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چکیـده
خاورىیاٌَ از یک دَُ كتم ةَویژه در پی جِاجو ٌظااىی اىریکاا ةاَ غارابا ةاا اشافایل شػانیاث
جریانُای اشراطی ىّاجَ شده اسث .در جدهیم غّاىم گسحرش ایً جریانُاا غالوهةر غّاىم سطح
ىٍطلَای در راسحای ركاةث ةازیگران اصهی خاورىیاٌَ و سطح ةیًانيهم ُيچّن خضاّر ٌیروُاای
شراىٍطلَای و جغییر دسحّرکار سیاسث خارجی اىریکا در خاورىیاٌَا ةاید ةَ غّاىم زىیٍَساز داخهی
کشّرُای درگیر ٌیف جّجَ داشث .در جدهیم دالیم ظِّر ایً جریانُاا ویژگیُای خاص خاکو ةر
کشّرُای ىٍطلَ در كانب شرٍُگُای سیاسی چٍدپارها ٌاةراةریُای سیاسای و اجحيااغیا چاانل
ىشروغیث و دونثُای شکٍٍده ٌیف ةاید نداظ شٌّد .در ىیان کشاّرُای خاورىیاٌاَا در غاراب ةاا
ایجاد خأل كدرت پس از صداما چانلُاای ىحػادد و درگیریُاای كاّىی پاس از نا زىیٍاَُای
جشکیم و گسحرش ایً گروهُا شراُو شده اسث .در ایً چارچّبا ُدف اصهی ایً ىلانَ واکااوی
اشراطگرایی در غراب اسث .ةر ایً ىتٍا پرسل اصهی کَ ایً ىلاناَ ىطار ىیکٍاد ایاً اساث کاَ
ىِوجریً غّاىم داخهی گسحرش جریانُای اشراطی در غراب کداىٍد؟ شرضیَ اصهی پاژوُلا ایاً
اسث کَ جشکیم جریانُای اشراطی در غرابا ریشَای جاریخی داشحَاٌد کَ سیاسثُای دونثُاای
خاکو و ساخحار چٍدپاره غراب ن را جلّیث کرده اسث .ایً ىلانَ ةا روش جدلیق جدهیهیاجّصیفی
و ةا اسحفاده از ىٍاةع کحاةخاٌَای ةَ واکاوی ایً ىّضّع ىیپردازدٌ .حیجَ ىِو ایً پژوُل ن اساث
کَ گسحرش جریانُای اشراطی در غرابا ٌحیجاَ غّاىام چٍدگاٌاَ سااخث جديیهای دونث اىهثا
شکافُای اجحياغی ىحػددا اٌسداد سیاسی و چانل ٌاکار ىدی دونث اسث.
 واژگان کلیدی:
غرابا جریانُای اشراطیا غّاىم دروٌیا شکافُای اجحياغیا دونث ٌاکار ىد
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مقدمه
گؼوه٦ای اٗؼاًی ة٨ً٥رکٞی از صغود یک د ٥٦گػقتح ٥جتاک٨٤ن در ٌٛ٤٠ت ٥ظاور٠یا٣ت٥
رقغ و گـحؼش یاٗح ٥ا٣غ و ّؼاق از کك٨ر٦ای ای ٥ٌٛ٤٠ ٢اؿث ک ٥پتؾ از ؿت٨ٛط متغام در
ؿال  2003ة٨ً٥ر زغی ةا ای٠ ٢كک ٜروة٥رو قغه اؿث .رقغ اٗؼاطگؼایتی در ّتؼاق ةؼای٤تغ
ّ٨ا٠ ٜ٠عح٘ٞی در ؿٌ٨ح داظٞی٥ٌٛ٤٠ ،ای و ةی٢اٞٞ١ٝی اؿتث کت ٥در ایت ٢ةتی ،٢قتؼایي و
اوواع داظٞی ای ٢کك٨ر ؿ١ّ ٟ٧غهای از ای٨٠ ٢و٨ع را ة٥ظ٨د اظحناص داده اؿتثٛ٠ .اةٞت٥
٣یؼو٦ای ظارزی ةا ّ٤امؼ ةاٚی٠ا٣غه ارجف در ٠ؼص ٥ٞپؾ از ج٧از ٟا٠ؼیکا در ؿتال  2003و
جكکی٦ ٜـح٦٥ای ٛ٠او٠ث ة٥ویژه در ٠یان گؼوه٦ای ؿ٤ی وٗتادار ةت ٥متغام ةت٦ ٥ؼجو٠تؼج
گـحؼده در ؿال٦ای اوٝی ٥اقٕال ٤٠سؼ قغ ) .(Fawcett, 2013: 325-328ظأل ٚغرت اوٝیت٥
و ٗٛغان صاک١یث ٞ٠تی ةتا ورود ٣یؼو٦تایی از ٤٠تاً ٙدیگتؼ ٠ا٤٣تغ إٗا٣ـتحان و ّىت٨گیؼی
گؼوه٦ای اٗؼاًی ة١٦٥ؼاه ٣اج٨ا٣ی ٣یؼو٦ای ظارزی در ةؼٚؼاری ا٤٠یتث ،ووتْیث کكت٨ر را از
ؿال  2006وظیٟجؼ کؼد.
ةضؼان ؿیاؿی ؿال  2010و جٛـی ٟپـث٦ای ؿیاؿی پؾ از ٠اه٦ا کك١کف ةا ةت٥رخ
کكیغن گؼایف٦ای گؼیؽ از ٠ؼکؽ ،اووتاع ا٤٠یحتی ایت ٢کكت٨ر را ةت٥ویژه در ٤٠تأً ٙؼةتی
ة٠٥ؼاجب وظیٟجؼ ؿاظث .در پایان ؿال ٣ 2011یؽ ک٣ ٥یؼو٦ای ظارزی از ایت ٢کكت٨ر ظتارج
قغ٣غ ،ة٥رٔ ٟجأکیغ ٛ٠ا٠ات ؿیاؿی و ٣یؼو٦ای ا٤٠یحی ّؼاٚی ةؼ ج٨ا٣ایی در ةؼٚتؼاری ا٤٠یتث
داظٞی٥٣ ،ج٧٤ا قؼایي ا٤٠یحی کك٨ر چ٤غان جٕییؼی ٣کؼد ،ةٞک ٥ةضؼان٦ای ؿیاؿتی پیدرپتی
و وْٖ دوٝث ٠ؼکتؽی شقتکارجؼ قتغی ایت ٢ةضؼان٦تا قتک ٜدرونگؼو٦تی پیتغا کتؼده و در
مٖشرایی ر٦تؼان قیْ ٥در ا٣حعاةات ؿال  2014ظ٨د را ٣كان داد٣غ٠ .س ٥ّ٨١ای ٢کاؿحی٦ا
در ؿال  2014ة ٥ج٧از٣ ٟیؼو٦ای داّف از ٠ؼز ؿ٨ری ٥و از دؿث رٗح ٢ةعف٦ای وؿیْی از
٤٠أً ٙؼةی و ق١ال ٔؼةی ّؼاق در اؿتحان٦ای متالحاٝغی٣ ،٢ی٤ت٨ا و ان٣تتار و صحتی ظٌتؼ
ؿ٨ٛط ةٕغاد و ق٧ؼ٦ای قیْ٣٥كی٤٠ ٢سؼ قغ کً ٥ی دو ؿال گػقح ٥ادا ٥٠داقح ٥اؿث.
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٦تتغا امتتٞی ٛ٠اٝتت ٥صاوتتؼ ،واکتتاوی و ةؼرؿتتی ز٠ی٤تت٦٥ای داظٞتتی رقتتغ و گـتتحؼش
زؼیان٦ای اٗؼاًی در ّؼاق اؿث و در ای ٢چ٧تارچ ٨ایت ٢پؼؿتف را ٌ٠تؼح ٠یک٤تغ کت٥
ٟ٧٠جؼی٨ّ ٢ا ٜ٠داظٞی گـحؼش زؼیان٦ای اٗؼاًی در ّؼاق کغا٤٠غ؟ ٗؼوتی ٥امتٞی ٛ٠اٝت٥
ای ٢اؿث ک ٥جكکی ٜو گـحؼش گؼوه٦ای اٗؼاًتی در ّتؼاق از ریكت٥ای جتاریعی ةؼظت٨ردار
اؿث ک ٥در ً٨ل ؿال٦ای پؾ از اؿحٛالل ،ؿیاؿث٦ای ٣اکارش٠غ دوٝث٦ای صتاک ٟةتؼ ایت٢
کك ٨ر و در٣حیس ٥ایساد قکاا ّ١غه در ةیٛ٣ ٢اط ٠عحٞتٖ ،شن را ج٨ٛیتث کتؼده اؿتث .ایت٢
ٛ٠ا ٥ٝةا روش جضٛی ٙجضٞیٞیتج٨می٘ی در ٚاٝب ٤٠اةِ کحاةعا٣ت٥ای و ةتا ة٧ؼهگیتؼی از ؿتٌش
جضٞی ٜداظٞی ة٨٤ّ٥ان چارچ ٨جضٞیٞی ةضخ ،ة ٥واکتاوی ایت٨٠ ٢وت٨ع ٠یپتؼدازد .در ایت٢
راؿحا یاٗح٦٥ا ٣كان ٠ید٤٦غ کّ ٥ؼاق ةت٥دٝی ٜةاٗتث ٚت٠٨ی و ٠تػ٦تی واگؼایا٣ت ٥و اٚتغا٠ات
جتْیهش٠یؽ دوٝث٦ای صاک ٟةؼ ای ٢کكت٨ر١٦ ،ت٨اره ٠ـتحْغ درگیؼی٦تای داظٞتی و ٚت٠٨ی
اؿثی ة٤اةؼای ٢گـحؼش زؼیان٦ای اٗؼاًی در ّؼاق ةؼای٤غ و ٣حیس ٥ؿاظث جض١یٞی دوٝتث و
صک٠٨ث ،قکاا٦ای ازح١اّی ٠حْتغد ،وزت٨د ا٣ـتغاد٦ای ؿیاؿتی و در٧٣ایتث ٣اکارش٠تغی
دوٝث٦ای صاک ٟةؼ شن اؿث.
