جهانی دوم به بعد، آمریکا امنیت عربستان سعودی را پنهان و آشکار ) دند.ش

ی کوتاه مدتی هان استثنااند البته در این میامین کردهأعرضه مطمئن نفت از عربستان سعودی ت برابرخلیج فارس( در 

با به هم  است. 8329تحریم نفتی کوتاه مدت کشورهای عرب تولیدکننده نفت دراواخر سال  ،هم وجود دارد و آن

آمریکا برای حفظ امنیت منطقه در جهت منافع خود،  از انقالب اسالمی ایران، پسج فارس لیخوردن توازن قوا در خ

ثیر منافع أتا امکان جانشینی ژاندارم منطقه را فراهم آورد. عربستان تحت ت دکرنیروهای نظامی عربستان را تقویت 

 4/51بالغ بر  8338-8315های تنها در فاصله سال 39و  19های امنیتی خود در دهه های واشنگتن و نگرانیهبردی ار

ا توسط عربستان یکی از خرید جنگ افزارهای نظامی هزینه کرد. مسئله خرید تسلیحات از آمریکبرای میلیارد دالر 

آمریکا  8319مریکایی بوده است. در سال آن محورهای مستحکم روابط دوکشور است که مورد توجه مسئوال

در سال . (93: 8912 آراسته) کردمیلیارد دالر در عربستان را آغاز  12بر فزون ی ااپایگاه نظامی با هزینه 3ساخت 

یکا در ایران، اشغال حرم مکه، حمله شوروی به افغانستان. عربستان از سه اتفاق رخ داد: تسخیر سفارت آمر 8323

ال مذهبی بود. افزایش عرق ملی مذهبی اثرات ؤو پاسخ به این سه س ناچار به تصمیم انقالب اسالمیترس نفوذ قدرت 

انستان ایجاد کرد که با این سه اتفاق بود. عربستان بحران مکه را پاسخ داد، راهی برای بسیج نیروها برای جهاد در افغ

، وقوع تحوالتی چون فروپاشی اتحاد شوروی و پایان تهدید کمونیسم، پایان 8339در دهه  تشویق آمریکا همراه بود.

ها و تهدیدات امنیتی جنگ ایر ان و عراق به ویژه اشغال کویت از سوی عراق، باعث دگرگونی در نوع نگرانی

های امنیتی عربستان به سوی تهدیدات آمریکا در منطقه شد. در این دوره نگرانیها و همچنین تغییر استراتژی سعودی

طلبانه صدام حسین معطوف شد. استراتژی آمریکا نیز یکباره از حضور ساحلی طی چندین های جاهفوری و سیاست

« موازنه قوا»است و سی کرددهه گذشته به حضور مستقیم و گسترده در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان تغییر 

آمارهای مربوط به میزان خرید و فروش تسلیحات در  بر پایه داد.« مهار دو جانبه»بین ایران و عراق جای خود را به 

افزاری در این منطقه به عنوان یک مسئله بنیادی مورد توجه توان دریافت که امنیت سختس، میمنطقه خلیج فار

قه به دلیل حضور قدرت های بزرگ امنیتی شده است و امنیت این منطقه با امنیت قرار گرفته شده است. زیرا این منط

روابط سیاسی و نظامی آمریکا و  وضعیت در این (.39:8913های بزرگ گره خورده است )بوزان و همکاران، قدرت

قراردادهای های هوایی و عقد عربستان سعودی بیشتر گسترش یافت و آمریکا به فروش تسلیحات، احداث پایگاه

 ها پرداخت.نظامی ـ امنیتی دوجانبه با سعودی
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 ی خلیج فارسدر مقایسه با کشورهای عرب منطقهن خرید تسلیحات نظامی عربستان میزا: 91جدول 

 کشورها چین فرانسه روسیه انگلیس آمریکا دیگران کل

 عربستان 3% 4% --- 99% 51% 1% 899%

 اقعر --- --- 84% 5% 42% 99% 899%

 کویت --- 9% --- --- 38% 3% 899%

 بحرین --- --- --- 94% 55% 88% 899%

 قطر --- --- --- --- 31% 1% 899%

 عمان --- 85% --- 4% 23% 1% 899%

 امارات --- 95% 1% --- 39% 9% 899%

 منطقه خلیج فارس 4% 18% 3% 5% 54% 2% 899%

Source: (Newsom, 2017: 33-34) 

ن آمریکا و عربستان سعودی وجود ایمها و اختالفاتی نیز باالی روابط دو کشور در این دهه، چالش به رغم سطح

گرایانه ایران در این مقطع باعث نزدیکی بیشتر آشکار شد. سیاست خارجی معتدل و عملپسین داشت که در مقاطع 

، شاهد 8339آمریکا شد. همچنین دهه  ها از سیاست مهار ایران از سویروابط ایران و عربستان و انتقاد سعودی

ثیراتی أها و اسرائیل بود و سیاست آمریکا در حمایت آشکار از اسرائیل تگسترش خشونت و منازعه میان فلسطینی

تر اینکه حضور مستقیم آمریکا در منطقه به ویژه درعربستان سعودی و حمایت . مهمشتمنفی بر روابط دوکشور دا

د و این امینجاها، به رشد بنیادگرایی و گسترش اپوزیسیون داخلی در عربستان فلسطینی ابربرشدید از اسرائیل در 

روابط آمریکا و  .فتله به عنوان یکی از متغیرهای بازدارنده روابط دو کشور در دهه بعد، ظهور و بروز یائمس

ترین ه است. عمدهنگسستن روابط هفت دهه گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته اما هیچ گاه ای یعربستان سعودی ط

آمریکایی نیز دو  یاهتوان به نقش عربستان و نیاز آمریکا به این کشور نفت خیز دانست. از منظر مقامدلیل را هم می

در میان همه  (.Van Evera, 2018: 30)است  محور نفت و امنیت دالیل وجود رابطه ای نزدیک میان دو کشور

طور پیوسته نزدیکترین هم پیمان آمریکا بوده است و روابط )بر اساس نفت و عودی بهعربستان س کشورهای عربی،

های کمترین وجوه مشترک را در ارزش آنهامنافع امنیتی( به شکلی وسیعی یک معامله میان دو کشوری که جوامع 

ا در عربستان پس از نهسیاست ایاالت متحده در منطقه به ویژه حضور نظامی آ فرهنگی و سیاسی دارند، بوده است.

طور یکسان، آمریکا و تروریستی شده که به هایگرایی اسالمی و گروهجنگ دوم خلیج فارس، باعث رشد افراط

تروریستی بزرگ در خاک عربستان  سپتامبر، چندین حمله 88که پس از ای کنند. به گونهمیعربستان سعودی را نقد 

به واشنگتن بود.  ریاض بود، انجام شد که در واقع، نشانه حمله به وابستگی 1999ترین آن در سال سعودی، که بزرگ

این روابط تاریخی و نزدیک حمله کردند و خواستار قطع و  سپتامبر، منتقدان هر دو کشور به 88 رخداد در پی 
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ج بیداری با این حال، پس از تحوالت جهان عرب و مو (.Belasco, 2016: 30) کم کاهش این روابط شدنددست

 های آمریکا را ناگزیر ساخت. ملت در عربستان، همسویی ریاض با سیاست -اسالمی نیز فقدان ساختار کشور

 فرهنگی عربستان پس از تحوالت جهان عرب -امنیتیهای چالش :99جدول 

 

 

 ساختاریامنیتی چالش 

 فقدان اجماع در خصوص ماهیت دولت -ا

 ولوژیکایدئنظام  هاییچیدگیمشکالت و پ -1

 ضعف فرهنگ و تجارت دموکراتیک  -9

 به آمریکابیش از حد نظامی می اتکنولوژیک، اجرایی و اقدوابستگی  -4

 خارجی هایچالش در سیاست -5

 

 فرهنگی ساختاریچالش 

 زامشروعیتهای رتضعیف ساختا -8

 های همسایگان گیری رقابتو شکل یاچالش در عرصه منطقه  -1

 سازی ملت - کشورچالش در روند  -9

 طلبی ایدئولوژیکچالش در افزایش جنگ -4

 (6937بیگی، )منبع: متقی و قره

 راحاکم کند که حکومت عربستان و خاندان تروریسم، ایجاب میهای ایاالت متحده در راستای مبارزه با سیاست

، امیر عبداهلل، پادشاه بارهدر این اصالح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت فشار گذارد.  برای

کاستن از « وی ملیتگگف»ه داده و به نام ئعربستان، طرح منشور عرب، اسالم و سپس طرح صلح اعراب با اسرائیل را ارا

ایاالت متحده آمریکا نیز پس از اشغال عراق و گسترش روابط با  فشارهای روانی و خارجی را در پیش گرفته است.

پیمان خود؛ یعنی ترین متحد و همیج فارس، نگرانی چندانی از تحت فشار گذاشتن نزدیککشورهای کوچک خل

از حمالت منتقدان به روابط  برخاستهداخلی های تنشعربستان ندارد. در واقع، ایاالت متحده، پس از فروکش کردن 

را رها کرده و « یمان نزدیکپهم»عربستان سعودی و همچنین تز « پنداشتندشمن »نزدیک آمریکا با عربستان، تز 

تروریسم از جمله به دور از روابط نظامی، ولی روابط نزدیک در حوزهای اقتصادی و مبارزه با« روابط عادی»احتماالً 

رفتار سیاست خارجی عربستان (. Kolodziej, 2015: 43)همکاری در حوزه نفت را با آن برقرار خواهد ساخت 

سان بعربستان سعودی زند. بر این پایه، وابط میان آمریکا و عربستان را برهم میاز جمله دالیلی است که ثبات ر

( آن جایگاه برجسته را نزد آمریکا نخواهد داشت و جای آن را کشورهای کوچک 8339)از جمله دهه  گذشته

بندی جدید، کنونی در عراق در یک تقسیم حوالتایاالت متحده پس از ت منطقه و نیز عراق آینده خواهند گرفت.

عربستان در  .بندی کرده استبخش« های تندروکشورها یا گروه»و  «رواعراب سنی میانه»خاورمیانه را به دو گروه 

و بستن ژرفاهای ژئوپلیتیک  تاکتیکیی هاهمکاری گیرد اماگروه نخست قرار نمی بندی مشخصاً در زمرهاین تقسیم
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 روابط»چند دلیل برای این رفتارگرایی،  بر اساس نو راری سوق داده است.به همسویی اضطایران، ریاض و واشنگتن را 

 (؛Vasquez, 2010)توان برشمرد می« اضطراری

از  .ترین صادرات و حجم ذخایر نفتی استبزرگ ندهترین تولیدکننده نفت و دارعربستان سعودی، بزرگ -8

گذاری و واردات و هم از حیث قیمت ، هم از حیثعربستان آمریکا وابستگی بسیاری به انرژیرو، این

 .در اوپک دارد ریاض نقش ویژه

حکومت عربستان سعودی به طور تاریخی، روابط نزدیکی با آمریکا داشته و معلوم نیست با سرنگونی  -1

به ویژه که  ؛باشدشته ، حکومت جانشین نیز چنین روابط نزدیکی با آمریکا داسعودخاندان پادشاهی آل 

امیر عبداهلل با جورج بوش، این دو یک روابط نزدیک شخصی با همدیگر برقرار  1999در مالقات سال 

 اند.کرده

به شدت با این  1999حکومت عربستان سعودی، به ویژه پس از حمالت گروه القاعده در ریاض در سال  -9

 8929ی قطعنامه این نتیجه رسیده که در راستاگروه به مبارزه برخاسته و در راستای منافع امنیتی خود به 

 تروریسم، اقدامات فعالی را انجام دهد.شورای امنیت سازمان ملل برای مبارزه با 

ترس از متحده )به دلیل های ایاالتهای ظاهری با طرحسپتامبر به رغم مخالفت 88عربستان سعودی پس از  -4

همکاری کرده و حتی در  تروریسم و اصالحات با آمریکادر حوزه مبارزه با  های داخلی( عمدتاًچالش

 آمیز در عمل با آمریکا همکاری کرده است.جنگ عراق نیز به رغم مواضع مخالفت

از جمله در حوزه نظامی به  سان گذشتهب اند که استمرار روابط نزدیکاین نتیجه رسیده هر دو طرف به -5

روابط »ل روابط تا حد رو، هر دو طرف به ناچار تقلیزیان منافع بلندمدت هر دو طرف است. از این

به زیان هر دو کشور « گسترش روابط»و هم « قطع روابط»اند. هم را در راستای منافع خود دیده« عادی

است. در صورت قطع روابط، امنیت خاندان سعودی از سوی آمریکا و نیز در صورت استمرار روابط 

آمریکا و هم عربستان از سوی اپوزیسیون سپتامبر( هم منافع امنیتی  88نزدیک همچون گذشته )تا پیش از 

 داخلی به خطر خواهد افتاد.

تواند به اصالحات اساسی، به ویژه در حوزه ایاالت متحده نمیآنچه از نظر آمریکا مهم است، اینکه  -3

سیاسی در عربستان دامن بزند. در صورتی که آمریکا به دنبال برقراری دموکراسی با انتخابات آزاد باشد، 

گرایان افراطی و یا ضد داند که نخستین گزینه احتمالی برای به دست آوردن آرای اسالمبی میبه خو

-( است. از این1993و یا همچون حماس در فلسطین در انتخابات  8331آمریکا )همچون الجزایر در سال 

اسی و رو، آمریکا و عربستان سعودی به دنبال اصالحات تدریجی هستند که ضمن باز کردن فضای سی
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اجتماعی و آزادسازی اقتصادی و جلوگیری از رخداد یک انقالب اسالمی همانند ایران، حکومت نیز به 

 فرهنگ  خود ادامه دهد.