 .4چارچوب نظری :سطح تحلیل داخلی
یکی از رویکؼد٦ا در جتیی ٢چؼایی جض٨نت ؿیاؿی در ٤٠تاً ٙةضؼانظیتؽ ،اؿتح٘اده از
ؿٌ٨ح جضٞیٞ٠( ٜی٥ٌٛ٤٠ ،ای و ةی٢اٞٞ١ٝی) اؿث ک ٥از ًؼیت ٙش٧٣تا ٠یجت٨ان ةت ٥جضٞیت ٜو
ةؼرؿی جض٨نت ؿیاؿی در ای ٢کك٨ر٦ا پؼداظث .اٝتح١٠ ٥کت ٢اؿتث ةتی ٢ؿتٌ٨ح یادقتغه،
ارجتاط و جأدیؼ٦ای ٠حٛاةٚ ٜاةٜج٨ز٧ی وز٨د داقتح ٥ةاقتغ١ْ٠ .ت٨نر در ؿتٌش ٞ٠تی٨ّ ،ا٠تٜ
٤٠ضنؼةٗ٥ؼد کك٨ر٦ا ١٦چ٨ن رو٣تغ دوٝث تٞ٠ثؿازی ،ووتْیث ٨٦یتث ٞ٠تی و ٨٦یث٦تای
رٚیب ،قکاا٦ای ازح١اّی ،ووْیث اٚحنادٗ ،ؼ٤٦گ ؿیاؿی ،اصؽا و گؼوه٦ا ٨٠رد ةؼرؿتی
ٚتتؼار ٠یگیؼ٣تتغ .یکتتی از ویژگتتی٦تتای ةتتارز کكتت٨ر٦ای دؿتتحع٨ش ةضتتؼان در ظاور٠یا٣تت،٥
ؿاظحارة٤غی زْ١یحی ةا پؼاک٤غگی ٠٨ٚی و ٠ػ٦تی ٗؽای٤غه اؿث .ةـیاری از کكت٨ر٦ای ایت٢
 ٥ٌٛ٤٠درّ ٜ١ةا در ک٤ار ٚ ٟ٦ؼار دادن چ٤غی٠٨ٚ ٢یث ظاص جكکی ٜقغها٣غ .در ای ٢ز٨اِ٠
ک ٥از ٣ا١٦گ٣٨ی و پیچیغگی ظامتی ةؼظ٨ردار٣تغ ،ة٤تا ةت ٥گ٘حت٦ ٥تا٣حی٤گح٨ن٦ ،تی ٣یتؼوی
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ازح١اّی واصغی ١٣ی ج٨ا٣غ زا ٥ْ٠و ازح١اّی ؿیاؿی را ةؼ پا ک٤تغ٠ ،گتؼ ش٣کت٧٣ ٥اد٦تایی را
ةیاٗؼی٤غ ک ٥ةح٨ا٤٣غ ٠ـح ٜٛاز ٣یؼو٦ای ازح١اّی ة٥وز٨دشور٣غة شن ٧٣اد٦ا ،ادا ٥٠صیات د٤٦غ
(٦ا٣حی٤گح٨ن.)19 :1386 ،
وز٨د چ٤غگا٣گی ٠٨ٚی و ٠ػ٦تی و صى٨ر ز٨ا٠٨ٚ ِ٠ی در ةعف٦تای زتغا از ٦ت ٟدر
ةؼظی از ای ٢کك٨ر٦ا١٦ ،ؼاه ةا وز٨د و اؿح١ؼار صک٠٨ث٦تای ة٥امتٌالح ٣تژادی کت٤٠ ٥تاةِ
کك٨ر را ة ٥یک ٠٨ٚیث ظاص اظحناص ٠ید٤٦غ ،ایستاد قتکاا٦تای ازح١تاّی را ةت١٦٥ؼاه
دارد .جْغد ای ٢قکاا٦ا در قؼایي رٚاةث ٚغرت٨٠ ،زتب ج٨ٛیتث ٨٦یث٦تای ٚت٠٨ی قتغه و
در٣حیس ٥دوٝث٦ای ةیدتات ک ٥از دیگؼ ویژگتی٦تای کكت٨ر٦ای ایتٌٛ٤٠ ٢ت ٥اؿتثَ ،تا٦ؼ
٠یق٣٨غ .ة ٥ةیا٣ی دیگؼ ،از١اعُ٣ؼ داظٞی ٨٠ردُ٣ؼ ٦ا٣حی٤گح٨ن ،یْ٤ی ایساد ٧٘٠ت٨م زاْ٠ت٥
ؿیاؿی و صک٠٨ث ةؼظ٨ردار از ٠كؼوّیث ّ٠٨١ی ک ٥یکی از راه٦ای ایساد دوٝث٦ای ةادتتات
اؿث (٦ا٣حی٤گح٨ن ،)1386 ،در ای٤٠ ٢اً ٙقک١٣ ٜیگیؼد و یا در ة٧حؼی ٢صاٝث ٠ا٤٣غ ٝت٤ان
ّٛی ٟاؿث .وز٨د قؼایي رٚاةث ٚغرت ٠یان ٠٨ٚیث٦تای ٠عحٞتٖ در کكت٨ر٦ای دؿتحع٨ش
ةضؼان ای ،٥ٌٛ٤٠ ٢ز٠ی٦٥٤ای ّغم قتکٜگیتؼی اجضاد٦تای ٗؼاٚت٠٨ی و ؿـتحی دوٝتث٦تای
ائحالٗی یا ة٥امٌالح دوٝث وصغت ٞ٠ی را ٗؼا ٟ٦کؼده اؿث.
ةایغ اذّان کؼد ک ٥اکذؼ کك٨ر٦ای ای ٥ٌٛ٤٠ ٢از ْ٠ىالت ا٤٠یحی داظٞی ر٣ر ٠تیةؼ٣تغ
ک ٥ة٨ً٥ر ّ١غه ٣اقی از وْٖ رو٣غ٦ای دوٝثتٞ٠ثؿازی اؿتث .ةت٨٤ّ٥ان ٠ذتال٠ ،كتکالت
جؼکی ٥ةا کؼد٦ا٠ ،كکالت ٗؼ٥ٚای پیچیغه در ؿ٨ری ،٥قکاا٦ای ٚتیٞگی و ٠ػ٦تی ّ١یت ٙدر
ّؼاق ،ةؼظی از گؼایف٦ای زغاییًٞتا ٥٣در ایؼان ،و قکاا٦ای ٠ػ٦تی و ٗؼٚت٥ای چ٤غنیت٥
در ٝت٤ان ک ٥ة ٥ز٤گ٦ای داظٞی ً٨ن٣ی٠غت ٤٠سؼ قغها٣غ ،ج٧٤ا ةؼظی از ز٤تت٦٥تای ٞ٠تی
ةضؼان و ٣اا٤٠ی در ظاور٠یا ٥٣را قک ٜدادها٣غ (٣یاک٨ئیٗ .)102 :1392 ،ؼای٤غ ج٨ؿْ ٥در ایت٢
کك٨ر٦ا ّ١غجار ٣ا١٦گ٨ن ،جض١یٞی ،و ظ٨دکا ٥٠ة٨ده و رو٣تغی ةتان ةت ٥پتایی ٢داقتح ٥و ج٧٤تا
ؿٌش اٚحنادی را قا٠ ٜ٠یق٨د .اٚحنتاد ٣یتؽ ةت٨ً٥ر ّ١تغه واةـتح ٥ةت٤٠ ٥تاةِ زیؼز٠ی٤تی،
جک ٠ضنٝ٨ی و را٣حیؼ اؿث و کك٨ر٦ا ةتا ٗتؼوش ٠ت٨اد ظتام٠ ،ا٤٣تغ ٘٣تث اداره ٠تیقت٣٨غ و
ؿاظحار٦ای اٚحنادی ش٧٣ا از ٟ٦جک١یٞی ا٣غکی ةؼظ٨ردار اؿث.
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٤٠تتاِٗ ٚتتغرت٦تتای ةتتؽرا٣ ،تتا١٦گ٣٨ی ٣اقتتی از جْتتغد ٠٨ٚیتتث٦تتای ٠عحٞتتٖ ةتت١٦٥ؼاه
صک٠٨تث٦تای جکؿتاظحی کت ٥ةتا اّ١تتال ؿیاؿتث٦تای ؿتؼک٨ةگؼا ٥٣ؿتْی در زٞتت٨گیؼی از
گؼایف٦ای گؼیؽ از ٠ؼکؽ در ةی ٢ا٨ٚام دار٣غٗ ،ؼ٤٦گ ؿیاؿی ای ٥ٌٛ٤٠ ٢را ةا ظكت٣٨ث ٗؼاگیتؼ
ؿیاؿی ١٦ؼاه کؼده اؿث٣ .اةـا٠ا٣ی اصؽا و گؼوه٦ا یکی از ویژگتی٦تای ةتارز ٌٛ٤٠ت ٥اؿتث.
اٝؽا٠ات ٣اقی از صٍ٘ یکپارچگی و ٧٠ار گؼایف٦ای گؼیؽ از ٠ؼکؽ ،ة١٦٥ؼاه ٣تت٨د ؿتازوکار٦ای
ا٣حعاةاجی ٠كعل٨٠ ،زب َ٨٧ر صک٠٨ث٦ای اٚحغارگؼا و یا دود٠ا٣ی در ای ٥ٌٛ٤٠ ٢قغه اؿتث
ک ٥یا ٠ا٤٣غ اّؼا ص٨زه ظٞیر ٗارس ةا اصؽا ةیگا٥٣ا٣غ و یا ٠ا٤٣تغ ّتؼاق دوره متغام٠ ،نتؼ در
دوره ٠تارک و ؿ٨ری ٥جضث صک٠٨ث اؿغ ة ٥دیکحاج٨ری صؽةی ا٣سا٠یغها٣غ.
 .2افراطگرایی و جریانهای افراطی در عراق
از اةحغای ٚؼن اظیؼّ ،تؼاق زٞت٨ه ةتارز واگؼایتی ٠٨ٚی ت٠ػ٦تی ،ظكت٣٨ث و ةتیدتتاجی
ؿیاؿیتازح١اّی در ظاور٠یا ٥٣ة٨ده اؿث .ةا درُ٣ؼ داقح ٢رویکؼد زا٥ْ٠ق٤اؿی ؿیاؿتی و
جاریعی ،ةایغ ظاًؼ٣كان کؼد ک٨٧َ ٥ر و گـحؼش ظك٣٨ث٦ای ٠٨ٚیت٠ػ٦تی در ّؼاق ،ج٧٤تا
ریك ٥در ظأل ٚغرت دوٝث ٠ؼکؽی و ٣ت٨دن دوٝث ٛ٠حغر ٣تغارد ،ةٞکت٨ّ ٥ا٠ت ٜو ٠ف٘ٝت٦٥تایی
چ٨ن ٣تت٨د یتک ٨٦یتث ٞ٠تی ٗؼاگیتؼ ،کی٤ت٦٥تای جتاریعی گتؼوه٦تای ٚت٠٨ی و ٠تػ٦تی و
دوٝثتٞ٠ثؿازی جض١یٞی ة٥ویژه در دوره صاک١یتث صتؽ ةْتخٛ٣ ،تف ١٧٠تی در َ٧ت٨ر و
گـحؼش ظك٣٨ث٦ا داقح٥ا٣غ .ای ٢ةـحؼ ةیدتات و ٣اا١٦ ،٢٠ؼاه ةا وز٨د ةضؼان٦ای ٠عح ٖٞو
ٗؼ٤٦گ ٚتی٥ٞای و ٗؼوٞ٠ی٤٠ ،سؼ ة ٥قکـث ٦ؼگ ٥٣٨صؼکث امالحًٞتا ٥٣در ّؼاق قغه اؿث
(ؿؼدار٣یا و زارع ٧٠ؼشةادی.)172 :1394 ،
در ای ٢قؼایيّ ،ؼاق ةّ ٥ؼم٨٧َ ٥ر گؼوه٦ای اٗؼاطگتؼا و رادیکتال جتتغی ٜقتغه کت٥
ة٥رٔ ٟجكکی ٜدوٝث زغیغ از ؿال  ،2005از ٠یؽان شن کاؿح٣ ٥كغه اؿث .ةا ٗؼوپاقی رژیتٟ
مغام و ظأل ٚتغرت پتؾ از شن ،اٗؼاًیگتؼی و ظكت٣٨ث١ّ ،تغهجتؼی ٢جتأدیؼ را ةتؼ ٤٠تاًٙ
ؿ٤ی٣كی ٢ق١ال و ق١ال ٔؼ در ٤٠اً ٙجکؼیث ،اٝؼ٠ادی و ٗ٨ٞز ٥داقح ٥کت ٥جتاک٨٤ن ٣یتؽ
اؿح١ؼار دارد .ا٣ضالل ارجف و ؿاز٠ان٦ای ةْذیّ ،ا ٜ٠امتٞی اٗتؽایف ٣اروتایحی٦تا در ایت٢
٤٠اً٠ ٙضـ٠ ٨یق٨دی درصاٝیک٤٠ ٥اً ٙز٨٤ةی و قیْ٣٥كی ٢ة٥دٝیت ٜؿتاظحار ؿت٤حی و
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ّكیؼهای ،ک١حؼ از ٤٠اً ٙؿ٤ی دچار ج٤ف قغها٣غ .ةا وز٨د جالش٦ای دوٝتث ةتؼای ٣تاة٨دی
ةاز٠ا٣غگان صؽ ةْخ در ٚاٝب جكکی ٜک١یح ٥ةْذیزدایی ةت٥ویژه در ٤٠تاً ٙؿ٤ی٣كتی ٢در
ؿال٦ای اوٝی٤ّ ،٥امؼ ةْذی ةا ک١ک اٛٝاّغه و ٨٘٣ذ در ٣یؼو٦ای ٠ـٞش٤٠ ،تاً ٙؿت٤ی٣كتی٢
مالحاٝغی ،٢ان٣تار٣ ،ی٨٤ا و ق١ال ٔؼ ةٕغاد را ٣اا ٢٠ؿاظح٥ا٣غ .ةعف زیتادی از ظكت٣٨ث٦ا
در دوٝث زغیغ در ٠یان گؼوه٦ای ؿ٤ی دیغه ٠یق٨د .ؿ٤ی٦ا ک ٥اةحغا در اّحؼاض ة ٥جـتٞي
قیْیان و کؼد٦ا ،از ٠كارکث در رو٣غ ؿیاؿی ؿؼ ةاز زد٣غ ،در ادا ٥٠ةتٛ٠ ٥اةٞت ٥ةتا ٣یؼو٦تای
ا٠ؼیکایی ة٨٤ّ٥ان ّا ٜ٠امٞی ؿ٨ٛط مغام و ٠حضغان داظٞی ش٧٣ا (گؼوه٦ای قتیْی و کتؼد)
پؼداظح٤غ .صاقی٣٥كی٤ی در ّؼمٚ ٥غرت ؿیاؿی و ةیکار قتغن ةعتف زیتادی از ؿت٤ی٦ای
قأ ٜدر دؿحگاه مغام ،ا٣گیؽه ؿیاؿی و اٚحنادی ای ٢گؼوه در پی٨ؿح ٢ة ٥گؼوه٦ای اٗؼاًی
و اٚغام ّٞی ٥دوٝث ٠ؼکؽی ٠ضـ٠ ٨یق٨د (٠ض ٙو ّاٝی20 :1388 ،ی .)Katzman, 2013
٨١٣د ةارز ظك٣٨ث و اٗؼاطگؼایی در ّؼاق ،زتان ةتاظح ٢جْتغاد زیتادی از ٔیؼُ٣ا٠یتان در
ً٨ل ؿال٦ای اقٕال و پؾ از شن اؿث .ةؼاؿاس ش٠ار ٠فؿـ ٥شی.ةی.ؿی 1جْغاد کكح٥قتغگان
ظك٣٨ث٦ای داظٞی ّؼاق از ؿال  2003جا ژوئی 2015 ٥ةیف از مغوقنث ٦ؽار ٘٣تؼ را قتاٜ٠
٠یق٨د ک ٥ک١حؼی ٢جْغاد کكح٥قغگان ٠ؼة٨ط ةت ٥ؿتال  2010ةتا ةتیف از چ٧تار٦ؽار ٘٣تؼ و
ةیكحؼی ٢جْغاد در ؿال  2006ةا ةیف از ةیـثو٦ ٥٣ؽار ٘٣تؼ ٦ـتح٤غ کتٚ ٥ؼةتا٣ی اٗؼاطگؼایتی
قغها٣غ )1(.چ٧ار اؿحان دیا ،٥ٝمالحاٝغی ،٢ان٣تار و ٣ی٨٤ا ة٥جؼجیب ةیكحؼی ٢کكتح٦٥ای ٣اقتی از
ای ٢درگیؼی٦ا را ة ٥ظ٨د اظحناص دادها٣غ ) .(Cordesman, 2014: 50ةتّ٥الوه گتؽارش٦تای
ؿاز٠ان ٣ ٜٞ٠یؽ ة ٥جكغیغ ظك٣٨ث٦ای ٗؼ٥ٚای در ّؼاق در یک د ٥٦اظیؼ ة٥ویژه از ؿال 2006
ة٥دٝی ٜاٗؽایف جْغاد و ْٗاٝیث گؼوه٦ای ةَ٥ا٦ؼ ؿ٤ی ٠ا٤٣غ اٛٝاّغه و داّف( 2دوٝتث اؿتال٠ی
ّؼاق و قام) و گؼوه٦ای قیْ٠ ٥ا٤٣غ اؿائب اٜ٦اٝضت ٙو کحائتب صتؽ اهلل اقتاره ٠تیک٤تغ.)2(.
ّالوهةؼ ش٧٣ا ا٣نارانؿالم٠ ،سٞؾ ق٨رای ٠سا٦غی ،٢گؼوه٦ای اة٨ص٘ها١ٝنؼی ،ارجف اؿتال٠ی
ّؼاق ،زیفا٘ٝاجضی ،٢کحائب ا٣ناراٝح٨صیغ و اٝـ ٥٤وٟ٧٠ ...جؼی ٢گؼوه٦ای اٗؼاًی ْٗال در ّؼاق
٦ـح٤غ ).(Cordesman and Khazai, 2014: 176

)1. Iraq Body Count (IBC
)2. Islamic State in Iraq and Syria (ISIS
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در ای ٢چارچ ٨ش٠ار ؿتال  2015گتؼوه ةؼرؿتی٦تای ا٤٠یحتی «ؿتٗ٨ان» ٠ـتحٛؼ در
٣ی٨ی٨رک٣ ،كان ٠ید٦غ ک ٥اٗؼاد ّى ٨گؼوه٦ای جؼوریـحی ْٗتال در ّتؼاق و ؿت٨ری ،٥اجتتاع
صغود  66کك٨ر ٦ـح٤غ ) .(Sofan Group, 2015در ای ٢ةی ٢جْغاد زیتادی از اّىتای ایت٢
گؼوه٦ا را ّؼاٚی٦ای ٣اراوی از ووِ ٨٠ز٨د جكکی٠ ٜید٤٦غ ک ٥ة٨ً٥ر ظاص در ٨٠رد گؼوه
داّف ،ةؼشورد٦ا از ّى٨یث صغود ؿی یا چ٦ٜ٧ؽار ٘٣ؼ از ؿت٤ی٦تای ّؼاٚتی در شن صکایتث
دارد (ؿ١یْی ام٘٧ا٣ی و ق٘یْی ؿیٖشةادی)208 :1394 ،ی ة٤تاةؼای٠ ٢یجت٨ان گ٘تث ظٌتؼ
اٗؼاطگؼایی و جؼوریـ ٟدر ّؼاق ک٣٨٤ی ة ٥گؼوه٦ا و ةعف٦ای ٠عح ٖٞزا ٥ْ٠جـؼی یاٗحت ٥و
٠عحل گؼو٦ی ظاص ٣یـث .ا٦غاا امٞی ای ٢گؼوه٦ا کت ٥اةحتغا ةتؼای ٛ٠اةٞت ٥ةتا ٣یؼو٦تای
ظارزی ایساد قغ٣غ ،ز٨ٞگیؼی از جكکی ٜدوٝحی ٚغرج٤١غ ة ٥ر٦تؼی قیْیان و دا ٢٠زدن ة٥
اظحالا٦ای ٠ػ٦تی اؿث ک ٥ةؼای دؿحیاةی ة ٥ش٧٣ا از ة١بگتػاری ،صٞ١ت٦٥ای ا٣حضتاری ةت٥
٠ؼاکؽ ؿیاؿی و ٠ػ٦تی و جؼور قعنیث٦ای  ٟ٧٠اؿح٘اده ٠یک٤٤غ (ٌ٘ٝیان.)1387 ،
 .9عوامل داخلی گسترش جریانهای افراطی در عراق
در ؿاظحار ٚغرت ز٧تا٣ی ١٦ت٨اره ٤٠تاِٗ و ا٤٠یتث دوٝث٦تای ٔؼةتی ٠ض٨ریتث دارد و
کك٨ر٦ای ج٨ؿْ٣٥یاٗح٣ ٥اچار٣غ ةا اٗؽایف َؼٗیث جٝ٨یغ در ٚاٝب ٨٣ؿازی ٔؼةتی ،ةت ٥جذتیتث
٨٠ز٨دیث ُ٣ام ؿیاؿی ظ٨د ةپؼداز٣غ جا در ادؼ ج٧غیغ٦ای داظٞی و ظارزی ٠حالقی ٣كت٣٨غ.
درصاٝیک ٥کك٨ر٦ای پیكؼٗح ٥ةا کا٦ف ُ٣ا٠یگؼی و اٚحناد ةازار ،واةـحگی ٠حٛاة٠ ٜحٛتارن
٠ییاة٤غ ،کك٨ر٦ای ج٨ؿتْ٣٥یاٗحً ٥تی رو٣تغی ْ٠کت٨س ،از داظت ٜو ظتارج ،دچتار ٤٠ازّت٥
٦ـح٤غ .شر٠ان دوٝثتٞ١ث ٣یؽ ج٧٤ا در جئ٨ری١٦ ،ا٤٦گی دوٝث و زا ٥ْ٠را ٗتؼا٠ ٟ٦یک٤تغ و
در ّ ،ٜ١دؿحگاه٦ای دوٝحی ز٧ان ؿ٨م ةی ٢اٚكار زا ٥ْ٠جتْتیه ٚائت٠ ٜیقت٣٨غ (٠ت٨دٛی،
 .)319 :1388ةؼ ای ٢اؿاس ،در ک٤ار ةؼظی از دنی ٜؿٌش ٥ٌٛ٤٠ای در ٚاٝب اؿح٘اده ةؼظی
ةازیگؼان ٥ٌٛ٤٠ای از زؼیان٦ای اٗؼاًی ة٨٤ّ٥ان اةؽار ؿیاؿتث ظتارزی و ا٤٠یحتی و ؿتٌش
ةی٢اٞٞ١ٝی٠ ،ا٤٣غ صى٨ر ٣یؼو٦ای ٗؼا٥ٌٛ٤٠ای در  ،٥ٌٛ٤٠ةعتف ١٧٠تی از دنیت ٜگـتحؼش
زؼیان٦ای اٗؼاًی ،ة ٥ةـحؼ٦ای داظٞی ز٨ا ِ٠ظاور٠یا ٥٣اززٞ١تّ ٥تؼاق ةتاز٠یگؼدد کت ٥در
ادا ٥٠ةٟ٧٠ ٥جؼی ٢ش٧٣ا پؼداظح ٥قغه اؿث.