تواند به روابط نزدیک گذشته خود ادامه دهد، چرا که منافع هر دو کشور ایجاب ایاالت متحده نمی -2

این  بیانجامدبه فروپاشی رژیم سعودی  رانجامکند برای کاستن از فشارهای داخلی، که ممکن است سمی

وابستگی را کمتر کند و از سوی دیگر، ایاالت متحده نیز با اشغال عراق و گسترش روابط با کشورهای 

دردسر و یا کمتر دردساز در این کشورها، نیازی به وابستگی شدید به کوچک خلیج فارس و حضور بی

 بیند.عربستان سعودی نمی

ایران و جلوگیری از گسترش جمهوری اسالمی ز ایاالت متحده به خاطر ایجاد ائتالف بر ضد اکنون نیهم -1

های منافع زیادی برای همکاری با عربستان ایجاد کرده است و نفوذ ایران در عراق، لبنان و فلسطین، حوزه

 دانند.هر دو طرف این روابط را به سود منافع امنیتی خود می قطعاً

بدین سوی، آمریکا همچنان  1981های سلفی و بنیادگرا همچون داعش از سال وهپس از پیدایش گر -3

های عربستان را به عنوان متحد استراتژیک خود نگه داشته است. این در حالی است که حمایت

ها آشکار شده است. رفتار امنیتی عربستان در محیط بیرونی خود، از غیرمستقیم عربستان از این گروه

 های ناهمگنی و نا استواری امنیت در محیط داخلی است.اهگجمله نشان

های پیشین این بر سرکار آمد، در مقایسه با سیاست 1985سیاست پادشاه جدید عربستان که از سال  -89

ی مستقیم این کشور در بحران یمن، نشان داد که کشور، رفتار امنیتی تندتری به خود گرفته است. مداخله

 ن کشور وابسته و مشروط به محیط بیرونی است. بخش مهمی از امنیت ای

ساز و پرچالش آینده برای هر دو کشور؛ هم آمریکا و هم عربستان سعودی، دهه سرنوشت اینکه یک دههنتیجه 

های آن از آمریکا در منطقه و نیز گستردگی در عربستان سعودی، استمرارحمایت رخواهد بود. ادامه دولت رانتی

آینده  کم ضمنی آنها با آمریکا، دههویژه کشمکش آمریکا با ایران و همکاری دستدر منطقه و بهآمریکا  هایطرح

زا، نه تنها برای این دو بازیگر، که برای همه بازیگران منطقه تبدیل خواهد کرد. در ای پر خطر و کشمکشرا به دهه

ژگی رانتینه خود اقدام نکنند و به برقراری صورتی که خود بازیگران منطقه به اجرای اصالحات درونی و تحول وی

متغیرهای بسیاری وجود دارند که  کند،سازی مبادرت نروابط متعادل از راه نهادسازی و ایجاد اعتماد و امنیت

ها با یکدیگر را به درگیری خواهد ها با تابعین و هم بین خود دولتمناسبات شکننده هم در داخل جوامع بین دولت

 کشاند.

و تنها خود بازیگران هستند که  دای در ایجاد جنگ و درگیری دارمحیط ایدئولوژیک، توان بالقوه، ر رویبه ه

همچنان  خاورمیانه منطقه رفتارگرایی، بر اساس نظریه نو. مدیریت کنندتوانند این محیط را با درایت و تدبیر می
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ترین منبع درآمدی کشورها باقی ا زمانی که نفت مهمرسد تبه نظر می. باقی خواهد ماندها فضای برخورد ایدئولوژی

از اقتصاد همچنان فاقد رشد  ،تمرکزگرایی و انحصار دلیلهمچنان به  ایی همانند عربستان سعودیهبماند و حکومت

 رفتارگرایی را مشاهده کرد. ی نوتوان مقبولیت نظریهدهد، میو به وابستگی امنیتی به آمریکا ادامه  رخوردار شودب

قراردادهای تسلیحاتی ، 39و 19هایهای امنیتی خود در دههنگرانی ثیر منافع استراتژیک وأآمریکا تحت ت عربستان و

در خرید  میلیارد دالر 4/51بالغ بر 8338-8335های رساندند. عربستان تنها در فاصله سال ءقابل توجهی را به امضا

، فهرستی بلند باال از فروش 1989ایاالت متحده در نیمه دوم سال  .افزارهای نظامی از آمریکا هزینه کرده استجنگ

تسلیحات به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را با ادعای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در این منطقه، به 

ه هایی که خود در فضای خاورمیانرسد که عربستان سعودی به دلیل آشفتگیبا این روند، به نظر میتصویب رساند. 

های امنیتی و نیز پیشگیری از اعتمادی و هماوردی فزاینده با ایران رسیده است و برای کاستن از خألایجاد کرده به بی

 زدایی خود، ناگزیر به مناسبات گسترده با ایاالت متحده شده است. اصل هژمونیک در نظریه نوروند مشروعیت

-کردن هرچه بیشتر عربستان به خود، این کشور را در برابر حوزه کند که آمریکا با وابستهرفتارگرایی نیز ایجاب می

ریاض، به دلیل محیط ایدئولوژیک در خاورمیانه،  - های نفوذ ایران به کار گیرد. اما، مناسبات امنیتی واشنگتن

به دلیل موقت رسد که معمای امنیت در این منطقه نظر میرو، بهنتوانسته است ثبات را در منطقه برقرار کند. از این

برانگیز خواهد ماند. بنابر اصل  فقدان ساختارها در های همگرایی میان عربستان و آمریکا، همچنان بحثبودن زمنیه

تواند عربستان را به عنوان یک متحد واقعی در کنار خود بپذیرد و تنها به روابط رفتارگرایی، آمریکا نمی نو نظریه

های امنیتی در قدام کرده است. برآیند چنین روندی ایدئولوژیک ماندن فضا و بحرانموقت و اضطراری با این کشور، ا

 ی خلیج فارس و خاورمیانه است.منطقه

 ها و قدرت: ایران و عربستان سعودیناسازه

خاورمیانه و خلیج فارس  یایران و عربستان همواره به عنوان دو کشور و دو قدرت تأثیرگذار جهان اسالم، در منطقه

با این حال، باشند. ای قائل می، نقشی برتر برای خود در روند تحوالت منطقهیاند و هر کدام بنا به دالیلمطرح بوده

-Alvandi, 2012: 369) تاکنون همواره با نوساناتی توأم بوده است زمان پهلوی اول روابط بین دو کشور از

ود، از دیگر کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای عربستان به دلیل ساختار خاص اجتماعی و فرهنگی خ .(370

ای که به پدید آمدن ای و عشیرهباشد. ساختارهای خاص قبیلههمسایه آن در حوزه جنوبی خلیج فارس متمایز می

های سلفی در افکار و ایده یهای عمیقاً سنتی و مذهبی و نیز سیطرهفرهنگی خاص منتهی شده است، همراه با آموزه

 یعربستان ترکیب منحصر به فردی بخشیده است. حدود یک چهارم ذخایر اثبات شده ی، به جامعه«ابیتوه»قالب 

دارد و از این منظر، شرایط سیاسی و ثبات یا ناامنی عربستان قرار میلیارد بشکه( در اختیار  131نفت جهان )در حدود 

 باشدیژه ایاالت متحده آمریکا برخوردار میهای بزرگ به وخیز از اهمیت زیادی برای قدرتدر این کشور نفت
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(Guffey, 2009: 43) .«های منحصر به فرد و ممتاز ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی و استراتژیک نیز بر همگان ویژگی

ی ایران در میان کشورهای منطقه و حتی توان اذعان کرد که موقعیت و مختصات ویژهآشکار است و حتی می

ها و ایران و عربستان سعودی با توجه به ظرفیت(. بنابراین، 883: 8923)اخوان کاظمی، « استتر عربستان، برجسته

شوند. پیروزی انقالب اسالمی نه تنها از اهمیت های خود، دو کشور مهم و تعیین کننده در منطقه محسوب میویژگی

ای العادهو به آن پیچیدگی فوقبلکه روابط دو کشور را با حساسیت خاصی همراه کرد  ،روابط دو کشور نکاست

 .بخشید

ظن اعراب حوزه خلیج فارس نسبت به آنچه که آن را تالش جمهوری از همان ابتدای پیروزی انقالب، سوء

دانستند، در واکنش آنها به جمهوری اسالمی نوپا در می« انقالب شیعی و ایدئولوژی ضد غربی»اسالمی برای صدور 

س از پیروزی انقالب، کشورهای مذکور با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس به طور ایران هویدا بود. دو سال پ

عملی در جهت مقابله و رفع نگرانی از بابت حضور یک ایران جدید در منطقه گام برداشتند. نمونه این تقابل را 

تان سعودی در جنگ های مالی برخی از کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربسها و کمکگیریتوان در موضعمی

هم رفته روابط ایران  روی .(89: 8913)آقایی و احمدیان،  وجو نمودهشت ساله عراق علیه ایران به رژیم صدام جست

زا در ی، چندان دلگرم کننده نبوده است که در ادامه به بررسی عوامل تنشو عربستان بویژه پس از انقالب اسالم

 پردازیم.رابطه این دو کشور می

 ریخ روابط ایران و عربستانتا

 ی پهلوی اولدورهالف( 

ه.ش توانسته بود قدرت را 8133ایران در اوایل قرن چهاردهم هجری دچار تحول سیاسی گردید؛ رضاخان که در سال  

ه.ش سلسله قاجار را منقرض نمود و خود تخت پادشاهی را بر سر نهاد و سلسله پهلوی 8994به دست بگیرد، در سال 

توان گفت در ابتدای قرن می ،بنابراین. ریزی نمود. از طرف دیگر عربستان نیز در همین دوران دارای تحول شدهرا پای

چهاردم هجری شمسی دو حکومت جدید در دو کشور مهم منطقه خلیج فارس به وجود آمدند که روابط این دو 

تلگراف به پادشاه  با ارسال رتباط با ایران،دولت سعودی برای افزایش ا. کشور نیز به همین خاطر از سر گرفته شد

ها در صدد گسترش در این دوران سعودی .(Guffey, 2009: 10) را به وی تبریک گفتسلطنت رضاشاه  ،ایران

م برابر با 8313شدن دولت خود بودند. حکومت ایران در سال  شناخته رابطه با کشورهای همسایه برای به رسمیت

نجد و ملحقات آن را به رسمیت شناخت و با پیامی از طرف رضاشاه، پادشاهی ملک  ه.ش دولت حجاز و8991

عبدالعزیز را به وی تبریک گفت و از بهبود روابط بین دو کشور ایران و عربستان )پادشاهی حجاز و نجد و ملحقات 

نجد از سوی ایران  وخیر در به رسمیت شناختن دولت حجاز أآن( ابراز خرسندی نمود. یکی از عواملی که موجب ت

-م بین انگلیس و ابن سعود بود که در آن به مسئله برقراری روابط دوستانه و مسالمت8312می 19شده بود، قرارداد 
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هایی از پادشاه همچنین دولت ایران طی نامه آمیز میان ابن سعود و بحرین، کویت، قطر و عمان پرداخته شده بود.

یم قبور ائمه شیعیان در بقیع اقدامات الزم را مبذول نماید؛ ولی این درخواست رد خواست تا نسبت به ترمعربستان می

ی پهلوی ی ایران و عربستان در دورهارچوب کلی رابطههتوان گفت که چهم رفته، میروی .(5: 8923)محقق،  شدمی

ای آرام و بدون عی در ایجاد رابطهاول، از ثبات نسبی برخوردار بود و عربستان به دلیل برتری نسبی ایران در منطقه، س

 مناقشه با ایران بود.  