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 .3-1ساخت تحویلی دٍلتـ هلت
ؿاظث جض١یٞتی دوٝتث یکتی از ّ٨ا٠ت ٜریكت٥ای گـتحؼش اٗؼاطگؼایتی اؿتث کت ٥ةت٥
دوٝثؿازی و ٞ٠ثؿازی ازتاری اقاره دارد .دوٝث و ٞ٠ث در ٤ْ٠ای ٠غرن٨١٦ ،اره در ارجتتاًی
دوؿ٨ی ،٥جأؿیـی و جک٨ی٤ی ةا ٠ ٜ١ّ ٟ٦یک٤٤غ .دوٝث ةؼای جذتیتث و جتغاوم ةت ٥یتک ٞ٠تث و
١٦تـحگی ٦ؼچ ٥ةیكحؼ شن ٣یاز دارد و ٞ٠ث ٣یؽ ةؼای ا٣تاقث ة٧حتؼ و ٧٣ادی٤تٚ ٥تغرت و ص٘تٍ
٨٦یث ٠ح١ایؽ و ٠ـح ٜٛظ٨د ،ة ٥دوٝحی ٣یؼو٤٠غ و ج٨ا٣ا ٣یاز٤٠غ اؿث .ة ٥ای ٢قک ،ٜدوٝث تٞ٠ث
در قتک٥ای از واةـحگی ٠حٛاة ٜرقغ و ج٨ٛیث ٠یک٤٤غ ک ٥ةا اٗؽایف ةیكحؼ ای ٢پی٣٨غ ٠یج٨ا٤٣غ
جن٨یؼی کا٠الر واْٚی از ظ٨د ة٨٤ّ٥ان دوٝثتٞ٠ث در مض ٥٤ةی٢اٞٞ١ٝی ١٣تایف د٤٦تغ .یکتی از
٤٠اةِ پیكتؼد دوٝثت ٞ٠ثؿازی٤٠ ،اِٗ اٚحنتادی اؿتث کتٛ٣ ٥تف جْیی٢ک٤٤تغهای ةت٥ویژه در
اٗؽایف ج٨ان دوٝث در پیكتؼد ة٧حؼ رو٣غ ٞ٠ثؿازی و جض ٙٛةؼ٣ا٦٥٠ایف دارد .ؿایؼ ٤٠اةِ ٠ا٤٣غ
قؼایي جاریعی و ْٚ٨٠یث ژئ٨پٞیحیک ٣یؽ ا١٦یث دارد (ظاکی و ١٦کاران .)297 :1393 ،ةؼ ای٢
اؿاس ،دوٝثتٞ٠ثؿازی رو٣غ یا ٗؼای٤غی اؿث کً ٥ی شن یک زا ٥ْ٠ؿیاؿی جالش ٠یک٤غ از
ًؼی ٙا٣تاقث ٚغرت و ج٨ؿَْ ٥ؼٗیث٦ای ٧٣ادی ،ظ٨د٠عحاری ،صاک١یتث و اؿتحٛالل ظت٨د را
صٍ٘ کؼده و ارجٛا ةعكغ .ای٦ ٢غا ة ٥اٗؽایف ١٦تـحگی ،یکپارچگی ٞ٠تی و دتتات ؿیاؿتی و
ة٥ویژه ج٨ؿْ٧٣ ٥اد٦ای د٨٠کؼاجیک واةـح ٥اؿثٞ٠ .ثؿازی ٣یؽ در ارجتتاط ةتا ایستاد و ج٨ؿتْ٥
٨٦یث ٠كحؼک در ٚاٝب ٞ٠ث٨٦ ،یث ٞ٠ی پایغارٔ ،تؼور ،یکپتارچگی و ١٦تـتحگی ٞ٠تی ةت٥کار
٠یرودٗ .ؼای٤غ ٞ٠ثؿازی دارای اةْاد ١٧٠ی اؿث کٟ٧٠ ٥جؼی ٢ش٧٣ا ّتارج٤غ از :ج٨ؿتْ١٦ ٥تغٝی
در ةیٞ٠ ٢ث ،گـحؼش ارجتاًات و پی٣٨غ٦ا ةی ٢گؼوه٦ای ٣ژادی٠٨ٚ ،ی و زةا٣ی و پػیؼش ةؼجؼی
ّ٦٥ٛٞای ٠غ٣یتٞ٠ی و اٚحغار ٞ٠ی از ؿ٨ی گؼوه٦ای ٠٨ٚی و ٠تػ٦تی ةتغون ا٣کتار صٛت٨ق ش٧٣تا
(ؿؼدار٣یا و زارع ٧٠ؼشةادی.)176 :1394 ،
ّتؼاق ک٤تت٣٨ی ٠ا٤٣تغ ؿتتایؼ ٤٠تاً ٙظاور٠یا٣تت ٥پتؾ از ز٤تتگ ز٧تا٣ی اول و قکـتتث
ا٠پؼاج٨ری ّذ١ا٣ی ،ة ٥ؿؼپؼؿحی ٠ح٘ٛی ٢درش٠غ و ًتٚ ٙتؼارداد ؿایکؾ تپیک ٨ةت ٥زؽئتی از
١ٞٚؼو اقٕاٝی ةؼیحا٣یا جتغی ٜقغٛ٣ .ك ٥ؿیاؿی ّؼاق از جؼکیب ؿت ٥اؿتحان ةنتؼه٨٠ ،مت ٜو
ةٕغاد از ؿ٨ی یک اٗـؼ اًالّاجی ا٣گٞیـی ة٣٥ام ظا ٟ٣گؼجؼود ة 1ٜةتی ٢ؿتال٦ای  1919جتا
1. Gertrude Bell
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ً 1921ؼاصی و در ک٘٤ؼا٣ؾ ٚ 1921تا٦ؼه جنت٨یب قتغّ .تؼاق ک٤ت٣٨ی جضتث ٚی٠٨١یتث
ا٣گٞیؾ در ؿال  1920پای٥گػاری قغ و در ؿال  1932ة ٥اؿحٛالل دؿتث یاٗتثی ة٤تاةؼای٢
٣کح٣ ٥عـث در ٨٠رد ّؼاق ،دوٝثؿازی جض١یٞی 1اؿث .جٛغم دوٝثؿازی ة ٥ایّٞ ٢ث اؿتث
ک ٥از ُ٣ؼ ةـیاری از ماصبُ٣ؼان در ٤٠اًٛی ٠ا٤٣غ ظاور٠یا ،٥٣دوٝثؿازی و ٞ٠ثؿتازی دو
 ٥ٝ٨ٛ٠زغا از ٦ت٦ ٟـتح٤غ کت ٥اوٝتی ةتؼ دو٠تی جٛتغم دارد .در دوٝثؿتازی کت ٥جأکیتغ ةتؼ
ا٤٠یثؿازی و جغاوم ائحالا گؼوه٦ای ؿیاؿی اؿث ،ة٥ویژه در ظاور٠یا٣ت ٥جتا ز٠ا٣یکت ٥یتک
دوٝث ٨ٚی ٣تاقغ ک ٥ا٤٠یث را صٍ٘ و ٞ٠ث را دور ظ٨د ز ِ١ک٤غ و یک ٨٦یث ٞ٠ی جكتکیٜ
د٦غٞ٠ ،ثؿازی رخ ١٣ید٦غی ة٤اةؼای ٢ؿاظث ٚغرت و ؿیاؿث در ازتؽای ظاور٠یا٣ت٠ ٥ا٤٣تغ
ّؼاق ة٥م٨رجی اؿث ک ٥در ٣ت٨د ا٤٠یث ،اٚحناد ،ؿیاؿث و ج٨ٛیث ازح١اّی قک١٣ ٜیگیتؼد
و ٞ٠ث ١٣یج٨ا٣غ دور  ٟ٦ز ِ١ق٨د (ةؼزگؼٝ .)1389/09/30 ،تػا شٔتاز دوٝثؿتازی در ّتؼاق
ةؼاؿاس واْٚیث٦ای ؿیاؿی ،ازح١اّی ،ا٤٠یحی و ژئت٨پٞیحیکی ٠ت٨ردُ٣ؼ کكت٨ر٦ای ةیؼو٣تی
ة٨ده و ةغون ج٨ز ٥ة ٥اراده ٠ؼد٠ی قک ٜگؼٗح ٥اؿتث .از ُ٣تؼ دژادن «ّتؼاق ؿتاظح ٥کتا٠الر
٠نّ٨٤ی ا٣گٞیـی٦ا اؿث ک ٥ةتؼای ة٥ا٣ضنتار درشوردن دو ٠یتغان ٘٣حتی کؼکت٨ک و ةنتؼه
جن١ی ٟگؼٗح٤غ ؿ ٥ز١اّث کؼد ،ایؼا٣ی و ّؼ را در پایحعحی کت ٥از یاد٦تا رٗحت ٥ةت٨د ،گتؼد
شور٣غ و در ای٤ک ٥یک ٞ٠ث ّؼاٚی ةا یک روان ّؼاٚی وز٨د داقتح ٥ةاقتغ ،قتک اؿتث»ٝ .تػا
٠ؼز٦ای ّؼاق ،ةازجا ٤٠اِٗ ظارزی اؿث جا واْٚیث٦ای داظٞی .ةا ای٤ک ٥ای٠ ٢ـئ ٥ٞةا ایستاد
١٦تـحگی٦ای ازح١اّیتٗؼ٤٦گی ٨٣یٞ٠ ٢تی ر٣تگ ةاظحت ،٥ا٠تا رؿت٨ةات شن در زؼیان٦تای
ؿیاؿی ا٠ؼوز دیغه ٠یق٨دی جا زاییک ٥ةؼظی از گؼوه٦ا  ٥٣ةؼای اداره ة٧حؼ کك٨ر ،ةٞک ٥ةتؼای
دؿحیاةی ة ٥صغاکذؼ کؼؿی٦ا ةؼاؿتاس ج١تایالت ٚت٠٨ی و ٠تػ٦تی ةتا ٦ت ٟرٚاةتث ٠یک٤٤تغ
(ؿؼظی.)694-695 :1391 ،ٜ
در ٞ٠ثؿازی٣ 2یؽ ک ٥جکی ٥امٞی شن ةؼ د٨٠کؼاؿیؿازی اؿثّ ،ؼاق ةا ٠كتک ٜروةت٥رو
اؿثّ .ؼاق در ة٧حؼی ٢صاٝتث ،ؿتؼز٠ی٤ی چ٤تغ٠٨ٚی (٠حكتک ٜاز ؿتٚ ٥ت٨م ةتا رویکؼد٦تای
٠عح )ٖٞة٥صـا ٠یشیغ ک ٥ة٥رٔ٨٦ ٟیث ةی٢ا٧٤ٝؼی٤تی٦ ،ؼگتؽ پتیف از  1920یتک واصتغ

1. Imposed State-Building
2. Nation Building
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ؿیاؿی ٠ـح٣ ٜٛت٨ده اؿثٞ٠ .ث ّؼاق ٠ا٤٣غ ٞ٠ث و دوٝث٦ای ةاؿحا٣ی ،دیگؼ جغاوم ؿیاؿتی
٣غاقح ٥و ١٦یك ٥ةعكی از یک ا٠پؼاج٨ری (ّتاؿیّ ،ذ١ا٣ی یتا ایتؼان) ةت٨ده و ٗاٚتغ جتاریط و
پیكی ٥٤ؿیاؿی ٠كحؼک اؿثی ة٤اةؼایّ ٢ؼاق را ةایغ ٗاٚغ ٨ٝازم کالؿتیک ٞ٠ثؿتازی ٠ا٤٣تغ
شگا٦یّ ،ال ،٥ٚجاریط٠ ،یؼاث و ا٣غیك ٥ؿیاؿی ٠كحؼک ٠ا٤٣غ ا٣غیك ٥ؿیاؿتی ایؼا٣كت٧ؼی در
ایؼان دا٣ـث ک ٥ة٥ازتار ةایغ از ٨ٝازم ٠غرن ٞ٠ثؿتازی چت٨ن ٤٠تاِٗ اٚحنتادیّٛ ،ال٣یتث و
ج٨ؿْ ٥اٚحنادی و اةؽار٦ای شن در ٚاٝب رؿا٦٥٣ا ،ؿیـتح ٟش٨٠زقتی ،ؿتاظحار ة٨روکؼاجیتک و
ؿیاؿثگػاری٦ای ٨٦یحی و ٞ٠ی در شن اؿح٘اده ق٨د (اص١غی.)1389 ،
پؾ از ؿال ٣ 2003یؽ ،ةار دیگتؼ ٗؼای٤تغ دوٝثؿتازی در ّتؼاق جضتث جتأدیؼ ظ٨اؿتح٦٥ای
ٝیتؼاٝی ظارزی (ای٢ةار ا٠ؼیکا) و ة٥م٨رت پؼوژه د٨٠کؼاؿتی جض١یٞتی قتک ٜگؼٗتث ،درصاٝیکت٥
ةـیاری ْ٠حٛغ٣غ د٨٠کؼاؿی ١٣یج٨ا٣غ در ١٦تٗ ٥ؼ٤٦گ٦تا ٗ٨٠ت ٙةاقتغ .اریتک ٦اةؽةتام ،1اؿتحاد
دا٣كگاه ٤ٝغن در ٛ٠ا٥ٝای ک ٥در ؿپحا٠تؼ  2004در ٠سٗ ٥ٞاری ٢پاٝیـی ة٥چاپ رؿتیغ ،گـتحؼش
د٨٠کؼاؿی (صحی ٔیؼ٠ـحٛی )ٟرا ٥٣ج٧٤ا ٔیؼ١٠ک ،٢ةٞک ٥ظٌؼ٣اک ٠یدا٣غ .ةّٛ ٥یغه او دوٝث٦تای
ٚغرج٤١غ ،ؿیـح١ی (د٨٠کؼاؿی) را ج٨ؿْ٠ ٥ید٤٦تغ کت ٥ظت٨د شن را ةتؼای چاٝف٦تای ا٠تؼوزی
ةیک٘ایث ٠ییاة٤غ (٨٠ن٣ا .)1386/06/26 ،یتک ٠ت٨رد از ٣اکارش٠تغی٦ای د٨٠کؼاؿتی جض١یٞتی و
دوٝثؿازی ظارزی در ّؼاق ای ٢اؿث ک ٥ا٣حعاةات پار١ٝا٣ی ا٣ستام ٠یقت٨د ،ا٠تا دوٝتث ائحالٗتی
قک١٣ ٜیگیؼد ،زیؼا ظ٨اؿح٦٥ای دوٝث ّؼاق ةا ظ٨اؿح٦٥ای واْٚی و ؿیاؿی زا ٥ْ٠ة٨ً٥ر کا٠تٜ
١٦ا٤٦گ ٣یـثی ة٤اةؼای ٢دو ظ٨اؿح٠ ٥ح٘اوت از دوٝث ّؼاق ٠یةی٤ی :ٟدوٝحتی کت ٥ةح٨ا٣تغ ٠ـتائٜ
روز٠ؼه ز٣غگی ٠ا٤٣غ ٠ـئ ٥ٞا٣ؼژی و ٣یاز٦ای قت٧ؼو٣غان را جتأ٠ی ٢ک٤تغ و دوٝحتی کت ٥در متض٥٤
٥ٌٛ٤٠ای و ةی٢اٞٞ١ٝی جغاوم پیغا ک٤غ ،ک٣ ٥یاز ة ٥اّح١ادؿازی و ٨٦یثؿازی ٠ـتح ٜٛو ٠كتحؼک
در داظ ٜدارد (ةؼزگؼ .)1389/09/30 ،ة١٦ ٥ی ٢دٝیت ٜاؿتث کت ٥ص٘تٍ و اؿتح١ؼار ائحالا٦تای
ؿیاؿی ،یکی از ٟ٧٠جؼی٠ ٢ـائ ٜپیف روی دوٝث٦ای ّتؼاق در ١٦ت ٥دوره٦تا ةت٨ده اؿتث ،زیتؼا
گؼوه٦ای ؿیاؿی ،اّح١اد نزم را ة ٥ائحالا٦ای ا٣سامقتغه ٣غار٣تغ .ة٤تاةؼای ٢یتک ّٞتث ظكت٣٨ث
داظٞی در ّؼاق در ً٨ل ؿال٦ای اظیؼ ،وز٨د ای ٢ؿاظحار ْ٠یت ٨ةؼش٠تغه از رژی٦ٟتای پیكتی٢
اؿث ک ٥از ٠ف٦٥٘ٝایی ٠ا٤٣غ ؿاظث ةیریك ٥دوٝث و ؿاظحار اٚحنتادی ْ٠یت ٨ةؼظت٨ردار اؿتث.