 ی پهلوی دومدورهب( 

حکومت عربستان در دست عبدالعزیز بن سعود بود که توانسته بود با شکست » زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی، در

 & James)« یدسیس نماأرا ت هالعربی هحجاز دست یابد و پادشاهی السعودیها به حکومت نجد و دادن هاشمی

Fawaz, 2010: 7.) دالیلی ترینمهمریاض شد. یکی از  - این دوره همراه با بروز تنش و تعارض در روابط تهران 

نمود، مشکل حاجیانی بود که از طرف ایران به این کشور برای انجام که بین دو کشور مسئله و مشکل ایجاد می

بد با ایرانیان شیعه، دولت ایران را مجبور به ترک ارتباط با دولت  ها با برخوردشدند و وهابیفریضه حج اعزام می

سبب  حاکمان عربستان به زائران ایرانی شدت بیشتری یافت تا جایی که ی توهین. این مسئله با ادامهکردندسعود می

شاه اما  (.Ekhtiari et al, 2011: 33) دوروابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور به مدت چهار سال قطع ششد 

ای به دولت ایران خواستار از سرگیری روابط شد و با موافقت شاه ایران ه.ش با ارسال نامه8912عربستان در سال 

از اختالفات بین  دیگر کی. یرین ایرانی به عربستان نیز قانونی گردیدئروابط بین دو کشور دوباره برقرار شد و اعزام زا

بود. ایران اسرائیل را به عنوان دوست خود پذیرفته بود و با این کشور رابطه سیاسی و ایران و عربستان، مسئله اسرائیل 

ای اتخاذ نکرد؛ ولی با ارتباطی برقرار نموده بود. دولت عربستان در زمان ملک سعود در مورد اسرائیل موضع خصمانه

و عربستان به یکی از مخالفان اسرائیل قدرت گرفتن فیصل بن عبدالعزیز، موضع عربستان در این موضوع نیز تغییر کرد 

کی دیگر از موارد مناقشه بین دو . یو به همین جهت بین دو کشور در این مسئله اختالف به وجود آمد تبدیل شد

های عربستانی و کشور عربستان و ایران، مناقشه بر سر نام خلیج فارس بود؛ در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه، رسانه

که با  کردندمنطقه، گهگاهی نام مجعولی را به جای خلیج فارس در مطالب خود ذکر می دیگر کشورهای عرب

افزود، اما ی اختالفات ایران و عربستان میگشت. مسائلی دیگری از جمله بحرین نیز بر دامنهاعتراض ایران مواجه می

ی نفت تجاری خوبی بویژه در زمینههای نسبتاً چشمگیر در روابط سیاسی، این دو کشور دارای روابط با وجود تنش

 (.Guffey, 2009: 12)بودند 

گیری اسالم سیاسی شیعی، دو عامل داخلی و پس از انقالب اسالمی؛ با بروز انقالب اسالمی در ایران و شکل

 زا شود؛ی دیگری تنشخارجی سبب شد تا روابط ایران و عربستان بیش از هر دوره

 ،رانالف( حکومت سیاسی شیعه در ای 
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 (.Ackerman, 2013: 3)ی نفوذ آمریکا در ایران و روی آوردن به عربستان ب( از دست رفتن حوزه 

به دلیل پان عربیسم و حمایت از و با کشور عربستان  ایران روابط ،تاریخی و طی جنگ تحمیلی یدر یک دوره

به به صدام که سبب شد تا وی  عربستان لیهای ماحمایت .تیره بود، عراق و همچنین مقابله با انقالب اسالمی نوپا

پس از پایان یافتن جنگ، و دوران  و آنها را علیه ایران به کار برد. ی بپردازدمال نظامی وهر چه بیشتر تقویت 

های گرایش به آمریکا از سوی فرما بود. اما سیاستی ایران و عربستان حکمسازندگی ثبات و آرامش نسبی در رابطه

جویانه بویژه در خلیج فارس و تالش برای جایگزین شدن به جای ایران در های مداخلهی سیاستدامهعربستان و ا

  ای ایران، باز هم روابط این دو کشور را به سمت تیرگی کشاند.ی هستهگری و مسئلهفروش نفت و وهابی

 عربستان ژئوپلیتیک

به این کشور موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی  (رس و دریای سرخخلیج فا) آبراه مهم جهان ستان در میان دوبقرار گرفتن عر

باب المندب تحت  یهرمز و تنگه یمساوی است با عبور از تنگه یاد شده، استفاده از هر دو آبراه . امابخشیده است

 یای. در راستای همین مسأله، عربستان سعودی در پی یافتن مسیره(93: 8931قرار دارند )آقایی، نفوذ ایران و یمن 

؛ چرا که این کشور روزانه ده میلیون بشکه نفت از این استهرمز برای صدور نفت  یجهت جایگزین نمودن تنگه

، این کشور سه طرح ساختمان خط لوله نفتی را برای این منظور 8325در پی این موضوع، از سال . نمایدراه صادر می

ی تأسیس پایگاه نظامی در سواحل خلیج ر طرح گستردهو هم زمان، مبادرت به سرمایه گذاری کالن دکرد اعالم 

 (.83: 8938)آشتی،  فارس نمود

برخاستن دین اسالم از . گذشته از موقعیت جغرافیایی ویژه، عربستان به لحاظ فرهنگی نیز اهمیت شایانی دارد

مدینه، کشور فعلی در  (ص)حضرت محمد  آرامگاه اهلل الحرام در مکه وشبه جزیره عربستان و قرار داشتن بیت

عربستان را از نظر تاریخی، در موقعیتی قرار داده است که در نظر بسیاری از مسلمانان جهان، به خصوص مسلمانان 

ها نفر از مسلمانان جهان، این اماکن . در سراسر سال، میلیوناستگاه اسالم خلیج فارس، جلوه یخارج از منطقه

آورند، نقش دی ضمن این که ساالنه مبالغ هنگفتی از این بابت به دست میکنند. حکام سعومتبرکه را زیارت می

اعتبار و امتیاز  حاکمیت خود میزبان مسلمانان و نگهبانان امین حرمین شریفین را نیز بازی کرده، از این طریق برای

المللی مناسبی برخوردار بین گیری از تبلیغات گسترده در میان مسلمانان، از پرستیژاین کشور با بهره. کنندتحصیل می

. (32: 8939)عزتی،  الحرمین شریفین معرفی نمودگردد. برای مثال، ملک فهد در مراسمی، خویش را به عنوان خادم

دهد تا در راستای جلب نظر مسلمانان و نیل به نقش های تبلیغی، به حاکمان سعودی این امکان را میاین گونه برنامه

حضور زائران خانه کعبه در این مکان، از یکسو به لحاظ مادی مبالغ هنگفتی . تر عمل کنند رهبری جهان غرب موفق

سازد و از سوی دیگر، از نظر فرهنگی، احتیاج کشورهای مسلمان به این مکان مقدس از را به خزانه دولت وارد می

 (.845: 8918)بحرانی،  استدیدگاه مذهبی، بینشی همراه با احترام برای عربستان سعودی به ارمغان آورده 
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ای که به گونه ؛منابع نفت کل جهان در این کشور است %15وجود  کشور عربستان، ژئوپولیتیکی یترین مؤلفهمهم

 نفت تولید کند و به این وسیله بازار نفت جهان را در اختیار گیرد ،میلیون بشکه 81تواند روزانه عربستان می

(Lustick, 2013). گذاری ای و جهانی به این کشور امکان داده است که در قیمتلید، در سطح منطقهاین قدرت تو

میلیارد بشکه  839ذخایر نفت عربستان، حدود . طور کلی تولید، توزیع و مصرف آن، نقش خاصی را ایفا کندنفت و به

شود. ذخایر نفت پک میای ذخیهکل درصد از  8/9ذخایر موجود دنیا و بیش از  8/4تخمین زده شده است که شامل 

ی ساالنه در اواخر دهه نفتی عربستان، تولیدات (.Ibid, 2)اند برآورد کردهنیز میلیارد بشکه  159این کشور را 

، 8333افزایش یافت. در سال  8339ی عراق به کویت در میلیارد بشکه نفت بود که بعد از حمله 1، به مقدار 8319

-ه نفت تولید کرد که بیشترین تولید نفت توسط یک کشور در جهان محسوب میمیلیارد بشک 9/8عربستان سعودی 

زا در روابط ایران و برانگیز و تنشترین عوامل چالشدر ادامه، به بررسی مهم .(Wallerstein, 2012: 4) دوش

پرداخت و  مشترک خواهیم« هنجار»و « انگاره»، «ذهنیت»انگاری و سه شاخص ی سازهی نظریهعربستان بر پایه

شناختی در کنار دیگر عوامل مادی )همچون رقابت در نشان خواهیم داد که چگونه فقدان این سه شاخص معرفت

 ارچوب قدرت( سبب شده است تا تنش میان این دو کشور شدت یابد. هچ
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 ی ایران و عربستانتنش در رابطه

و « انگاره»، «هنجار»انگاری و بر اساس سه شاخص ی سازهریهی نظتنش در روابط ایران و عربستان را بر پایه

باورها و توان بررسی کرد. بر این اساس باید گفت که شماری از رخدادها سبب شده است تا مشترک می« ذهنیت»

های تغییر کند و از این طریق قواعد و هنجارهای قوام بخش، در رویه این دو کشور نسبت به یکدیگرهای هویت

دار ی مشترک ایران و عربستان را خدشهاز جمله رخدادهایی که ذهنیت، هنجار و انگاره .از میان برودا نهسی آسیا

 توان اشاره کرد.کرده است و سبب بروز تنش و ناهنجاری در روابط این دو کشور گردیده، به عوامل زیر می

اند بر اساس ژه عربستان هنوز نتوانستهویهی خلیج فارس و بملت تثبیت نشده؛ کشورهای عرب حوزه - دولت

ارچوب هویتی این کشور با ه(. این مسئله سبب شده است تا چ49: 8938ملت قوام یابند )میرحیدر،  - ی دولتلفهؤم

اسالم سیاسی با هویت رو گردد. هملت قوی و تاریخی است، با تعارضاتی روب - های دولتمایهایران که دارای بن

شاهد وجود  ،خلیج فارس نشان داده است. چرا که در این منطقه یثیرگذاری خود را در منطقهأبیشترین ت ،شیعی

 دارند، فاصله ملت – ها و کشورهایی هستیم که نه تنها از نظر تاریخی با تعریف متعارف و سنتی دولتحکومت

ارگر، به علت تصنعی بودن های استعمدولتاز سوی سازی ملت – های انجام شده برای دولتبلکه با وجود تالش

های های شیعی که توسط دولتدر میان گروه ، بیشترین استعداد را برای پذیرش اسالم سیاسیو ناهمگنیبافت جمعیتی 

های عربستان سعودی دارای برخی ویژگی. باشداند، دارا میمرکزی خلیج فارس مورد سرکوب و بی توجهی قرار گرفته

سازی در جهت افزایش ها به جای فرصتاین ویژگی ،د حکومت و نظام اقتدارگراباشد که به علت وجوخاص می

باشد که میفراوانی ای داخلی عربستان دارای تنوع قبیله یتضعیف وحدت ملی شده است. جامعه ، سببوحدت ملی

دارای هویت ملی  اًایجاد کرده است و بنابراین ظاهراین کشور ی های مختلفی را در درون جامعهاین امر خرده هویت

این هویت ملی ساختگی که با دخالت قدرت برساخته شده  (.Sciolino, 2011)ت ارائه شده از سوی دولت اس

ی برد، سبب شده است تا عنصری به نام ذهنیت مشترک نیز در جامعهی تاریخی عمیق رنج میاست و از پیشینه

ناپایدار گردد. این ذهنیت مغشوش و چند تکه، خود را در رنگ و عربستان و بویژه در مجاری قدرت این کشور کم

یابد و به ناچار به جای گفتگو و تعامل به کارشکنی و مواجه روی ای جدی و منسجم میمواجه با یک رقیب منطقه

 آورد.می

 آن با برجسته کردن وهابیت به عنوان یک آرمان و علت وجودی در کشور عربستان و ضدیت پردامنه وهابیت؛

جریان ترین عواملی است که سنگینی خود را بر روابط این کشور با ایران اندخته است. اسالم شیعی، یکی از مهم

-ها و عقاید آن چیز جدید و بیها، روشهای مذهبی گذشته در تاریخ اسالم دارد. روحیهوهابیت ریشه در جریان

اسب جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی نجد، آنها برخالف ای نیست. تنها تفاوت در این است که در وضعیت منسابقه

ها و ها، بینشهای قبلی توانستند روی کاری بیایند. در حال حاضر نیز در سطح جهان اسالم این نوع روحیهجریان
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. نگری است، بشدت رایج استنگری و جزئی و فرعیگری و سطحیها که آکنده از جزمیت و جمود، قشریمشیخط

های عقلی، فلسفی و منطقی و تصوّف و عرفان و تأویل و تفسیر قرآن و با هر روش و ابیان با هرگونه گرایشوه»

 Encyclopædia)« ندنکند و آنها را به عنوان بدعت تحریم میهسترفت، مخالف ای که از ظاهر فراتر میشیوه

Britannica, 2012) . در دهه سوم قرن حاضر تا پیروزی انقالب  سعوداز زمان به قدرت رسیدن ابنهرچند که

-ین خشک، متحجر، بنیادگرا و ارتجاعی که نمیئاسالمی ایران تغییرات مهمی در تاریخ وهابیت رخ داده است. این آ

المللی پاسخگوی نیازهای زمان و حل مشکالت دولت تازه تأسیس سعودی باشد، بتدریج توانست در ابعاد داخلی و بین

طلبی، به دوران نشینی و تجدید نظرکاری را در پیش گرفت. اولین نقطه عطف این عقبکرد و محافظهنشینی عقب

سعود برای اداره حرمین گردد. در این زمان ابنسعود تا اواخر دوره فیصل در اوایل دهه هفتاد برمیحکومت ابن

حاتی اجتماعی و اقتصادی و مذهبی دست زد شریفین و حکومت و وارد کردن مظاهر تمدن جدید غرب به انجام اصال

گردن زدن گروهی از رؤسای جمعیت بنیادگرای اخوان که مخالف این تجدید نظرها بودند و بریدن دست  و با

ین وهابیت را تعطیل و یا تعدیل ئتعدادی از رؤسا و علمای وهابیت و کارهایی از این قبیل بسیاری از اصول و احکام آ

(. با این حال، 25؛ 8913)موثقی،  بسیاری از امور و مسائل زندگی جدید را به آنها تحمیل کرد کرد و ضرورت پذیرش

گیری ذهنیت و هویت مشترک میان عربستان و نشدنی آنان با اسالم شیعی یکی از موانع جدی در شکلدشمنی تمام

 ایران است. 
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پس از پیروزی انقالب اسالمی، آمریکا یکی از متحدان ویژه و یکی از مناطق استراتژیک  ؛8ذهنیت جایگزینی

پس از این نفوذی خود را از دست داد. از این رو، عربستان به عنوان جایگزینی جدی برای ایران خود را مطرح کرد. 