1. Eric Hobsbawm
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پیا٠غ امٞی چ٤ی ٢ؿاظحار ْ٠ی٨ةی ،وْٖ ٠كؼوّیث و ّغم ةؼظت٨رداری از پایگتاه ٚت٨ی ٠ؼد٠تی
رژی٦ٟای صاک ٟةؼ ّؼاق ،چ ٥در دوره مغام و چ ٥در دوٝث ْٗٞی اؿث ).(Yamacoguz, 2009
 .3-2شکافّای اجتواعی هتعدد ٍ فعال
ّا ٜ٠دیگؼ گـحؼش اٗتؼاطگؼایتی در ّتؼاق و ةت٨ً٥رکٞی در ظاور٠یا٣ت ،٥قتکاا٦تای
ازح١اّی ْٗال ٨٠ز٨د اؿث .ایٌٛ٤٠ ٢ت ٥از پؼاک٤تغگی زْ١یحتی ةتانیی کت١ّ ٥تغجار قتاٜ٠
پؼاک٤غگی ٠٨ٚیتزةا٣ی و ٣یؽ ٠ػ٦تی ٠یقت٨د ،ةؼظت٨ردار اؿتث (٣یتاک٨ئی و ٠تؼادی:1394 ،
 .)123قکاا٦ای ازح١اّی ةا جسؽی ٥و جٛـی ٟزْ١یث و جک٨ی ٢گؼوهة٤غی٦تای ٠عحٞتٖ در
کك٨ر ارجتاط دارد ک١٠ ٥ک ٢اؿث ای ٢گؼوهة٤غی٦ا ،جكک ٜو ؿتاز٠ان ؿیاؿتی پیتغا ک٤٤تغ.
ٚاّغه کٞی زا٥ْ٠ق٤اؿی ؿیاؿی ای ٢اؿث ک ٥ز٣غگی ؿیاؿی در ٦ؼ کك٨ری ة ٥قتی٨ه٦تای
٠عح ،ٖٞجضث جأدیؼ قکاا٦ای ازح١اّی و ٣ض٨ة م٨رتة٤غی یتا جؼکیتب ش٧٣تا ٚتؼار دارد .در
ةؼرؿی قکاا٦ای ازح١اّی ةایغ ة ٥ج٨٤ع٦ای جاریعی و زٕؼاٗیایی ج٨ز ٥کاٗی داقثی ة ٥ای٢
٤ْ٠ی ک٨٣ ٥ع ،ق١ار و ٣ض٨ة م٨رتة٤غی قکاا٦ای ازح١تاّی ةؼصـتب ّ٨ا٠ت ٜگ٣٨تاگ٨ن از
یک زا ٥ْ٠ة ٥زا ٥ْ٠ای دیگؼ و از ز٠تا٣ی ةت ٥ز٠تان دیگتؼ در درون کكت٨ر جٕییتؼ ٠تیک٤تغ.
ةؼصـب چ٤ی ٢ج٨٤ع٦ایی ٠یج٨ان قکاا٦ای ازح١اّی را ةت ٥قتکاا٦تای ْٗتال و ٔیؼْٗتال
جٛـی ٟکؼد .قکاا٦ای ازح١اّی ٤٦گا٠ی ْٗال ٠یق٣٨غ کت ٥ةتؼ پایت ٥شن گتؼوهة٤تغی٦تای
ؿیاؿی جک٨ی ٢یاة٤غ (ةكیؼی.)99-100 :1374 ،٥
٨ُ٤٠ر از قکاا ازح١اّی در ّؼاق ٥٣ ،قکاا ًتٛتاجی ةتیٛٗ ٢یتؼ و ٔ٤تی ،ةٞکتّ ٥تغم
جسا٣ؾ ازح١اّی و ج٨٤ع ٠ػ٦تی و ٠٨ٚی اؿتث .در قتؼایٌی کت ٥رو٣تغ دوٝث تٞ٠ثؿازی از
کی٘یث ٤٠اؿتی ةؼظت٨ردار ٣یـتث ،چ٤ا٣چت ٥رواةتي گؼوه٦تای زْ١یحتی قتک ٜؿت٥ٌٞگؼ و
ؿ٥ٌٞپػیؼ یاةغ و ؿیاؿث٦ای صک٠٨ث ة٣ ٥ا١٦ـا٣ی در ج٨زیتِ ٤٠تاةِ اٚحنتادی ،ؿیاؿتی و
ٗؼ٤٦گی ٤٠سؼ ق٨د ،قکاا٦ای ازح١اّی ْٗال قغه و کك٨ر ة٥ؿ١ث ةضؼان ؿت٨ق ٠تییاةتغ.
ة٨ً٥رکٞی ّؼاق ةا ؿ ٥قکاا ازح١اّی ّ١غه ٠تػ٦تی ةتی ٢اکذؼیتث قتیْ ٥و اٞٚیتث ؿت٤ی،
٠٨ٚی و زةا٣ی ةی ٢اکذؼیتث ّتؼ و اٞٚیتث ٔیؼّتؼ  ،و قتکاا اکذؼیتث ٠ـت١ٞان و اٞٚیتث
ٔیؼ٠ـ١ٞان ار٤٠ی و شق٨ری ٨٠از ٥اؿتث (ؿتؼدار٣یا .)14 :1391 ،قتکاا ازح١تاّی ّ١تغه
ّؼاق ،قکاا ٠ػ٦تی اکذؼیث قیْ ٥و اٞٚیث ؿ٤ی اؿث .دی ،٢امٞیجؼیّ ٢ا٨٦ ٜ٠یتثةعتف
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ز٨ا٨٠ ِ٠ز٨د در ظاور٠یا ٥٣ة٥ق١ار ٠یرود (٤٠ن٨ریٛ٠غم )84 :1391 ،و ام ٜقکٜد٤٦تغه
ٗؼ٤٦گ و ٨٦یتث زْ١تی در ظاور٠یا٣ت ٥ةت٥ویژه در ظٞتیر ٗتارس اؿتث .جضٛیٛتات از رو٣تغ
روة٥گـحؼش ٛ٣ف ٠ػ٦ب ة٤٠٥ؽ ٥ٝیک ٣یؼوی ازح١اّی ت ؿیاؿتی ْٗتال ةت٥ویژه در ٤٠تاًٙ
دارای ةاٗث ازح١تاّی ١٦ـتان ٠تػ٦تی صکایتث دارد .ز٘تؼی ٦تای٤ؽ در کحتا «٠تػ٦ب و
ؿیاؿث در اروپا ،ظاور٠یا ٥٣و ق١ال اٗؼیٛا» درةتاره جتأدیؼات ٠تػ٦ب ،ة٥متؼاصث از زایگتاه
روة٥رقغ ٠ػ٦ب در جن١یٟگیؼی٦ای ؿیاؿتث داظٞتی و ظتارزی ظاور٠یا٣ت ٥یتاد ٠تیک٤تغ
(ؿؼظی.)692-693 :1391 ،ٜ
ةؼاؿاس ش٠ار ؿال ٠ 2013فؿـ ،PEW ٥قیْیان  65جا  70درمغ و ؿ٤ی٦ا  30جا 35
درمغ زْ١یث ّؼاق را قا٠ ٜ٠یق٣٨غ ) .(PEW, 2013قیْیان در ٤٠اً ٙز٨٤ةی و ٠ؼکؽی
چ٨ن ةنؼه١ّ ،اره ،ذیٛار ،ؿ١اوهٚ ،ادؿی ،٥کتؼةال٣ ،ستٖ ،دیاٝت ،٥ةاةت ،ٜکتاَ١ی ٢و ؿتا٠ؼا در
اکذؼیث ٦ـح٤غ .یکؿ٨م از زْ١یث جؼک٦٢١ا و ةعكی از کؼد٦ای ّؼاق ٨٠ؿ٨م ة ٥کؼد٦تای
ٗیٞی ٣یؽ قیْ٦ ٥ـح٤غ .ؿ٤ی٦ا ٣یؽ در مالحاٝغی ،٢ان٣تتار٣ ،ی٤ت٨ا ،ةْ٨ٛةت ،٥جکؼیتث٨٠ ،مت،ٜ
اٝؼ٠ادی٨ٞٗ ،ز ٥و ةٕغاد در اکذؼیث ٚؼار دار٣غ .قکاا ٠٨ٚی ة ٥رٚاةث دیؼپتای ایت ٢دو گتؼوه
٠ػ٦تی در کـب ٚغرت ا٣سا٠یغه ک ٥ای٠ ٢ـئ ٥ٞة ٥اةحغای اؿحٛالل ّؼاق ةؼ٠یگؼدد .ؿ٤ی٦ا
در ٦ؼ دو ؿیـح ٟپادقا٦ی و ز٨٧١ری ةا ٠ض٨ریث صؽ ةْخ و ٣اؿی٣٨اٝیـّ ٟؼةی ،قتیْیان
را از ٚغرت ٠ضؼوم کؼده و ةؼ ارجف ،ؿیاؿث و اٚحناد ّؼاق ٠ـٞي قتغ٣غ .در ٛ٠اةتٚ ،ٜتا٨٣ن
اؿاؿی ٠ن ٨ؿال  2005ةا درُ٣ؼ داقح ٢ص٨ٛق اکذؼیث قیْی ،ة٥زای ٨٦یث ّؼةی ٠ت٨رد
ُ٣ؼ ؿ٤ی٦ا ةیكحؼ ةؼ ٨٦یث دی٤ی و ة٥ویژه قیْی ّؼاق جأکیغ ٠یک٤غ٠ .اده  10ایٚ ٢ا٨٣ن ة٥
ص١ایث دوٝث از ّحتات ٛ٠غؿ ٥ة٨٤ّ٥ان ٨٦یث دی٤ی و ٗؼ٤٦گی کك٨ر اقاره دارد و ٠تاده 40
و ة٤غ اول ٠اده ٣ 41یؽ ةا ص١ایث از شزادی ّٛیغه ،ة٨ً٥ر ٠كعل ةؼ جىت١ی ٢ا٣ستام ٠ؼاؿتٟ
صـی٤ی جأکیغ ٠یک٤غ (ٚا٨٣ن اؿاؿی ّؼاق .)1384 ،ة ٥ةیا٣ی دیگؼ ،قتکاا ٠تػ٦تی در ایت٢
دوره ٣یؽ ةا قغت ک١حؼی ادا ٥٠یاٗح ٥اؿث.