ای بود که گونهمتحدان استراتژیک آمریکا در منطقه تبدیل شد. این اتحاد بهبود که عربستان رفته رفته به یکی از 

رفت، یک تنه و پک بشمار میوهای نفتی عربستان از سوی آمریکا تعیین شد و با آنکه این کشور از اعضای اسیاست

پیوستگی و هماهنگی این  (.Sanati, 2013)نمود بر اساس خواست آمریکا اقدام به کاهش یا افزایش تولید نفت می

ی ایران و آمریکا پس از انقالب اسالمی به تیرگی گرایید. به سخن دیگر، حضور و با آمریکا درحالی است که رابطه

های  مشترک میان نفوذ یکی از کشورهای ناهمسو با جمهوی اسالمی ایران در عربستان، سبب شد تا ذهنیت و ارزش

 اعتمادی میان این دو کشور روز به روز بیشتر شود.ر بیایران و عربستان از هم بگسلد و دیوا

جنگ داخلی سوریه نیز یکی از عواملی است که تنش در روابط تهران و ریاض را بیش از پیش  بحران سوریه؛

ای بود که توان گونههشدت بخشید. حمایت علنی عربستان از مخالفان دولت بشار اسد و تجهیز مالی و تسلیحاتی آنان ب

یب و اقدامات تروریستی آنان افزایش یافت. از سوی دیگر، حمایت آشکار عربستان از مخالفان بشار اسد در تخر

های اروپایی و آمریکا برای تحت فشار قرار دادن بشار اسد شورای کشورهای عرب خلیج فارس و متقاعد کردن دولت

بستان را بیش از هر زمان دیگری هویدا ساخت. جانبه از مخالفان آن، تعارض رویکردهای ایران و عرو حمایت همه

های استراتژیک ایران دولت بشار اسد به دلیل دشمنی با اسرائیل و تشکیل محور مقاومت در کنار لبنان، یکی از پایگاه

ی روابط جمهوری اسالمی ایران با دولت حافظ اسد، سبب شده است تا آید و به همین دلیل و نیز پیشینهمار میشب

ن بر خالف عربستان از دولت بشار اسد حمایت کند. این تعارض و ضدیت رویکرد در قبال بحران سوریه، سبب ایرا

ی دیپلماتیک و دوستانه میان ایران و شد تا سه شاخص هنجار، ذهنیت و هویت مشترک برای برقرار شدن یک رابطه

ان بشار اسد، بر روی گروه تندرو و سلفی وابسته به ی مخالفعربستان ناممکن شود. عالوه بر این، عربستان از میان همه

 Mourtada) افزاری خود را بیشتر متوجه این گروه کردافزاری و سختهای نرمالقاعده انگشت گذاشت و حمایت

and Barnard, 2013) .توان پی از آنجا که این گروه بنیادگرا با اسالم شیعی دشمنی و ناسازی سرسختی دارد، می

 ی عربستان از این تندروها برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه بوده است.مایت ویژهبرد که ح

سیاست خارجی ایران و عربستان، دارای تضادها و مناقشات  ناهنجاری ایدئولوژیک در سیاست خارجی؛

رائیل دارد و از فراوانی است. از یک سو، عربستان به شدت سیاست گرایش به آمریکا و مسامحه در برابر اقدامات اس

های گیرد. پس از تحریمها در جهت منزوی و منفعل کردن هر چه بیشتر ایران بهره میسوی دیگر، از این سیاست

های نفتی ایران، عربستان همواره از اقدامات تحریمی حمایت قاطع کرده است و حتی آمریکا را به اتخاذ سیاست

                                                                 

1. Alternative Subjection 
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در این میان، عربستان هم به دنبال فروش بیشتر نفت (. Tarek, 2007) طلبانه علیه ایران تشویق کرده استجنگ

های آمریکا، خواهد با بدست آوردن حمایتخود و جایگزین شدن به جای ایران در فروش نفت است و هم می

 عربستان نیز اصول و اهداف خاصی را در ترسیم سیاستهم رفته، بنیادگرایی خود را در داخل و خارج پی بگیرد. روی

 ؛ازخارجی خود مد نظر دارد که عبارت اند

 ،رهبری سیاسی جهان اسالم به ویژه کشورهای عربی -8

 ،های آنان در جهت منافع خودوحدت جهان عرب و جلب حمایت -1

 ،تبلیغ مذهب وهابی و دعوت به آن -9

 ،جلوگیری از انتشار و گسترش انقالب اسالمی و حفظ وضع موجود در منطقه -4

 (.48: 8913م )شجاع، های تندروی منطقه و جهان اسالکردن پدیده متعادل -5

شود که روابط دو کشور بر تقابل و ی دو کشور ایران و عربستان، مشخص میا توجه به اهداف تعریف شدهب

ب افزون بر این، تفاوت در نوع نگاه دو کشور به غرب نیز ماهیتی ایدئولوژیکی دارد. انقال. رقابت استوار شده است

الملل را در های حاکم بر نظام بینهای آن، جریانعلل و ریشه که فارغ از داشت ایران فرآیندی ستیزه جویانه با غرب

همین رویکرد  .همچون عربستان غرب را جذب نمایددر همان اوان، توانست کرد و بنابراین نمیقطب غرب نفی می

همواره  ،این چنینی عربستان و همچنین تأمین نفت از این کشور آمریکا نیز در مقابل اقداماتگرایی عربستان، غرب

امنیت عربستان را تضمین کرده است. وجود این تفکر باعث شده است، به رغم حاکم شدن هر جریان فکری در 

پوشی کند و آمریکا، این کشور از طرح مسائل اختالف برانگیز در رابطه با عربستان به منظور تأمین نفت خود چشم

کند با هر عنصری در آمریکا همخوانی داشته باشد تا امنیت خود را تأمین نماید. در مواقع ربستان نیز تالش میع

 (.181: 8919)برزگر،  اندبحرانی نیز دو کشور با درک اهمیت این پیوند، بحران را با یکدیگر پشت سر گذرانده

ی عربی در مورد جزایر از ادعاهای امارات متحدههای مختلف، همواره عربستان با بهانه با تاریخ؛ مناقشه

اه با حالتی قاطعانه، ایران را به تصرف این سه گابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کرده است و گه

جزیره متهم نموده است. عربستان با وجود مدارک و شواهد تاریخی بسیار در مورد مالکیت و تعلق سه جزیره به 

ی سازی و حمایت از ادعاهای امارات متحدهی نام خلیج فارس، همواره به تاریخناپذیر دربارهخدشهایران و نیز اسناد 

خلیج »و یا « خلیج»المللی برای استفاده از عنوان جعلی های بینعربی مبادرت ورزیده است و برای تطمیع سازمان

وزرای کشور  یدر جلسه ،شاهزاده نایفاز هیچ کوششی فروگذار نبوده است. این مداخله تا حدی است که « عرب

 ها و دخالت در بحرین متهم کردگانه ایرانی ابوموسی و تنبشورای همکاری خلیج فارس ایران را به اشغال جزایر سه

 (.11/3/8938ی جمهوری اسالمی ایران، )روزنامه
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امور  وزیر ،1داالس استرف جان که است اصطالحی آن یهتاز شکل به 8اسالمی گراییبنیاد تروریسم بنیادگرا؛

 که برد کار به 8353 در سوئز کانال بحران در فرانسه و بریتانیا یهادولت شکست پی در آمریکا وقت یجهخار

حمایت عربستان از  (.Beverley, 2005: 30) بود غربی کشورهای میان در نگرانی ایگونه پیدایش گویای

های امنیتی و جاسوسی آمریکا شکلی رسمی به سم و با همکاری سرویسی طالبانیبنیادگرایان اسالمی، با آغاز پروژه

ی منافع خود و ضدیت با کمونیسم اقدام به تشکیل این جریان تندرو و تروریستی در خود گرفت. آمریکا در سایه

سالمی و های عربستان از تندروان اای بود تا بر اساس آن، آمریکا از حمایتافغانستان نمود. این همکاری مقدمه

 فارس خلیج جنگتروریسم چشم بپوشد و علنًا دست عربستان را برای اقدامات بنیادگرایانه و ضد بشری باز بگذارد. 

 نظامی هایهپایگا ایجاد و  حسین صدام سرکوب ینهبها به فارس خلیج  در آمریکا رهبری به غربی نیروهای حضور و

: 8939)اسدی و غالمی، کرد  تازه ایمرحله وارد را اسالمی ادگراییبنی ،عربستان در ویژهبه و اسالمی کشورهای در

-ی فعالیتشود که بدانیم دامنهبرانگیزتر میگری و تروریسم زمانی آشکارتر و بحث(. چنین حمایت علنی از سلفی59

ستان پاکستان های تندرو و مسلح موجود در بلوچهای عربستان به داخل ایران نیز کشیده است و این کشور از جریان

ترین اقدامات تروریستی دست به وحشیانه« جنداهلل»وهابی که با موجودیتی به نام  -کند. این جریان سلفیحمایت می

 کرد. ای خود را از عربستان سعودی دریافت میدر داخل خاک ایران زد، یکی از مجراهای تغذیه

های مشترک هنجاری، عان داشت که فقدان زمینهتوان اذبا توجه به آنچه گفته شد، می چالش ژئوپلیتیکی؛

ذهنی و هویتی میان عربستان و ایران، سبب شده است تا این کشور به چالش ژئوپلیتیکی علیه ایران دست زند. به این 

های خارجی عربستان در راستای منفعل و منزوی کردن سیاست خارجی ایران است. عربستان با معنی که سیاست

های جغرافیایی خود در پی کنار زدن ایران از منطقه و جانشین شدن به جای آن است. ها و ظرفیتنمندیاستفاده از توا

 ی بسیار مهم را در همین راستا پی گرفته است؛ عربستان دو حوزه

 ،ای ایرانی هستهسازی منفی از پروندهذهنیت (8

   .نیازکردن بازار جهانی نفت به نفت ایرانبی (1

ای ایران تا حدی است که ی هستهی پروندهی عربستان دربارهفی و هراسناک از ایران بوسیلهپراکنش جوسازی من

 عربستان ترکی بن فیصل، رئیس سابق سازمان اطالعاتابراز نارضایتی شدید کرد و  5+8عربستان از اقدامات گروه 

 (.8938سی، شهریور )وبسایت فارسی بی بی  شده است 5+1به گروه  5+8خواستار تبدیل گروه  ،سعودی

                                                                 

1. Islamic Fundamentalism 
2. John Foster Dulles 
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 یشوند و با مشترکات ذهنی که زائیدهها به هم وابسته و نزدیک میانسان ،فرهنگ یاری به» فرهنگ ناهمگن؛

(. بوجود 898: 8918)اسالمی ندوشن،« استآنها آید که پیوندگاه اشتراکی ملت به وجود می ،همین فرهنگ است

ی مشترک در میان ایران و عربستان، سبب شده است تا ر و انگارههایی برای عدم پیدایش ذهنیت، هنجاآمدن زمینه

ی روابط میان دو دولت از این دو کشور از لحاظ فرهنگی نیز هرگونه امکان همگرایی میان این دو کشور در زمینه

فرهنگ  (8 ی مهم و اساسی دارای تفاوت و ناهمگرایی شدیدی است؛میان برود. فرهنگ ایران و عربستان از دو جنبه

 .( فرهنگ اجتماعی1سیاسی 

ثیرگذار أساز و تی فرهنگی در طول تاریخ است و همواره به عنوان یک فرهنگ جریانایران دارای غنا و پیشینه

در منطقه مطرح بوده است. با بروز انقالب اسالمی و حاکمیت اسالم سیاسی شیعه در ایران، ناسازی فرهنگی عربستان 

گرایی سرسختی بود و با های تند و وهابیفزون یافت. پیش از انقالب نیز عربستان دارای سیاستبا ایران بیش از پیش ا

کرد.از این گذشته، وجود دادند، احساس ناهمگونی و تضاد میی مردمان آن را شیعیان تشکیل میایران که بیشینه

م عرب به عنوان یک آرمان وجودی، های پان عربیسم در میان حاکمان آل سعود و برجسته کردن افراطی قوگرایش

جنگ سرد »سبب شده است تا ناخودآگاه ایران و فرهنگ ایرانی به عنوان یک رقیب تلقی شود. به عبارت دیگر، 

ثیرگذار در أو به یکی از عوامل ت (Sanati, 2013) «فرهنگی میان ایران و عربستان از دیرباز ریشه دوانیده است

  ایش تنش و تناقض میان این دو کشور تبدیل شده است.عدم تشکیل هویت مشترک و پید

های خود، دو کشور مهم و تعیین کننده در ها و ویژگیایران و عربستان سعودی با توجه به ظرفیت، به هر روی

که به دالیل گوناگونی سبب تنش مداوم در روابط این دو کشور شده است. این دو کشور،  شوندمنطقه محسوب می