قکاا ازح١اّی دیگؼ در ّؼاق ،قکاا ٠٨ٚیتزةا٣ی اؿث .در کك٨ر٦ایی ک ٥درگیؼ ایت٢
جىاد ٦ـح٤غ٦ ،ؽی٦٥٤ایی ک ٥مؼا ةؼٚؼاری  ُٟ٣داظٞی و ؿؼک ٨ق٨رقیان ٠یق٨د ،أٞتب
ةیكحؼ از ٦ؽی٦٥٤ایی اؿث ک ٥دوٝث در ْٗاٝیث٦ای ج٨ؿْ ٥ا٣ـتا٣ی متؼا ٠یک٤تغ .اٝگ٦٨تای
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٤٠ازّ ٥در ای ٢کك٨ر٦ا ةیكحؼ ز٤گ داظٞی اؿث (٨٠دٛی٨٧٘٠ .)321 :1388 ،م ٠٨ٚیتث کت٥
ة٥د٣تال قکٜگیؼی دوٝث٦ای ٞ٠ی در کك٨ر٦ای ٠ـحْ١ؼه ؿاةَ ٙا٦ؼ قغ ،قتا ٜ٠وزت٦٨ی
٠ا٤٣غ ٣ام ٠كحؼک ،ؿؼز٠ی٠ ٢كحؼکٗ ،ىا٦ای ٠كحؼک زیـحی ،رؿ٨م و ارزش٦ای ٠كتحؼک،
اصـاس ٠كحؼک و ...اؿث (٧٠ؼیکار٣ا٠ی .)1388 ،در ک٤ار ٠٨ٚیث ،ةـیاری از اقتحؼاک٦ای
زةا٣ی را ٣یؽ ةؼای ٨٠ز٨دیث ٞ٠ث وؼوری دا٣ـح٥ا٣غ .ةّٛ ٥یغه ةارکؼ« :واةـحگی٦ای ٣ؽدیکتی
٠یان ٞ٠ث و زةان وز٨د دارد .زةان ،مِؼا وز٨د واژه٦ا ٣یـث٦ .ؼ واژهای دارای ةار ظامتی از
جغاّی ْ٠ا٣ی اؿث ک ٥ةا اصـاؿتات پی٣٨تغ دارد و ا٣غیكت ٥را ةؼ٠تیا٣گیتؽد١٣ .تیجت٨ان ایت٢
اصـاؿات و ا٣غیك٦٥ا را داقث٠ ،گؼ ای٤ک ٜ٘ٚ ٥جغاّی٦تای شن را ةتا کٞیتغ زةتان ةتاز کتؼد»
(ّا.)155-156 :1386 ،ٟٝ
ای ٢قکاا در ّؼاق در ؿٌش اکذؼیث  75درمغی ّؼ و اٞٚیث ٔیؼّؼ ةت٥ویژه 15-20
درمغی کؼد و اٞٚیث٦ای جؼک ،1٢١یؽیغی (ایتؽدی) ،2کاکتایی ،3قتتک 4و متاةئی٠ ٢ا٣تغایی
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( ،)UNPO, 2013زؼیان داقح ٥و در ٚاٝب ؿاظحار زْ١یحی ٣تا١٦گ٨ن در ةیكتحؼ ٛ٣تاط ّتؼاق
دیغه ٠یق٨د .از ٝضاظ زٕؼاٗیایی ة ٥اؿحذ٤ای ٚـ١ث٦تایی در قت١ال و ز٤ت ٨کت ٥کؼد٦تا و
ّؼ ٦ای قیْ ٥در اکذؼیث ٚاًِ ٦ـح٤غ ،در ةعف اُّ ٟؿایؼ ٤٠اً ،ٙزْ١یث ٣ا١٦گ٨ن اؿث
ک٠ ٥یج٨ان ة ٥جؼکیب زْ١یحی ّؼ ٦ا ،کؼد٦تا و جتؼک٦٢١تا در کؼکت٨ک و ٨٠مت ٜو جؼکیتب
زْ١یحی ّؼ ٦ای ؿ٤ی و قیْ ٥در اؿحان٦ای ةٕغاد ،دیا ٥ٝو ةاة ٜاقاره کؼد (ؿؼدار٣یا.)1391 ،
یک دٝی١ّ ٜغه گـحؼدگی ای ٢قکاا ،ؿاظحار ٚتایٞی ّؼاق اؿث ک ٥قا ٜ٠صغود ً 2000ای٘٥
و ٚ 150تی ٥ٞاؿث .ؿ٥چ٧ارم زْ١یث ای ٢کك٨ر ٣یؽ در ٚاٝب ؿاظحار ٚتایٞی ز٣تغگی ٠یک٤٤تغ.
دوٝث٦ای صاک ٟةؼ ّؼاق ٠ا٤٣غ رژی ٟپادقا٦ی در ؿال٦ای ٠ 1921-1958تؼوج ایت ٢ؿتاظحار
ة٨د٣غ .مغام ٣یؽ در یک ةؼ ٥٦ةا ای ٢جن٨ر کُ٣ ٥ام ٚتی٥ٞای ،ؿت٤حی و ٔیؼ٠تغرن و در جىتاد ةتا
٣اؿی٣٨اٝیـّ ٟؼةی اؿث ،از ای٘ای ٛ٣ف زتغی شن زٞت٨گیؼی کتؼد .ا٠تا در ًت٨ل د٦ت1980 ٥
ة٥دٝی٣ ٜیاز ٠تؼم ةٚ ٥تای ٜةؼای ةـیر ٠ؼد٠ی در ز٤گ ّٞیت ٥ایتؼان ،ةت ٥ج٨ٛیتث ایت ٢ؿتاظحار
1. Turkoman
2. Yezidi
3. Kaka'i
4. Shabak
5. Sabian Mandaeans
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پؼداظتتث .در دوٝتتث زغیتتغ ٣یتتؽ ٛ٣تتف اٚتت٨ام و ؿتتاظحار ٚتتتایٞی ١٦چ٤تتان پؼر٣تتگ اؿتتث
) ،(Noorbakhsh, 2008جا زاییک ٥ةعكی از ایت ٢ؿتاظحار در ٚاٝتب ّكتایؼ ّؼاٚتی ةت٨٤ّ٥ان
ةازیگؼی ٚغرج٤١غ ةا داقح ٢زْ١یث زیتاد و پؼاک٤تغگی زٕؼاٗیتاییٛ٣ ،تف ؿؼ٨٣قثؿتازی در
ج٨ازن ٚغرت ،ص١ایث از ٠ؼزْیث جكیِ از اةحتغای ج٧تاز ٟا٠ؼیکتا و ایستاد ٣یتؼوی ٨٠ؿت٨م ةت٥
ق٨را٦ای ةیغاری ةؼای ٛ٠اة ٥ٞةا اٛٝاّغه و جؼوریـ ٟداقح٥ا٣غ (٠ض ٙو ّاٝی.)77 :1388 ،
قکاا ٠٨ٚی  ٟ٦در ریك٦٥ای ٠٨ٚی جكکیّ ٜؼاق دیغه ٠یق٨د و ٦تُ٣ ٟتام ؿت٤ٌٞحی
ًی ؿال٦ای پؾ از  ،1932ةا ایساد کك١کف ةتی٧٣ ٢اد٦تای ؿت٤ی ةتا شقت٨ریان و کؼد٦تا
(ٔتؼا )136 :1381 ،و صؽ ةْخ ٣یؽ از  1968-2003ةا ّؼةیکتؼدن دوٝتث و زاْ٠ت ،٥شن را
قغت ةعكیغ٣غ .ز٨ٞه ةارز قکاا ٚت٠٨ی در ّتؼاق٤٠ ،ازّتات ظكت٣٨ثش٠یؽ کؼد٦تا و اّتؼا
اؿث ،ة٥صغی ک ٥کؼد٦ا در ً٨ل ؿال٦ای اظیؼ یا پی٨ؿح ٥درصال ز٤گ ةت٨دها٣تغ ،یتا ةتؼای
کـب ظ٨د٠عحاری ةا دوٝث ٠ؼکؽی ٠ػاکؼه ٠یکؼد٣غ .مِؼا ایساد ّؼاق ة٤ْ٠٥ی ٘٣تی شرزوی
کؼد٦ا ةؼای جكکی ٜکك٨ر ٠ـح ٜٛة٨دی ة٤اةؼایٞ٠ ٢یگؼایی کؼد و ٞ٠یگؼایی ّؼاٚی از اةحغا در
جىاد قغیغ ةا ٚ ٟ٦ؼار داقح٤غ .اّؼا ّؼاق ة٥ویژه اّؼا ؿت٤ی١ْ٠ ،ت٨نر در اّ١تال ؿت ٥ٌٞو
٠ضغود کؼدن ص٨زه ٠ا٨٣ر کؼد٦ا در ز٠ی٦٥٤ای ص٨ٛق ٗؼ٤٦گی ،زةتا٣ی و ج١ؼکؽزدایتیٗ٨٠ ،تٙ
ّ ٜ١کؼد٣غی ا٠ؼی ک ٥ةؼ ٠یؽان ؿؼظ٨ردگی کؼد٦ا اٗؽود و ش٧٣ا را ة ٥یکی از ٤٠تاةِ ةیدتتاجی،
دق٤١ی و ظك٣٨ث جتغی٨١٣ ٜد (درظك ٥و ٞ٠کی.)97-98 :1393 ،
پؾ از ؿال ٣ 2003یؽ ة٥رٔ ٟای٤کْٗ ٥اٝیث گؼوه٦ایی ةا ظي٠كی ٣ژادپؼؿحی ،جک٘یتؼ
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یا پاکـازی ًای٘٥ای ،ة٥ویژه جكکیالت ةْذی ٤١٠ت٨ع قتغ و ًتت٠ ٙتاده ٚ 14تا٨٣ن اؿاؿتی
زغیغّ ،ؼاٚی٦ا ةغون ٦ؼگ ٥٣٨جتْیه در ز٤ـتیث٣ ،تژاد٠٨ٚ ،یتث و ...در ةؼاةتؼ ٚتا٨٣ن ةؼاةتؼ
٦ـح٤غ ،ا٠ا اظحالٗات دوٝث ٠ؼکؽی و اٞٚی ٟکؼدؿحان در ٠ـتائٞی ٠ا٤٣تغ گـتحؼش ٠ؼز٦تای
ٗ ٥ٌٛ٤٠غراٝی کؼدی و جغاظ ٜوَایٖ و ص٨زه ّٞ١کؼدی ش٧٣ا ةا ٣یؼو٦ای ارجف ّؼاق٘٣ ،تث و
شی٤غه کؼک٨ک ١٦چ٤ان ةاٚی اؿث .ةّ٥الوه ٨٦یث ّؼةی ّتؼاق ٣یتؽ ةتا ایت ٢زٞ١ت ٥در ٚتا٨٣ن
اؿاؿی زغیغ کّ« ٥ؼاق کك٨ری دارای ا٨ٚام ،ادیان و ٠ػا٦ب ٠عح ٖٞاؿث کٞ٠ ...٥تث ّتؼ
شن ةعكی از ا٠ث ّؼةی ٦ـح٤غ» کٟر٣گ قغه اؿث (اص١غی و ٚؽوی٤ی صتائؼی29 :1389 ،ی
1. Excomunicate
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ٚا٨٣ن اؿاؿی ّؼاق١٦ .)1384 ،چ٤ی ٢در ً٨ل یک د ٥٦اظیؼ ،ج٨زیِ ٣اّادن٤٠ ٥٣اةِ ،روةت٥رو
قغن دوٝث ٠ؼکؽی ةا ةضؼان ٠كؼوّیث و ٨٘٣ذ و پتارهای رٗحار٦تای ٔیؼد٨٠کؼاجیتک دوٝتث،
قکاا ٠٨ٚی را قغت ةعكیغه اؿث.