ی اند. رقابت ایران و عربستان، زمینهبه این سو، یکدیگر را به عنوان یک رقیب در نظر گرفته 8359ی دهه تقریباً از

ی ایران و رابطهالملل. ی بینگیرد؛ رقابت در خلیج فارس، خاورمیانه، جهان اسالم و عرصهای را دربرمیگسترده

های مسالمت آمیز تا خصومت و قطع رابطه را قابتعربستان از زمان تأسیس عربستان سعودی فراز و فرودی از ر

ت. کشور عربستان سعودی که مدتی پس از روی کار آمدن رضاشاه در ایران بنیاد نهاده شد، در آغاز تجربه کرده اس

-پدید بودن حاکمیت در ریاض، بیشتر مشی همگرایی را پیگیری می آلودی با ایران نداشت و به سبب نوی تنشرابطه

ی نفوذ و مردان ریاض به دنبال گسترش حوزهته رفته، اما، با تثبیت قدرت و حاکمیت در عربستان، دولتکرد. رف

پراکنش ایدئولوژی خود در منطقه برآمدند. چنین موضعی، با توجه به آنکه ایران در زمان پهلوی دوم خود را ژاندارم 

نمود. با رخداد انقالب اسالمی د را گریزناپذیر میبود، نوعی تقابل و تضا« هویت شیعی»دانست و دارای منطقه می

تر شدن هویت شیعی، زمینه برای تقابل بیشتر و اصطکاک قدرت میان ایران و عربستان، بیش از پیش ایران و پُر رنگ

ه فراهم شد. با این حال، در کنار عوامل عینی و ملموس، باید به شماری از عوامل فرهنگی و معرفتی نیز اشاره کرد ک

اعتمادی میان آنها را با سرعتی فزاینده، بلند و بلندتر ریاض شده است و دیوار بی - سد راه ارتباط مستحکم میان تهران
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ها، هنجارها، قواعد، هویت و انگارهای توان گفت که فقدان ارزشانگاری، میی سازهی نظریهکرده است. بر پایه

ی استوار میان ایران و عربستان است. بسیار مهم در شکل نگرفتن رابطه مشترک میان این دو کشور نیز از جمله عوامل

ی ایران و ترین عوامل در تنش میان رابطهتوان گفت که مهمانگاری میی سازهطور خالصه و بر اساس نظریههب

 عربستان از قرار زیر است؛

و تضاد شدیدی است فرهنگ سیاسی حاکم بر عربستان با فرهنگ سیاسی ایران دارای ناهمگونی  -8

(Omayma, 2017). 

ای است که با فرهنگ اجتماعی عربستان ی تاریخی قوی و اثبات شدهفرهنگ اجتماعی ایران دارای پیشنه -1

 ملت نضج نیافته است، تعارض شدیدی دارد. - که در آن هنوز عنصر دولت

کید أی عربستان که بر وهابیت تکید بر اسالم شیعی با آرمان سیاسأایدئولوژی حاکمیت در ایران به دلیل ت -9

 گیرند.کند، تجانس ندارد و حتی این دو ایدئولوژی در مقابل یکدیگر قرار میمی

برخورد ناشایست عربستان با حجاج ایرانی سبب شده است تا ذهنیت جمعی ایرانیان نسبت به این کشور  -4

 دار شود.خدشه

ای عرب و عجم، نوعی کوشش برای ایجاد و یلههای قبعربیسم و زنده کردن تنشدفاع عربستان از پان -5

 تضعیف کند.« غیرخودی»ی یک رقیب و یک است تا ایران را به مثابه« هویت متضاد»ساخت 

هنجارهای حاکم بر سیاست خارجی عربستان، تعارض شدیدی با هنجارهای ایران دارد. این تعارض تا بدان  -3

گانه و نیز ر کشورها )همانند امارات بر سر جزایر سهحد است که عربستان حتی از اختالف ایران با سای

 جوید.ای( نیز در جهت تشدید این تعارض سود میی هستهغرب بر سر پرونده

ی مشترک سبب شده است تا فرهنگ مشترک نیز میان این دو بازیگر فقدان در هویت، هنجار و انگاره -2

ریاض به ثبات نسبی رسیده است، اما  - ط تهرانای  از زمان، روابسیاسی پدید نیاید و هرچند در برهه

 ی دیرپای را شکل دهد.فقدان فرهنگ مشترک نتوانسته است یک رابطه

در کنار عوامل فرهنگی و معرفتی، باید به عوامل عینی و مشخصات ژئوپلیتیکی این دو کشور نیز اشاره  -1

شود. از میان این رتباط دوستانه میکرد که مانع از همسویی و همراستایی این دو کشور برای برقراری ا

های نفوذ مشترک )همان ارچوب قدرت، پیوستگی ژئوپلیتیک، حوزههتوان به رقابت در چعوامل می

ای ایران، رقابت ی هستهعراق، سوریه، لبنان و...(، رابطه با آمریکا و اسرائیل، بازار نفت، پرونده

 ژئوپلیتیکی دو کشور و غیره اشاره کرد.
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 گیرینتیجه

خر در أای و از سوی دیگر مفاهیم متاین کتاب درصدد تنقیح ترمینولوژی جدیدی از ژئوپلیتیک و مطالعات منطقه

شناسی بود که همه این مفاهیم را به جامعه به شدت بحرانی خاورمیانه، تسری داده علوم سیاسی و جامعهژئوپلیتیک، 

خواهی در بستر ژئوپلیتیک و های ژئوپلیتیک، نقش دیاسپورا و ارتباط آن با قلمروفتماناست. نظریه گفتمان و گ

طور حتم ما را در خوانشی جدید از تفاسیر ایدئولوژیک در بعد سرزمینی به مثابه ترجمانی جدید از ناسیونالیسم، به

مان کد/ بینش ژئوپلیتیک تعریف أتو های بزرگ برای خودنماید. همانطور که قدرتژئوپلیتیک خاورمیانه، یاری می

-/ بینش، برند ها و کارگزاران نیز با تعریف در مقیاس محدود کدهای خود را دارند که از این کدنمایند، سوژهمی

ها، نمادها، ملت ای سرزمینی دارند ولی متعلق به اسطورهمایهنگردد. این برندها گرچه بُسازی ژئوپلیتیک استخراج می

دهند. فهم مفهوم کدهای بندی دارند که این مهم را نیز نخبگان قومی انجام میت که نیاز به مفصلو هویت اس

های سیاستی را که با آن در خارج و داخل دهد که تحلیلی چند بعدی از گزینهها اجازه میژئوپلیتیک به دولت

باشند. داخلی و بافت جهان در حال تغییر می مواجه هستند، ارائه دهند. دینامیزم این کدها، برآیندی از تعامل سیاست

های ی ساختن کدهای ژئوپلیتیکی آن کشور و در مقیاسیالملل با تواناقدرت بیشتر یک دولت در سلسله مراتب بین

باشد. رهبران و نخبگان، منافعشان ای و جهانی در ارتباط و در نوسانات سیاست خارجی کشورها بسیار مهم میمنطقه

بندی های هویتی تبیین و این کدها را در بافت ژئوپلیتیکی و در سطوح خرد و کالن، مفصلق کدها و گفتمانرا از طری

باشند که به ها میاند. در نگاه دیگر، کد ژئوپلیتیکی، کدهای عینیت یافته و عملیاتی سیاست خارجی دولتنموده

ها و درجه اهمیت آنها برای منافع اس اولویتسرزمینی کشور و بر اسی های خارج از قلمروسنجش و پایش مکان

داند که کشورها بر اساس های راهبردی میای از مفروضهپردازند. پاسکال، کدهای ژئوپلیتیکی را مجموعهخود می

آنها به تنظیم سیاست خارجی خود با سایر کشورها پرداخته و در این راستا به مقابله با تهدیدات خارجی و توجیه 

ها در این راستا هر کشوری، کدهای ژئوپلیتیکی خاص خود را دارا است. کدهای ژئوپلیتیک به دولت. ردازندپآنها می

های سیاستی را که با آن در خارج و داخل مواجه هستند، ارائه دهند. دهد که تحلیلی چند بعدی از گزینهاجازه می

 باشند. هان در حال تغییر میدینامیزم این کدها، برآیندی از تعامل سیاست داخلی و بافت ج

باشند. رصد فضا امروزه کدهای ژئوپلیتیک یک مفهوم کارآمد برای تفسیر و تحلیل جغرافیای سیاسی می ،بنابراین

ثر و تاریخ، هویت، سرزمین، گفتمان ؤها، در ایجاد، تکوین و توسعه کدهای ژئوپلیتیکی آنها مو مکان برای ابرقدرت

ها و کارگزاران ژئوپلیتیک با توجه به شکننده بودن دهد. برای شبه دولتاین راستا تشکیل میژئوپلیتیکی آنها را در 

ن و تفسیر این کدها مشکل ولی با توجه به ضعف ساختارها و شناور بودن ییگریز، تب سرزمینی و هویتی ساختار بعد

بر این باشند. در سطوح مختلف میبودن کدهای ژئوپلیتیکی، درصدد تعریف و عملیاتی نمودن کدهای ژئوپلیتیکی 

سازی ژئوپلیتیک در فضاهای تجزیه های هویتی و برندهای ضعیف، منافعشان را از طریق گفتمانملت –دولت  اساس،
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ها پایدار نبوده و دائما از برند، چرا که کدهای ژئوپلیتیک مانند گفتمانشده در تعامل و تقابل با سایر کدها، جلو می

-ثیرأطور مستمر در پاسخ به رویدادهای در حال تحول کارگزاران تند، اما در عوض بهادر حال حرکت دال به مدلول

ار هستند. این اثر برای اولین بار و با استعانت از نظریه گفتمان الکالئو و موفه، مفاهیم سوژگی ژئوپلیتیک و ذگ

بوردویو و رئالیسم انتقادی  ، نظریه میدان پیرموقعیت ژئوپلیتیک و دیالکتیک ساختار/ کارگزار ساختاریابی گیدنز

نماید. سوژگی ژئوپلیتیک بر لبه ساختارهای معنایی و روی باسکار ادبیات جدیدی از علم ژئوپلیتیک ارائه می

باشند. کنشگران ژئوپلیتیک به عنوان یک سوژه سرزمینی این مناطق شکل و بستر مناسبی برای تعارض و ستیز می

های متزلزل ساختارهای ژئوپلیتیک، ایجاد و به عنوان یک نبال تحوالت خاورمیانه شمالی بر لبهژئوپلیتیک به د

کنشگر، ساختار و موقعیت سوژگی ژئوپلیتیک ساختارهای گفتمانی حاکم را دچار چالشی اساسی نموده است. به 

-ر سوژه ژئوپلیتیک و مفصلشود، زمینه ظهوهای مسلط ژئوپلیتیک دچار ضعف میعبارتی دیگر زمانی که گفتمان

باشد، سوژه م با آشوب ژئوپلیتیکی میأهای ژئوپلیتیک که توی گفتمانیدر واگرا گردد.های جدید فراهم میبندی

بندی جدید و تعیین هویت با گفتمانی نماید تا از طریق مفصلژئوپلیتیک با احساس بحران سرزمینی، تالش می

ن خود را بازسازی نماید. سوژه ژئوپلیتیک با توجه به نکات گفته شده با مکا –متفاوت، هویت، سرزمین و فضا 

ای را در دستور کار سیاستی خود بندی جدیدی از هویت، سرزمین و تاریخ کنشگران ژئوپلیتیک، بعدی منطقهمفصل

ستم و سیالیت قومی ل قرن بییهای اواقرار داده است. در منطقه خاورمیانه، نظر به مرزهای تصنعی حاصل از توافقنامه

مًا، ساختارها أهای ژئوپلیتیک گشته که این میادین، تودر مرزهای کشورها، تعارض موصوف، باعث جدلی بین میدان

اند که این جدل باعث آنتروپی ژئوپلیتیک در منطقه گشته است. به و کارگزارهای ژئوپلیتیک را در خود جای داده

ها در یمن، ی مانند حوثییهاپلیتیک حاصل از ظهور گروه داعش، قومیتدنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی ژئو

تر کردستان عراق با پیشینه یک حکومت دوفاکتو، به های موجود در آن و از همه مهمکردهای سوریه و کانتون

ر را عنوان کارگزاران ژئوپلیتیک، کدها و بینش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کالسیک و مستق

کارگزار در  –طور کلی مدل ساختار به. ثیر قرار داده استأاند که ساختارهای مذکور را تحت تتعریف نموده

باشد. این مدل در تحلیل خود ضمن اصالت به ساختار، وارگی کارگزاران مییی چیرگی بر شِژئوپلیتیک در پِ

داند. برخالف نظر ساختارهای ژئوپلیتیکی می کارگزاران ژئوپلیتیک را مصدر تغییرات گسترده جهت قبض و بسط

یند جدیدی برای استقرار ساختار آشود، فرزمانی که ساختار ژئوپلیتیکی دچار تزلزل و فروپاشی می"بعضی از محققین 

دنبال فروپاشی هنماید. از منظری گفتمانی باید گفت، ب، این تحقیق، تحلیلی متفاوت را ارائه می"شودبعدی شروع می

نماید، حالتی که از آن به ختار، نه ساختار جدید بلکه عامل انسانی و یا کارگزار در میدان بازی کنشگری میسا

گردد. موقعیت سوژگی به احاطه گفتمان هژمون )ساختار ژئوپلیتیک( بر موقعیت سوژگی و سوژگی سیاسی یاد می
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رو، از آنجا که گفتمان حاکم، ن اشاره دارد. ازاینها و اضمحالل آزادی عمل ایشان در درون نظام معنایی گفتماسوژه

 شود.نیز در درون گفتمان معین میکند، درنتیجه هویت سوژه چیز را تعیین میها و روابط اجتماعی و همههویت

های قراریمفهوم سوژگی سیاسی )کارگزاری ژئوپلیتیک(، روی دیگر سکه است که در آن افزایش بی بر این بنیاد،

عنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست دهد، سوژه بهموقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار می اجتماعی

زند و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش طلبیده، نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان به عمل سیاسی می

ها ردار است. در این شرایط آنومیک، سوژهسازد. در این موقعیت سوژه از آزادی اراده و استقالل برخوحاکم می

ها از ورای هژمونی سازی سوژهکنند و خالقیت، نوآوری و اسطورهسازی می)کارگزار( برای گفتمان )ساختار ( تصمیم

تواند تاریخ دیگری را برای جامعه رقم زند. با حاکمیت اسطوره و ای که مییابد، لحظهو هیمنه گفتمان ظهور می

شود. در این نگاه، الکال و موف تن گفتمان لحظه کسوف و به محاق رفتن سوژه در موقعیت سوژگی آغاز میعینیت یاف

کننده قائلند و وی را اسیر ها نقشی تعیینارچوب گفتمانهبرای عامل انسانی در تحول و ایجاد دگرگونی خارج از چ

های ژئوپلیتیک با به چالش کشیده شدن ساختارهای در این نگاه کارگزار ،دانند. بنابراینساختارهای اجتماعی نمی

ژئوپلیتیک، دست به کنشگری زده و در لحظه کسوف ساختارها نه ساختارهای جدید بلکه کارگزارهای جدید 

طور کلی در منطقه خاورمیانه، سه ساختار ژئوپلیتیکی مسلط در منطقه یعنی ایران، آیند. بهوجود میهژئوپلیتیک ب

های غالب ژئوپلیتیکی در منطقه هستند که رفتار این بازیگران به به رهبری عربستان سعودی، میدانترکیه و اعراب 

های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک در سازد. انگارهکارگزاران ژئوپلیتیکی در منطقه جهت له یا علیه آنها را متعین می

رفتارهای هژمونیک این سه واحد سیاسی در ای باعث تقابالت بر سر ای سه بازیگر مهم منطقههای منطقهسیاست

افزاری در های اخیر، این سه کشور با سه مدل حکمرانی خود درصدد نفوذ نرممنطقه مزوپوتامیا شده است. در سال

باشند. به عالوه کارگزارهای ژئوپلیتیک در منطقه له یا علیه ساختارهای استراتژیک مزوپوتامیا میمنطقه ژئو

دنبال تحوالت بهار عرب و تبعات هنمایند. بهای مسلط جهت تفوق یا تقلیل هژمونی آنها عمل میژئوپلیتیک میدان

ای یعنی ایران، عربستان و ترکیه با سه مدل متفاوت حکمرانی، در پی بسط اهداف ناشی از آن سه میدان مهم منطقه

 .وپلیتیک داردژئ –ای ایدئولوژیک ماً صبغهأباشند که این اهداف توای خود میمنطقه

اند و بینش مذهبی در مسیحیت و اسالم هتهم آمیخدیجینگ، معتقد است که مذهب و ژئوپلیتیک با یکدیگر در

خاورمیانه به  رو،. از اینباشندای از یک ویژگی ژئوپلیتیک میهای مقدس، جلوهبه مثابه سرزمین مقدس و جنگ

ماً همپوشانی مذهبی و ژئوپلیتیکی را ئلمروخواهی در بستر خود داعنوان نمود این تحول و خیزش اسالمی رادیکال و ق

 با خود به همراه دارد.

ای ناسوتی، ینهیهای مذهبی و آشود، نقش فرقهرنگ میدیوید هاروی معتقد است که وقتی قدرت دولت کم

ی نقش پررنگی پیدا های مذهبیابد. در این حالت که فرقههای قاچاق و... به سرعت افزایش میتبهکاری، شبکه
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الملل، به مثابه یک منطقه بکر، تحوالت کنند، چرخش افراد به مذهب قابل توجه است. نیروهای هژمون بینمی

-های ژئوپلیتیک این قدرتنمایند که کدها و بینشگذاری میخاورمیانه را رصد و برای این واحد جغرافیایی، سیاست

طور مثال فرآیند مداخله جویانه ایاالت متحده بر حسب باشد. بهت هویتی میها در راستای انتفاع اقتصادی و تعارضا

 سازی،های سیاستی این کشور به سمت فرآیند پنجگانه نخبهلفهؤهای تعیین شده و با توجه به ماهداف و اولویت

ل پراکتیزه سازی معطوف به تأمین منافع آمریکا، حرکت و در حاسازی و ملتسازی، دولتمذهب سازی،فرهنگ

وپلیتیکی جدید ئهای ژواقع آمریکا از ابداع هویتشدن در مناطق مورد نظر در سیاست خارجی این کشور است؛ در

های مذهبی ـ سیاسی در در منطقه، اهدافی چون تقابل ایدئوژیکی تشیع و تسنن، تعارضات میان گروهی میان گروه

ای گونهکند که بهای را دنبال میه و دامن زدن به اختالفات فرقهتغییر در مرزهای سرزمینی خاورمیان میدان مذکور،

گذاران کاخ سفید در تدوین تصمیمات این ها و سیاستدر تأمین منافع غرب مؤثر خواهند بود. آنچه که استراتژیست

نه در ای در خاورمیاکشور در مواردی چون میدان مورد پژوهش بدان توجه اساسی دارند وجود تعارضات منطقه

 های اخیر است که راه بر اعمال و اجرای سیاست قدرت این کشور در این میدان را هموار کرده است.سده

ای بدیع را این اثر با قرائتی هیتروداکسی از تقابالت کالسیک و ژئوپلیتیکی خاورمیانه، نظریهبه هر روی آنکه، 

های جدید با داعیه فرهنگی و نشانگان هویتی سوژهاز مخاصمات منطقه به تصویر کشید که این تصاویر، ترجمان 

شوند. پس از فروپاشی ساختار باشد که در ذیل کدهای هویتی و ژئوپلیتیکی جدید تعریف میتمدنی از خاورمیانه می

های ژئوپلیتیکی شدیدی در خاورمیانه و خاصه منطقه ، شوک1999دو قطبی و حمله آمریکا به عراق در سال 

این موضوعات جدید در ژئوپلیتیک  های هویتی، فرهنگی، تمدنی و سرزمینی، قرار گرفت.ذیل سوژه مزوپوتامیا در

باشد، به نوعی سازی گفتمانی، قابل تحلیل میی دارد در مباحث گفتمان در ذیل عنوان قلمرویمدرن که آثار فضاپست

سازی گفتمانی این موضوع دقیقه مهم در قلمروباشد. توان گفت اندیشه سلفیسم متقدم بر ژئوپلیتیک سلفیسم میکه می

ی هستند یهای خاص که دارای پیامدهای فضابندی گفتمانها و مفروضات ژئوپلیتیک با مفصلاست که چگونه اندیشه

 رسانند. سازی ژئوپلیتیکی، هویتی و سرزمینی خود را به منصه ظهور میبا عملیاتی شدن در سپهر سرزمینی، قلمرو

های پس از جنگ سرد، ماهیتی ایدئولوژیک و های خاورمیانه در سالرادیکالیزه شدن دگرگونیس، بر این اسا

ی دارد، مهبتوان در رقابت ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه که ریشه در تضادهای مها را میژئوپلیتیک دارد و این نشانه

تضادها، در ذیل نشانگان فرهنگی و هویتی قرار این  أتوان گفت مبدمدرن میثر از ژئوپلیتیک پستأمشاهده نمود. مت

های فرهنگی و هویتی، اری آن بر ژئوپلیتیک منطقه از نشانهذهای تکفیری در خاورمیانه و اثرگدارد. پیدایش گروه

توان، بازتاب تضادهای هویتی در های سلفی تندرو را میگیرد. بحران جدید در خاورمیانه و نقش گروهت میأنش

ها، ساختارها و یند، سوژهآئوپلیتیکی منطقه دانست. در این فرژها و ساختارهای ابت ژئوپلیتیکی سوژهیند رقآفر

 نمایند.و کارهای هویتی، پیگیری می های ژئوپلیتیکی خود را با سازفراساختارهای ژئوپلیتیک، هدف
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ئوپلیتیک ژداعش و یک شوک ای در دوران پسادر حال حاضر، خاورمیانه با یک بحران به نام تروریسم شبکه

خود همچون  فباشد. داعش، بر خالف اسالبه نام استقالل واحدهای جغرافیایی و مشخصاً کردستان عراق مواجه می

بودگی  های نامتقارن و اندیشه سیال، خواهان قلمروخواهی و دولترغم جنگالقاعده، تنها گروهی است که علی

ی نمود یهای تروریستی در جوامع و ساختارهاطلبد. گروهنگاهی چندبعدی را می است. لذا تحلیل این گروه تروریستی،

آمیز، تقسیم ی که عمیقاً تعارضیهاشود. دولتشوند که از آن ساختارها، تعبیر به دولت شکننده میدارند و موفق می

ی، فاقد سیتسم یشواری و پولی که فاقد مشروعیت سیاسی، تعمیق فساد ادیهامن، همچنین دولتاشده، تجزیه شده و نا

 (.jabereen, 2013: 111) ساالری هستندای و خویشاوندی مستقل و دموکراسی و مبتنی بر سیستم فرقهیقضا

داعش با بذل توجه به عناصر فوق و تعمیق شکاف قومی/ مذهبی، موفق به تسخیر قلمرو و اندیشه عنصر عرب  ،بنابراین

موصل در عراق، حضور داعش تقریبًا در عراق به اتمام رسیده و این در حالی است  با فتح سنی در عراق و سوریه شد.

 طوریکهبهکه در سوریه نیز پایتخت این گروه در رقه، در آستانه فتح توسط نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد، 

پایان دوران تروریسم سلسله مراتبی  توان پایان موجودیتی به نام داعش را در خاورمیانه اعالم نمود. اما پایان داعش،می

ای است. این آغاز دو دقیقه مهم دارد. در بعد داخلی، داعش، عالوه بر در هم ریختن و آغاز دوران تروریسم شبکه

جغرافیای جمعیتی مزوپوتامیا، باعث تقویت دو قطبی شیعه / سنی، باعث ظهور تعارضات هویتی شده است. لذا چرخه 

فاوت به تناقض، قطبی شدن وخشونت به جنگ رسیده است، بعید است که مسیر خود را به فضای تعارض که از ت

سازی و در نهایت به آشتی بین مذاهب و اقوام، حداقل در کوتاه مدت تغییر دهد. جنگجویان آتش بس، توافق، عادی

باشند و در یعیان و کردها میاعراب سنی در عراق که همیشه و در هر حالتی، غیریت ش ؛اندطور کلی دو دستهداعش به

های داعش که با شکست در عراق، عش حضور دارند و خارجیاد/ قومی عراق با داعش و بی آینده تعارضات مهبی

/ سوریه محور را  کنند، به عبارتی داعش عراقهای ترور را جهت جذب سمپات و اقدامات تروریستی، فعال میشبکه

نمایند. این اقدام با توجه به ضعف امنیتی ای، میلی با اقدامات سلولی و شبکهتبدیل به داعش خاورمیانه محور و

های امنیتی غربی، خاصه سیا و موساد خواهد بود. اما تفکر داعشی، با کشورهای عرب منطقه در راستای منافع سرویس

در عراق و مناطق تحت تصرف سفانه أاز میان رفتن داعش، از بین نخواهد رفت، چرا که ذائقه تعارض دینی/ قومی، مت

آمیز جدیدی را جهت بحران در های تعارضنشین نیز از دل داعش، فرصتسابق داعش ریشه دوانیده و کشورهای شیخ

نمایند. البته این سیاست را داعش در سالیان اخیر، اعمال نموده است. داعش با مناطق عراق و شامات، استخراج می

های هویتی عنصر عرب سنی، خود را به عنوان نماینده پان عربیسم سنی در منطقه های از گزاربندی مجموعهمفصل

 .خاورمیانه، مطرح که بعضاً از سوی ساختارها و عشایر عرب سنی نیز ولو به صورت دوفاکتو، تقویت شده است
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داده است ولی با ، داعش تمامی قلمرو خود را در عراق و سوریه از دست 1982با این تفاسیر گرچه در پایان سال 

تقویت دوقطبی شیعه / سنی و کرد / عرب، بستری را برای فضاهای تجزیه شده در آینده منطقه، بوجود آورده که بر 

 .های قومی و مذهبی، سوار شده استشکاف

ای غرب بر های خاورمیانهی همچون داعش نیاز دارد، چرا که اساساً سیاستایاما در بعد خارجی غرب به نهاده

ای سفانه دول خاورمیانهأهای قومی / مذهبی خاورمیانه و در راستای منافع خود استوار است، منافعی که متی گسلرو

کوبند. بودجه چند تریلیارد دالری دولت ترامپ نیاز و افکار فناتیک / تئوکراتیک / الیگارشیک نیز بر طبل آن می