قکاا ازح١اّی دیگؼ صاک ٟةؼ ّؼاق ،قکاا اکذؼیث ٠ـ١ٞان و اٞٚیث ٔیؼ٠ـ١ٞان ار٤٠تی
و شق٨ری اؿث (ؿؼدار٣یا .)1391 ،ةؼاؿاس ش٠ار ؿال  ،2015صغود  99درمغ ّؼاٚی٦ا ٠ـ١ٞان
٦ـح٤غ )ّ .(U.S. Census Bureau, 2015الوهةؼ ارا ٥٤٠و شق٨ریان ،ی٨٧دیان و زرجكحی٦ا ٣یتؽ
در ّؼاق ؿک٣٨ث دار٣غ ک ٥ؿیاؿث ّؼةیؿازی مغام قا ٜ٠ش٧٣ا ٣یؽ قغه اؿث .وز ٥ةارز ز٣غگی
ای ٢اٞٚیث٦ا از ؿال  2003ة٥ةْغ و ة٥ویژه پؾ از ؿال  ،2014کا٦ف چك١گیؼ زْ١یتث ش٣تان
ة٥واؿٌ ٥کكح ٥قغن و یا ٠ ٜٛ٣کان ة ٥ظارج از کك٨ر اؿتث .ةتؼای ٠ذتال زْ١یتث ٠ـتیضیان
ارا ٥٤٠و شق٨ری از ةیف از یک ٠یٞی٨ن در ؿال  ،2003ة ٥ک١حتؼ از پا٣نتغ ٦تؽار ٘٣تؼ در ؿتال
 2014رؿیغ (١٦ .(Minority Rights Group International, 2014چ٤ی ٢زْ١یتث اٞٚیتث
قتک ة ٥یکدوم ،جؼک ٢١ة ٥یکچ٧ارم ،ماةئی ٢ةت ٥یتک٘٦ح ٟو کؼد٦تای ٗیٞتی ةت ٥یکؿت٨م
کا٦ف یاٗح ٥اؿث ).(Cordesman, 2015: 22
در ٠س٨١ع ای ٢قکاا٦ا ةؼای٤غ ؿاظحار ازح١اّی ٣ا٠حسا٣ؾ زاّ ٥ْ٠تؼاق اؿتث کت٣ ٥حیست٥
ؿتتاظث جض١یٞتتی دوٝث تٞ٠ث و ؿیاؿتتث٦ای ٠عحٞتتٖ دوٝث٦تتای صتتاک ٟاؿتتث .ةتتؼای ٠ذتتال
٣اؿی٣٨اٝیـّ ٟؼةی ١٦گ٨نؿاز مغام ،صامٞی زؽ گـحؼش ٞ٠یگؼایی ٠٨ٚی ةی ٢کؼد٦تا و شگتا٦ی
قیْیان در ٨٠رد ص٨ٛق ظ٨د در پی ٣غاقث .ظ٨د ای ٢قکاا٦ا ٣یتؽ وت ٢١زٞت٨گیؼی از جكتکیٜ
دوٝحی ٤٠ـس ،ٟپیا٠غ٦ایی از ٚتی ٜجـٞي ة٤یتان٦تای ٚت٠٨ی و ؿتٟ٧ظ٨ا٦ی گؼوه٦تای ؿیاؿتی،
قک٤٤غگی ائحالا٦ای ؿیاؿی ،ةؼوز رٗحار٦ای اٗؼاًیّ ،تغم قتکٜگیؼی دؿتحگاه٦ای ا٤٠یحتی و
ارجف ٨ٚی و در٧٣ایث رویارویی کك٨ر ةا چاٝف ةؽراجؼ وصغت ازح١اّی را ة٥د٣تال داقح ٥اؿث.
 .3-3اًسدادّای سیاسی
وز٨د ا٣ـغاد٦ای ؿیاؿی از امٞیجؼی٨ّ ٢ا ٜ٠قی٨ع اٗؼاطگؼایتی در ظاور٠یا٣ت ٥اؿتث.
ا٣ـغاد ؿیاؿی از ةٌ ٢ا٣ـغاد ازح١اّی ٣اقی ٠یق٨د .ا٣ـغاد ازح١اّی ٗؼای٤تغی اؿتث کت٥
ًی شن ،گؼوه٦ای ازح١تاّی ةت٥د٣تال اٗتؽایف پاداش٦تای ظت٨د از ًؼیت٠ ٙضتغود کتؼدن
دؿحؼؿی ة٤٠ ٥اةِ و ٗؼمث٦ا ة٘٣ ٥تِ ظ٨دقتان ٦ـتح٤غ و ایت ٢ةت٤ْ٠٥ای اّ١تال ٚتغرت در
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زا ٥ْ٠اؿث .ا٣ـغاد ازح١اّی ةا ٚغرت ؿیاؿی راةٌ٠ ٥ـحٛی ٟدارد .ةّ٥تارجیٚ ،غرت ویژگتی
ذاجی ٦ؼ ْٚ٨٠یث ا٣ـغادی در زا ٥ْ٠اؿث کْ٠ ٥تؼا ٠یتؽان ٣تاةؼاةؼ دؿحؼؿتی ةت٤٠ ٥تاةِ و
ٗؼمث٦ا اؿثٗ .ؼا٣ک پارکی 1٢ة ٥دو قک١ّ ٜغه ا٣ـغاد ازح١اّی اقاره ٠یک٤غ کّ ٥تارج٤تغ
از« :جضؼی ٟیا ا٣ضنار» و «ٔنب یا جنؼا ّتغوا٣ی» .جضتؼیٗ ٟؼای٤تغی اؿتث کت ٥گؼوه٦تای
٠ـٞي از دیگؼان ؿٞب ٚغرت ٠یک٤٤غ و جنتؼا ّتغوا٣ی ٠تْٚ٨یحی اؿتث کت ٥ة٥وؿتی ٥ٞشن،
گؼوه٦ای  ٨ٕٞ٠درمغد ةازپؾگیؼی ٚغرت از ٗؼادؿحان ٦ـتح٤غ .پتارکی ٢درواٚتِ ٠ا٦یتث
دوؿ٨یٚ ٥غرت را ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار داده اؿث .جضؼی ٟدر ز٨ا٨٣ ِ٠ی١ّ ،٢غجار از ًؼیتٚ ٙت٨ا٣ی٢
(صٚ ٙا٣٨٣ی ٠اٝکیث ظن٨می) ،جُ٤ی١ات صٚ٨ٛی و و١ا٣ث٦ای ازؼایی ٠ؼة٨ط ة ٥شن اّ١تال
٠یق٨د .جنؼا ّغوا٣ی ٣یؽ از ًؼی ٙاٛ٣ال  ،اّحنتا  ،جُتا٦ؼات و ٠ا٤٣تغ شن ظت٨د را ٣كتان
٠ی د٦غ .ا٣ـغاد ازح١اّی در ج١ام ٨٠ارد ٣اةؼاةؼی ٚغرت در اقکال ٠٨ٚی٣ ،تژادی یتا ًتٛتاجی
زاری اؿث .ای ٢ا٣ـغاد در٧٣ایث ة ٥ا٣ضنار ٠ساری دؿحؼؿتی ةت٤٠ ٥تاةِ و ٗؼمتث٦ا ٤٠ستؼ
٠یق٨د (ةاٚؼی.)39-40 :1385 ،
ا٣ـغاد٦ای ؿیاؿی در ظاور٠یا ٥٣ریكت ٥جتاریعی دارد و ةتّ٨٣٥ی ةتا اٗؼاطگؼایتی گتؼه
ظ٨رده اؿث .در ای ٢راؿحا ٟ٦ز٠ان ةا ٗؼوپاقی ظالٗث اؿال٠ی در د 1920 ٥٦دوٝث٦ایی ةتا
ؿ ٥ویژگی ؿک٨نریـ ،ٟاٚحغارگؼایی و ٣اکا٠ی در جض ٙٛا٦غاٗی ٠ا٤٣غ رٗاه ،ا٤٠یتث و ج٨ؿتْ٥
ازح١اّی قک ٜگؼٗح٤غ .در ٛ٠اة ٜای ٢دوٝث٦ا ،ز٤تف٦ایی َ٧ت٨ر کؼد٣تغ کت ٥ظ٨اؿتح٦٥ای
٠ػ٦تی و گؼایف٦ای کٟوةیف د٨٠کؼاجیک پیغا کؼد٣غ و ةتا جکیت ٥ةتؼ قکـتث دوٝث٦تا در
ؿیاؿث٦ای رٗا٦ی ،ةّ٨٣ ٥ی ّغاٝث ازح١اّی ج١ای ٜیاٗح٤تغ .ایت ٢ز٤تف٦تا کت ٥در د٣یتای
ؿ٤ی در ا٨٣اع ؿ٘ٞی و اظ٨ا٣ی َا٦ؼ قغ٣غ ،در اةحغا گؼایف ٠ـتٞضا ٥٣داقتح٤غ و ُ٣تا٠یگؼی
ش٧٣ا در ٤٦گا ٥٠روة٥رو قغن کك٨ر ةا ا٣ـغاد ؿیاؿی ة ٥رادیکاٝیـ٤٠ ٟسؼ ٠یقغ .ةؼای ٠ذتال
در ؿ٨ری ٥اظحالا٦ای ؿتال  1965و ةضتؼان  ،1982اظ٨انا١ٝـت١ٞی ٢را ة٥ؿت١ث جأؿتیؾ
٧٣اد٦ای ُ٣ا٠ی ٠ا٤٣غ کحائب ٠ض١غ و یا گؼدان٦ای ٠ض١تغ رؿت٨لاهلل کكتا٣غ .در ٛ٠اةت ،ٜدر
٠اٝؽی ةا قکٜگیؼی ؿیـح ٟا٣حعاةاجی ٣ـتتحار قت٘اا و د٨٠کؼاجیتک در ؿتال  ،1999قتا٦غ
ٗؼوکف کؼدن رادیکاٝیـ ٟدر ؿتال  2009ةت٨دیٗ( ٟیؼصتی)1392/3/2 ،ی ة٤تاةؼای ٢ةایـتحی
1. Frank Parkin
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ظاًؼ٣كان کؼد ک ٥دیاٝکحیک ا٣ـغاد٦ای ؿیاؿی و اٗؼاطگؼایی در  ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا٠ ٥٣ـت٨ق
ة ٥ؿاة ٥ٛاؿث.
ّؼاق ٣یؽ از ووْیث ٠كاة٧ی ةؼظ٨ردار اؿثٗ .ؼ٤٦گ ؿیاؿتی ٠تؼدم ّتؼاق دارای ؿت٥
ویژگی ٣ا٤٠ـس ٟة٨دن ،ظك٣٨ثگؼا ة٨دن و ٠ػکؼ ة٨دن اؿث ک ٥د٨٠کؼاؿیؿازی در داظ ٜو
مٞشًٞتی در ؿیاؿث ظتارزی را ةتا ٠تا ِ٣روةت٥رو ٠یک٤تغ .ا٣حعاةتات در ّتؼاق درمت٨رجی
ا٠کانپػیؼ اؿث ک٣ ٥عتگان ٨ٚاّغ ةازی ٠ح٘اوجی را در ؿیاؿث پتػیؼا ةاقت٤غ٨ٚ .اّتغ ؿت٤حی،
صػا ظك٣٨ثش٠یؽ رٚتای ؿیاؿی و ؿؼک ٨اٗؼادی ک ٥ظ٨ا٦ان ةؼشورده قتغن ظ٨اؿتح٦٥ای
ظ٨د ٦ـح٤غ ،ةایغ در ةی٣ ٢عتگان٠ ،ػ٨٠م جٛٞی ق٨د .ؿت٤ی٦ا کت ٥در گػقتحٚ ٥تغرت ٗائٛت٥
ّؼاق ة٨د٣غ ،پؾ از صػا مغام ةا ٣پػیؼٗح٨ٚ ٢اّتغ د٨٠کؼاؿتی ،ظكت٣٨ث را پیكت ٥کؼد٣تغ.