حات به واحدهای فرتوت جغرافیایی آن دارد و در این های قومی / مذهبی در خاورمیانه و فروش تسلیبه شورش

های جدید قومی / باید گفت پایان داعش، آغازی بر تشکیل فرقه ،راستا، اسرائیل نقشی متعین در این پازل دارد. بنابراین

 .ای و در راستای مطامع محور، آمریکا / اسرائیل استدینی داعش مآب در راستای تغییر در مرزهای خاورمیانه

طوری که های غیر قابل اعتنا، قرار دارد، بهقدرت-ی آسیای غربی در خطر تجزیه و تبدیل به ریزیاز سو 

دید هویتی/ سرزمینی جهای هویتی و امنیتی خود را به عنوان کنشگران کارگزاران جدید ژئوپلیتیک با ترسیم گفتمان

ل و نخبگان قومی است و چه این واکنشی به های داخاند. چه بپذیریم این کنش محصول گفتمانمطرح نموده

ای است. گذاری غرب، تضعیف دول قدرتمند خاورمیانهای، باید اعتراف نمود، سیاستساختارهای مسلط خاورمیانه

گردد کید میأباشد. گرچه، ت، استقالل کردهای عراق در این راستا قابل تحلیل می1982طور مثال در ژوئیه به

 . نمایندجدید در ژئوپلیتیک خاورمیانه برای ساختارهای قدیمی منطقه، تهدید/ فرصت عمل می واحدهای جغرافیایی

در خصوص شوک ژئوپلیتیکی حاصل از همه پرسی استقالل کردستان عراق و استقالل این منطقه که همچنین 

ایر واحدهای جغرافیایی واکنشی به چالدران و سایکس پیکو در مزوپوتامیای کردی است و قابلیت تسری را نیز به س

و سایکس 8584دارد، باید عنوان نمود، مزوپوتامیای کردی تا کنون دوبار تقسیم شده است. نبرد چالدران در سال 

، واکنشی به این دو تقسیم تاریخی است. واکنش به این 1982رسد رفراندوم شهریور که به نظر می 8382پیکودر سال 

ی فارغ از یدهد. از سوتشکیل می 19و  83تی کردها را در ترکیه و عراق در قرن تقسیم بندی، تمامی تاریخ مبارزا

ای نمودن کشورهای خاورمیانه، باید عنوان نمود که تفوق های تفرقه افکنانه عوامل خارجی جهت ذرهدخالت

ژمونی را در هژمونیک در مزوپوتامیایی که مهد تمدن، خاستگاه ادیان الهی و دارای یک جغرافیای خالق است، ه

مون ژای هیچگاه در طول تاریخ، جوامعی هگستراند. گرچه با توجه به اینکه جوامع خاورمیانهکلیت خاورمیانه می

-باشد، اصرار بر ناسیونالیسم قومی، سرزمینی و دینی، ذیل هژمونی میداننبوده و متشکل از مذاهب و اقوام مختلف می

باشد. تاریخ قرن بیستم در کشور عراق، همراه با پذیر نمیالسیک امکانهای کملت –های مسلط و تحت لوای دولت 

شورش کردهای این کشور، جهت خودمختاری، اعطای حق تعیین سرنوشت و تقابل سرزمینی با حکومت مرکزی 

گرفته  خر نبوده و از آنجا که نقطه تالقی تمدنی قرارأای متکنشگری کردهای عراق، پدیده ،عراق بوده است. بنابراین



 031 بندی مباحث کتابجمع 

است، محل منازعه ساختارهای هویتی منطقه بوده و باقی خواهد ماند. رفراندوم شهریور ماه در این واحد جغرافیایی 

ها و تهدیدهای را طلبانه این منطقه جهت حاکمیت دوژور خواهد بود که فرصتترین حرکت استقاللدوفاکتو، مهم

واهد آورد، گرچه سطوح تهدید / فرصت برای این ساختارها ای بوجود خای و فرامنطقهبرای ساختارهای منطقه

ترین دغدغه کشورهای همسایه کردستان عراق، به صورت سنتی، خیزش مهمبا این اوصاف، متفاوت خواهد بود. 

توان این تفکر را یک سندروم امنیتی و یا یک کرد فوبیا باشد، گرچه میناسیونالیسم کرد در کشورهای خود می

اموش نکنیم در اوایل تشکیل ساختار دوفاکتو در کردستان عراق، بر پایه همین سندروم، کشورهای همسایه، نامید. فر

های امنیتی متعدد، منعقد نمودند، در حالیکه، این ساختار دوفاکتو، بیشتر باعث انفعال کردهای کشورهای توافقنامه

ن سوریه، بنا به دالیل خاص خود از این قاعده مستثنی همسایه، حداقل در فاز مبارزه مسلحانه گردید، البته کردستا

در حکومت دوژوور نیز علی رغم، تهدیدات تاکتیکی/ استراتژیک استقالل کردستان عراق، باز به  بر این اساس،است. 

 رسد، فوبیای موجود، بر خاورمیانه کردی، سایه افکنده است. در سالیان حکومت دوفاکتو، کردستان عراق، بانظر می

های صنعتی و اداری، موفق گردیده یک مدل حکمرانی تعامل با دنیای خارج، دیاسپورای کرد، تقویت زیر ساخت

ای عملیاتی نماید. در این راستا با استفاده از یک دیپلماسی نیم ن را به صورت شایستهآ فدراتیو را برای خود تعریف و

ژئوپلیتیک را بوجود  بندی گفتمان هویتی/ سرزمینی/است، مفصل بند که البته مدیون احزاب ریشه دار پارتی/ اتحادیه

 باشد.بندی پایه اساسی استقالل این منطقه میآورده که این صورت

ها بود، در حال در خصوص ترکیه باید گفت، استقالل کردستان عراق که سابقاً، خط قرمز امنیتی ترک همچنین

ها شود، چرا که استقالل این منطقه با توجه به جذابیت گفتمانی ترکمیحاضر با نگاهی واقع بینانه به آن نگریسته 

در کردستان مزایای فراوانی برای ترکیه دارد، مضاف براین، تنها راه مجاری ارتباطی و صدور انرژی کردها، فارغ از 

غیر اقتصادی، اولویت مت ،خطوط احتمالی از کردستان سوریه و دریای مدیترانه از ترکیه عبور خواهد کرد. بنابراین

باشد. گرچه، همزمان، خیزش ناسیونالیسم کرد در طلبانه میپوشی از این حرکت استقاللها برای چشماساسی ترک

ها، بسیاری از احزاب و ترکیه و رد سناریوی استقالل کردستان عراق متصور است. در حال حاضر دموکراسی ترک

گرا را تا حد تواند فضای ذهنی کردهای ملیدموکراسی می نابراین،. بهای کرد را جذب خود نموده استشخصیت

زیادی تلطیف نماید، عالوه بر این در صورت استقالل کردستان عراق، بسیاری از کردهای ترکیه با توجه به زبان 

سوی باند و این موضوع خط مشترک اقتصادی / سیاسی را بین دو مشترک، عالقمندی خود را در کردستان عراق می

-سیس، به عنوان پادزهری علیه سیاستأنماید که حتی این اشخاص و نهادهای تازه تبرد آغاز می -مرز و با بازی برد 

علی رغم فوبیای متقدم ترکیه نسبت به استقالل  ،توانند عمل نمایند. بنابراینهای حزب کارگران کردستان ترکیه می

ای را برای آنها، به نمایش بگذارد. تواند چهره فرصت گونهستقالل، میکردستان، در نگاه جدید دولتمردان ترک، این ا

گرچه آینده کردستان سوریه و اتصال آن به اقلیم کردستان از طریق کانتون جزیره و اتصال به سواحل مدیترانه، ارزش 
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ت، عالوه بر این دهد که از مخاطرات استقالل کردستان برای ترکیه اسراهبردی ترکیه را برای کردها، کاهش می

نشین در منطقه اقلیم که ابزار فشار ترکیه در موضوع، حذف اقلیت ترکمن در کرکوک، توز خورماتو و مناطق ترکمن

ایحال در بین کشورهای منطقه کمترین حساسیت را باشد. علیها میباشند نیز، تهدیدی جدی برای ترکشمال عراق می

تواند برای همیشه تقالل کردستان داشته باشد. به عالوه استقالل کردستان عراق میدر این بازه زمانی ترکیه نسبت به اس

های قندیل، خلع ید نماید، همان اتفاقی که برای از حزب کارگران کردستان ترکیه در کردستان عراق و در کوهستان

خصوص استقالل کردستان  اما در میالدی در سوریه اتفاق افتاد. 39حزب کارگران کردستان ترکیه در اواخر دهه 

به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، ارتباط با کردهای عراق در عراق و مواضع ایران باید عنوان نمود 

های پارتی/ اتحادیه یکی از مرگای ایران قرار گرفت. ارتباط با رهبری قیاده موقت و کمک پیشدستور کار منطقه

توان به عملیات کرکوک، کردنشین در جنگ با عراق بود که از نمودهای موفق آن می دالیل موفقیت ایران در مناطق

میالدی کردهای عراق نیز، ایران میزبان سربلندی برای کردهای  34اشاره کرد. در قضیه انفال و جنگ داخلی سال 

گرفتن شیعیان در  ی بوده که بر وحدت سرزمینی عراق بخصوص پس از قدرتیعراق بود. ایران، همیشه از کشورها

های برون مرزی توسط کید داشته که دلیل اصلی آن بعد برون مرزی و مقابله با قدرتأساختار سیاسی این کشور، ت

حکومت مرکزی عراق، بوده است. مخالفت با استقالل کردستان عراق توسط ایران، بر خالف ترکیه که معتقد بر 

زبانان خود در مناسبی باشد، چرا که کردها در ایران بر خالف هم تواند تحلیلخیزش ناسیونالیسم کرد است، نمی

حوزه های تمدنی عرب/ ترک از لحاظ قومی، زبانی، تاریخی و فرهنگی با ساختار مرکزی، بیگانه نبوده و آمال خود 

تی و مدرن ایران نمایند تا در سلیمانیه و یا اربیل. عالوه بر این هیچ وقت در تاریخ سنرا بیشتر در تهران جستجو می

یت نشده است. لذا، حساسیت ایران بر روی استقالل ؤر ،کرد فوبیا توسط هیچ ساختار سیاسیای به نام زمین پدیده

ی نظر به دیالکتیک ساختار/ کارگزار یکردستان عراق را باید در ورای مرزهای جغرافیایی کشور، جستجو نمود. از سو

های ژئوپلیتیک در آینده خاورمیانه امری محتوم است که نباید از آن غافل در ژئوپلیتیک باید گفت خیزش کارگزار

ای کشور، قرار گیرد. کارگزاری ژئوپلیتیکی ای و خاورمیانهو طبیعتًا، این موضوع باید در دستور سیاست منطقه

راستای منافع کردهای عراق در صورت استقالل با ساختار ژئوپلیتیکی ایران، نه تنها تعارضی ندارد، بلکه در 

زیرا قلمروخواهی کردهای عراق را در تعارض سرزمینی با مناطق  .ژئوپلیتیکی ایران در قلب مزوپوتامیا قرار دارد

وان گفت، استقالل از واحدهای جغرافیایی پسا سایکس تبه نوعی که می دهد.عرب سنی و مرزهای ترکیه قرار می

واره تعارض گونه کردها را در تمامی قرن بیستم تشکیل داده و ی، عادتی و عبور از مرزهای تصنعی مزوپوتامیاییپیکو

 باشد. پرسی استقالل کردستان عراق، واکنشی به چالدران و سایکس پیکو در این بازه زمانی میهمه
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یرهای غای و ترکیب متای و بین رشتهبا نگاهی چند رشته این کتاب، استحاضر شایان ذکر  نوشتاردر پایان 

، اثری بکر که حاصل یک دهه تحقیق میدانی و تئوریک خالقان آن استهای مختلف و با نگاهی لف از رشتهمخت

و امید است که  دهدلعات علوم اجتماعی، قرار میشناسی بدیع در اختیار پژوهشگران و مطاخاص را با یک روش

 قرار گیرد. شناسیفیای سیاسی و جامعهالملل، جغراهای ژئوپلیتیک، روابط بینپژوهان رشتهمورد توجه اندیشه



 



 015 و مأخذ بعمنا 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی      

 ،ارتشی اسیس -یدتیعق سازمان انتشارات: تهران عراق، اشغال از بعد و قبل کایآمر(. 8912) ناصر آراسته 

 .رانیای اسالمی جمهور

 ر ت، دفهارجور خام وزارتت ، تهران: انتشاراساختار حکومت عربستان سعودی (.8938) اهللآشتی، نصرت

 .یللمالنیو ب یاسیس اتعطالم

 نشر کتاب سیاسی :سیاست و حکومت در عربستان سعودی، تهران (.8931) دوداوسید ی، یآقا.  

 ( روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی؛ چالش8913آقایی، سید داوود، احمدیان، حسن .) های

 .9 ، شماره49ی سیاست، دوره امکانات پیش رو، فصلنامه بنیادین و

  محمدرضا ترجمه های ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، اندیشه (.8919همکاران )اتوتایل، ژئاروید و

 .انتشارات وزارت امور خارجه :حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران

 تهران: نشر نییتی، از افسانه تا واقعیقومیت و قوم گرا (.8923) احمدی، حمید ،. 

 انتشارات وزارت امور خارجه :روابط ایران و عربستان در سده بیستم، تهران (.8913) احمدی، حمید. 

 بان امنیت نگار راهبردی دیدهتجاوز عربستان به یمن: اهداف و چشم انداز، ماه .(8934) احمدی، وحیده

 .92ملی، شماره 

 ها، معاونت های عرب؛ رویکردها و چالشیام ملتعربستان سعودی و ق. (8939) احمدیان، حسن

 های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.پژوهش

 های جهان عرب، فصلنامه استراتژی عربستان در برابر خیزش .(8939) احمدیان، حسن و محمد زارع

 .1گذاری، سال دوم، شماره نامه سیاستره

 مطالعات  ها در روابط ایران و عربستان، فصلنامهها و همگرایی(. واگرایی8923) اخوان کاظمی، بهرام

 .1خاورمیانه، سال هفتم، شماره 

 مداخله نظامی سعودی در یمن: در جستجوی امنیت یا پرستیژ؟، وب سایت ابرار  .(8934) اسدی، علی اکبر

 معاصر تهران.
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 ( واکاوی بنیادگ8939اسدی، علی، طهمورث غالمی .)اقتصادی،  -سیاسی رایی اسالمی در خاورمیانه، مجله

 .119ی شماره

 یزدان نشر، تهران: فرهنگ و شبه فرهنگ(. 8918، محمدعلی )اسالمی ندوشن 

 ،مریکا و روسیه نسبت به بحران آسیاست خارجی  .(8934) جودی بابازادهامیر سعید  رم واک اشرفی

 .91، شماره 1ره ، دوالمللسوریه، فصلنامه مطالعات روابط بین

 ( 1985البسیونی، محمد عبدالحلیم).  حسابات معقده: التحالف العربی والصراع الیمنی، القاهره، مرکز

 .االقلیمی للدراسات

 ( 8913امیردهی، ع. ر) . ،یمن، از حاکمیت سیاسی تا روابط با جمهوری اسالمی ایران، مجله اندیشه تقریب

 .19شماره 

 ،نامه فصلنامه ره الملل،نظام بین وسازنده ایران در ثرؤاهبردهای تحقق تعامل مر(. 8939) جهانبخش ایزدی

 .9شماره  سال دوم، گذاری،سیاست

 ( 8918بحرانی، مرتضی .)سازان مطالعات اندیشه یمؤسسهتهران:  اجتماعی بحرین، - های سیاسیجنبش

 .نور

 های علمی و مطالعات ان: مرکز پژوهشتحوالت عربی، ایران و خاورمیانه، تهر .(8931) برزگر، کیهان

 استراتژیک خاورمیانه.

 8 مارهتعامالت سیاسی ایران ـ عربستان پس از یازدهم سپتامبر، فصلنامه راهبرد، ش (.8911) برزگر، کیهان . 

 ( چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، 8913بوزان، باری، ویور، الی و پاپ دوویلد .)

 ژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پ

 ( پساسیاست: نظریه و روش، تهران: نشر نی.8931تاجیک، محمدرضا .) 

 ( 8934تافوری، دیوید). گذارد، ای ایران تأثیر میمقام سابق آمریکایی: مسئله یمن بر روند مذاکرات هسته

 .1/8/8934خبرگزاری صدا و سیما، 

 ( 8939ترابی، طاهره) . عربستان،  -های ژئوپلیتیکی ایران فارس در روند رقابتآمریکا و ثبات خلیج

 .5فصلنامه دیپلماسی صلح عادالنه، شماره 
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 1989 -1988ای ایران و عربستان در خاورمیانه رقابت منطقه. (8931) جانسیز، احمد و سجاد بهرامی ،

 .1فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیستم، شماره 

 ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.الشچ .(8911) جعفری ولدانی، اصغر 

 8939ای در بحران سوریه )های منطقهنقش قدرت. (8931) جعفری ولدانی، اصغر و سید علی نجات-

 .4مطالعات خاورمیانه، سال بیستم، شماره  (، فصلنامه8939

 ژئوپلیتیکی واحدهای جغرافیایی دوفاکتو،  (. برندسازی8932پور )حاتمی، محمدرضا و محمدرضا عبداله

 .4های سیاسی جهان اسالم، سال هشتم، شماره فصلنامه پژوهش

 ییعدالت فضا لیو تحل یبررس(. 8938حسین، مهدیان بهنمیری، معصومه و علی مهدی )نژاد، حاتمی 

 ،Taxonomyو  Topsis ،Morris یهابا استفاده از مدل یدرمان -یاز خدمات بهداشت یبرخوردار

 .5مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال دوم، شماره، 

 ( اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، م8915حافظ نیا، محمدرضا .)د: انتشارات پاپلی.شه 

  های ژئوپلیتیکی درعراق نوین وسازه(. 8938و محمدرضا عبداله پور ) ییفیروزجاحسینعلی کریمی 

 .83، شماره 4، سال سیاسی مطالعات هفصلنام، مهوری اسالمی ایرانجهای پیشروی چالش

 مؤسسه فرهنگی تهران: کردها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،  .(8912) پناه، جعفرحق

  .المللی ابرار معاصرمطالعات و تحقیقات بین

 ،معاصر ابرار انتشاراتتهران:  امنیت، هاینظری. (8918) عبداله خانی. 

  یابی منازعات ایران و عربستان: ریشه. (8934ار )گامین پرهیزخضری، احسان، صفوی، سید حمزه و

 .19المللی، شماره مطالعات موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین

 جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه: دره . (8913) درایسدل، آالسدیر و جرالد اچ. بلیک

 المللی.ران: دفتر مطالعات سیاسی و بینمیرحیدر، چاپ پنجم، ته

 1انداز و آینده، مجله دیپلمات، شماره سابقه علیه یمن؛ چشمائتالف بی. (8934) رضایی، نیما. 

 ( 8939روحی دهبنه، مجید .)الملل از منظر سازهگرایی در روابط بینسازی همگرایی و منطقهمفهوم-

 .89 ، شماره4الملل، دوره های بینپژوهش فصلنامه ،اروپا یموردی: اتحادیه یمطالعه ،انگاری
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 امنیتی،  -نفت و مسیرهای انتقال انرژی، فصلنامه دفاعی. (8915) رودریگو، ژان پاول و حسن ربیعی

 .59شماره

 11/3/8938ی جمهوری اسالمی ایران، روزنامه 

 ( 8911روی، پل) .18طالعات راهبردی، شماره منیژه نویدنیا، فصلنامه م معمای امنیت اجتماعی، ترجمه. 

 ترسد، خبرگزاری دلیلی بر دخالت ایران در یمن نیست/عربستان از دولت شیعی می. (8934) زکریا، فرید

 جمهوری اسالمی.

 عاملی همگرا ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق،(. 8939پور )، صادق و محمدرضا عبدالهزیباکالم 

 .4، شماره 48، دوره امه سیاست،دانشکده حقوق وعلوم سیاسیفصلن درنزدیکی کردهای عراق به اسرائیل،

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ بازبینی نظری و پارادایم ائتالف،  .(8923) القلم، محمودسریع

 تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.

 ( ،دولت مجازی یا رئالیس8914سلیمی حسین .)روزکرانس، ای نظریه ریچارد متهاجمی: بررسی مقایسه م

 .82، شماره 2مجله پژوهشی حقوق و سیاست، سال

 941هفته نامه خبری، تحلیلی مثلث، شماره  (.8935) سید مجتبی جالل زاده. 

 ی نیروها در خاورمیانه، اطالعات ای ایران و عربستان و موازنههای منطقهرقابت (.8911) شجاع، مرتضی

 .149تا 193 یمارهسیاسی ـ اقتصادی، ش

 های جغرافیایی، جلد دوم، تهران، انتشارات های محیطی و مکتبفسلفه(. 8911) ، حسین،شکویی

 .گیتاشناسی

 ( 1985عالم، امل).  یرانی علی الیمن وجهه نظر یمنیه، مرکز الجزیره للدراسات.اال –الصراع السعودی 

 نظریه های امنیت، تهران: انتشارات ابرار معاصر. .(8913) عبداله خانی، علی 

 جذب اسرائیل  ای،های منطقهمیدان تعارض ژئوپلیتیکی کردستان عراق با .(8939) محمدرضا پور،دالهعب

 .35، شماره 81سال  فصلنامه مطالعات خاورمیانه، درمیدان مغناطیسی کردستان عراق،

 ری سایت تحلیلی خب داعش، ظهور قبض وبسط ژئوپلیتیکی کردستان عراق با .(8939) محمدرضا پور،عبداله

 http://www.bultannews.com/fa/news/159132) بولتن نیوز
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 وپلیتیکی ئدیالکتیک ساختار، کارگزار در منازعات ژ (.8934) متقیو افشین  پور، محمدرضاعبداله

 .99، شماره 1، سال کید بر کارگزاری ژئوپلیتیکی کردستان عراق، فصلنامه مطالعات سیاسیأخاورمیانه با ت

 گذاریسیاست ن برآ ثیرأت شیعیان و و ی کردهایهمگرا(. 8939) زیباکالمصادق  و رضامحمد پور،عبداله-

  .علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و فصلنامه سیاست،، های امنیتی ج.ا.اایران درعراق

 فصلنامه آمایش و ناسیونالیسم، تعارض و دیاسپورا،. (8939) زیباکالمو صادق  محمدرضا پور،عبداله 

 .8شماره  سال اول، المللی چابهار،دانشگاه بین وسعه،ت

 (. سوژگی ژئوپلتیکی حزب کارگران کردستان ترکیه در 8934قادری ) و عبدالرحیم پور، محمدرضاعبداله

 .4، شماره 5النهرین شمالی، فصلنامه پژوهشی جهان اسالم، دوره بین

 اختار، کارگزار در منازعات ژیوپلیتیکی دیالکتیک س(. 8935) دیانت و محسن پور، محمدرضاعبداله

 .انتشارات کلک سیمینتهران: خاورمیانه، 

 (. قلمروخواهی سرزمینی ترکیه و ژئوپلیتیک سلفی در 8933پور، محمدرضا و محمدرضا حاتمی )عبداله

 .9خاورمیانه، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره 

 عرصه  خرده میدان کردستان عراق، (.8939) رادکرمیو محمد  محمد اخباری، محمدرضا، پور،عبداله

 .15شماره  جغرافیای انسانی، در نو هاینگرشفصلنامه  تقابالت ایران وترکیه،

 ( ژئواستراتژی، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.8939عزتی، عزت اهلل .) 

 ( 8934عمادی، سینا.) ات سیاسی و اقتصادیهای تندور و ژئوپلیتیک خاورمیانه، فصلنامه اطالعگروه ،

 .991شماره 

 ( 8939قاسمی، فرهاد). ای، تهران: نشر میزان. الملل و مطالعات منطقههای روابط بیننظریه 

  های ضد سیستمی در شبکه ژئوپلیتیک جهان گیری گروهشکل .(8935عین الهی )بهرام قاسمی، فرهاد و

 .4اسالم، جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره 

 المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین(. شورای همکاری خلیج فارس، تهران: 8911نراقی، علی اصغر ) قاسمی

 انتشارات وزارت امورخارجه.

 ( بررسی انتقادی8939کریمی، ایوب .) - ی نقد ایدئولوژی اسالوی ژیژک، فصلنامه شناختی نظریهروش

 .8ی علوم سیاسی، سال هفتم، شماره پژوهشنامه
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 سایت دیپلماسی ایرانی.جنگ سرد عربستان علیه ایران، وب .(8934) لینت و من لورت هیالریلورت، ف 

 ،تهران: دانشگاه  چاپ اول، نصری، قدیر ترجمه امنیت درخاورمیانه، ی جدیدچهره(. 8913) لیجی مارتین

 .امام صادق

 ،حاجی یوسفی، محمد یرترجمه ام نظریه درعلوم سیاسی، و روش. (8911) جری استوکر، و دیوید مارش 

 .تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

 ( 1985مترسکی، الکساندر). .الحرب األهلیه فی الیمن، مرکز العربی للدراسات و السیاسات 

 ( 8931متقی، افشین .)پژوهشنامه می در جهان اسالمهای قدرت انقالب اساللفهؤتحلیل ژئوپلیتیکی م ،

 .1 ، شماره1انقالب اسالمی، سال 

 ( 8939متقی، افشین .)شناسی و ظرفیت سنجی مسائل امنیتیتغییرات ساختار جمیعتی ج.ا.ایران: آسیب ،

 .5، شماره 43فصلنامه جغرافیای انسانی، دوره 

 ( 8934متقی، افشین .)انگاریهای ناسازواری در روابط ایران و عربستان بر پایه نظریه سازهواکاوی زمینه ،

 .81اهبردی سیاست، شماره های ری پژوهشفصلنامه

 ( 8931متقی، افشین و مصطفی رشیدی ،)گرایی در جهان اسالم از منظر بر تبیین ژئوپلیتیکی الگوهای اسالم

 .14، شماره 3مطالعات انقالب اسالمی، سال  ، فصلنامهگراییساخت

 ( بررسی ژئوپلیتیکی انقالب اسالمی از منظر 8931متقی، افشین و مصیب قره بیگی .)انگاری، فصلنامه سازه
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