٨ٚاّغ د٨٠کؼاجیک ٠حى ٢١پػیؼش یک ٘٣ؼتیک رأی اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ةت ٥جؼکیتب زْ١یحتی
ّؼاق ة٨٧٘٠ ٥م ٚغرتیاةی کـتا٣ی اؿتث کت ٥ةتانجؼی ٢درمتغ زْ١یتث را جكتکی ٜدادها٣تغ
(درظك ٥و ٞ٠کیّ .)102 :1393 ،ؼاق جاک٨٤ن ؿ٨٣ ٥ع ؿاظحار صک٠٨حی را جسؼة ٥کؼده اؿث:
 1921-1958پادقا٦ی ٠كؼوً 1958-2003 ،٥ؿیـح ٟز٨٧١ری و از  2003جتاک٨٤ن ٣یتؽ
ز٨٧١ری د٨٠کؼاجیک ٗغرال ةا ُ٣ام صک٠٨حی پار١ٝا٣ی.
جضؼی ٟیا ا٣ضنار ک ٥از ُ٣ؼ پارکی ٢یکی از قتک٦ٜای ا٣ـتغاد ة٥قت١ار ٠تیرود ،از ز٠تان
جأؿیؾ در ّؼاق ة٥چك٠ ٟیظ٨رد .اّؼا ؿ٤ی ةا ص١ایث٦تای ظتارزی ،صک٠٨تث را ة٥دؿتث
گؼٗح ٥و قیْیان و کؼد٦ا را از ٚغرت ٠ضؼوم کؼد٣غ .ةؼاؿاس ش٠ار در ً٨ل ؿال٦تای  1920جتا
 1958صغود 60درمغ ر٦تؼان ؿیاؿی ّؼاق ّؼ ؿ٤ی ،ج٧٤ا  25درمغ قیْ ٥و  15درمغ کؼد
ة٨د٣غ (ظـؼوی .)67 :1389 ،جض٨نت ؿؼیِ  1958-1968در ٚاٝب دوٝث٦تای ک٨دجتا ٣یتؽ در
١٦ی ٢راؿحا ارزیاةی ٠یق٨د .در٧٣ایث صغ اّالی جضتؼی ٟو ا٣ضنتار اّتؼا ؿت٤ی در ّتؼاق در
ؿال٦ای  1979جا  2003جضث صک٠٨ث ُ٣ا٠ی مغام ایساد قغ .در ای ٢دوره ٚتغرت٤٠ ،تاةِ و
ٗؼمث٦ا در اظحیار یک گؼوه ظاص ة٨د و جالش قغ ةا اّ١ال ؿیاؿث ١٦گ٨نؿاز ٣اؿی٣٨اٝیـتٟ
ّؼةی و جتْیغ و ک٨چ ازتاری اٞٚیث٦ا ة ٥یکغؿثؿازی دوٝث و زا ٥ْ٠پؼداظح ٥ق٨د .در ٛ٠اة،ٜ
واک٤ف ٗؼودؿحان (قیْیان و کؼد٦ا) ٣یؽ ة٥م٨رت جنؼا ّتغوا٣ی در ٚاٝتب ٚیتام ّٞ 1991یت٥
مغام و اٚغا٠اجی ١٦چ٨ن جكکی ٜؿپاه ةغر در ٠یان قیْیان جسٞی پیغا کؼد.
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پؾ از ؿال ٣ 2003یؽ قیْیان و کؼد٦ا ٛ٣ف ٠ـحٛی١ی در ؿتؼ٣گ٣٨ی متغام و جٕییتؼ ایت٢
رو٣غ ٣غاقح٤غ .در ای ٢دوره ةا وز٨د صاک١یث ؿاظحار٦ای د٨٠کؼاجیک ٠یجت٨ان ةت ٥ؿیاؿتث٦تای
٣اکارش٠غ دوٝث اقاره کؼد ک ٥اّحؼاوات ٠ؼدم اؿحان٦ای ؿ٤ی٣كی ٢قت١ال و قت١ال ٔتؼ ّٞیت٥
ة٥صاقی ٥را٣غن ؿ٤ی٦ا را در پی داقث .اّ١ال ای ٢ؿیاؿث٦ای جتْتیهگ٣٨ت ٥در ّتؼاق١٦ ،ا٤٣تغ
ؿ٨ری ٥ؿال ٗ ،1982ؼودؿحان (ؿ٤ی٦ا) را ة٥ؿ١ث را٦کار جنؼا ّغوا٣ی ؿ٨ق داد کت٣٨١٣ ٥ت ٥شن
در اّحؼاض٦ای ٠ؼدم ٨٣اصی ان٣تار ،مالحاٝغی ٢و ٣ی٨٤ا ّٞی ٥دوٝث ٠ؼکؽی پؾ از ظؼوج ٣یؼو٦تای
ا٠ؼیکایی و پی٨ؿح ٢ة ٥گؼوه٦ای اٗؼاًی ٠كا٦غه ٠یق٨د.
 .3-4چالش ًاکارآهدی دٍلت
چاٝف ٣اکارش٠غی دوٝث ٣یؽ یکی از ّٞث٦ای داظٞی گـتحؼش زؼیان٦تای اٗؼاًتی در
ّؼاق اؿث ک ٥ةایغ شن را ٣حیس٧٣ ٥ایی وز٨د دوٝثتٞ٠ث جض١یٞی ،جْغد قکاا٦ای ازح١تاّی
و ا٣ـغاد٦ای ؿیاؿی ة٥صـا شورد .ای٨٠ ٢و٨ع در ٌ٠اْٝات ٠عح ٖٞة٥ادتات رؿتیغه اؿتث
ک ٥ج٨ؿْ٣٥یاٗحگی و وز٨د ؿٌش ةانی ٗٛؼ ة٥ویژه در دوٝث٦ای وتْیٖ و دچتار قتکاا٦ای
ازح١تتاّی گـتتحؼده ،ةتت ٥ظكتت٣٨ث٦ای اٗؼاًتتی ٠یا٣سا٠تتغ ).(Graff, 2010: 48-51
٣اکارش٠غی٦ای دوٝث در ّؼاق در رژی ٟپادقا٦ی ة٥قک ٜدظاٝث ظارزی در ٚغرت و در دوره
مغام ة٥م٨رت ّغم رؿیغگی ة ٥ووْیث گؼوه٦ای زْ١یحی قیْ ٥و کؼد ةؼوز کؼد.
دوٝث زغیغ ّؼاق ٣یؽ ةا چاٝف ٣اکارش٠غی در اةْاد ٠عحٞتٖ و ةضؼان٦تای ٠كتؼوّیث و
٨٘٣ذ ٨٠از ٥اؿث ک ٥ج٨ان ٔٞت ٥ةؼ ش٧٣ا را ٣غاردی ّغم جٗ٨ی ٙدر ا٤٠یثؿازی ،وز٨د گؼوه٦تای
٠حْغد قتُ٣٥ا٠ی٠ ،كکالت ؿاظحار ٗتغرال و ظغ٠اترؿتا٣ی ٣ا٤٠اؿتب اززٞ١ت ٥چاٝف٦تای
دوٝث زغیغ اؿث.
ازؼای ؿیاؿث٦ای اّال٠ی دوٝث ٠ؼکؽی در ةـتیاری از ٤٠تاً ٙاززٞ١ت٤٠ ٥تاً ٙؿتک٣٨ث
اّؼا ؿ٤ی ة٥دٝی١٦ ٜکاری٦ای گـحؼده دوٝث ةا ا٠ؼیکا و ایؼان ةا چاٝف ١٦تؼاه اؿتث .ةتّ٥الوه
دوٝث در  ٥ٌٛ٤٠کؼدؿحان ق١ال ٣یؽ ةا ةضؼان ٨٘٣ذ روة٥رو اؿث و ةـتیاری از ؿیاؿتث٦ای شن راه
ة٥زایی ١٣یةؼد .ة٨٤ّ٥ان ٠ذال٦ ،ؼچ٤غ اٞٚی ٟکؼدؿتحان ًتت ٙة٤تغ ٠ 4تاده ٚ 118تا٨٣ن اؿاؿتی
ازازه اْٛ٣اد ج٨اٗ٤ٛاٗ ٥٠ؼ٤٦گی ،ش٨٠زقی و ج٨ؿْ٥ای ةا کك٨ر٦ای ظارزی را دارا اؿث ،ا٠ا ةتا ّٛتغ
ٚؼارداد٦ای ٘٣حی ةا قؼکث٦ای ظارزی و ٗؼوش ٘٣ث ة ٥جؼکی ،٥دوٝث ٠ؼکؽی را ٣ادیغه ٠یگیؼد.

 / 72فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،29شماره  ،2تابستان 1394

از ز٤ت ٥ا٤٠یثؿازی ،ؿیاؿث ٠٨ٚی ة٨٤ّ٥ان امٞیجؼی ٢قی٨ه جْؼیٖ ظ٨د ازح١تاّی و
ؿیاؿی و جىْیٖ ا٣ـسام ازح١اّی ،ویژگی ّ١غه ّؼاق پؾ از مغام اؿث کت ٥ةتؼ رو٣تغ٦ای
ا٤٠یحی کك٨ر ٣یؽ ؿای ٥اٗک٤غه اؿث .ای٨٠ ٢وت٨ع کت ٥ریكت ٥در ؿتاظحار ازح١تاّی واگتؼا و
ؿیاؿث٦ای رژی ٟمغام دارد ،در ای ٢دوره ة٥م٨رت ٤٠اِٗ ٠ح٤اٚه و ٗٛغان ٠ناٝض ٥ؿیاؿی
گؼوه٦ای ازح١اّی در ةؼاةؼ رو٣غ ؿیاؿی زغیغ دیغه ٠یق٨د و و ٢١ایساد ٠كکالت ا٤٠یحی
ٗؼاوان٠ ،ا١ّ ِ٣غه ٧٣ادؿازی ؿیاؿی ٠كؼوع و ٠ناٝض ٥ؿیاؿی قغه اؿث (واُّی.)1387 ،
ا٠ا ة٨ً٥ر ظاص در ٨٠رد ةضؼان ا٤٠یحی  2014دو ٣کح ٥دارای ا١٦یث اؿث٣ :عـتث ،صىت٨ر
ةاٚی٠ا٣غه٦ای ةْذی در واصغ٦ای ارجف اؿتث کت ٥ةت٥دٝی ٜشقت٤ایی ةتا ٌٛ٤٠ت ،٥ةت ٥اقتٕال
ةؼقشؿای ةعف ةؽرگی از ٚـ١ث٦ای ٔؼ و ق١ال ٔؼ ّتؼاق ج٨ؿتي داّتف ٤٠ستؼ قتغ
) (Reuters, 2015/12/11و دوم ،جؼدیتتغ درةتتاره ٣اةـتت٤غگی٦ای دوٝتتث ٗتتغرال در ک٤حتتؼل
شق٦ ٨ای داظٞی اؿثی ٠ـئ٥ٞای ک ٥را٦کار مغام ةؼای شن ایساد صک٠٨ث جکؿاظثٚ 1ت٨ی
و اّ١ال ؿیاؿث ؿؼک ٨ة٨د.
ةعف ّ١غه چاٝف ٣اکارش٠غی دوٝث در ّؼاق ٠ؼةت٨ط ةت٠ ٥كتکالت ٨٠زت٨د ةتؼ ؿتؼ راه
ازؼای ٗغراٝیـ ٟاؿث٣ .عـث ش٣کُ٣ ٥ام ٗغراٝی ّؼاق ارجتاط ودیٛی ةا ٨٦یث ٚت٠٨ی و ٠تػ٦تی
کك٨ر دارد ،جا زاییک ٥ةؼظی ة ٥جكکی ٜؿ ٥دوٝث ٗغرال قتیْ ٥در ز٤ت ، ٨کتؼد در قت١ال و
ؿ٤ی در ٠ؼکؽ اقاره ٠یک٤٤غ٠ .حْاٚب ای٨٠ ٢و٨عّ ،غم ارائ ٥جْؼی٘تی روقت ٢از ٠ـتائ٠ ٜت٨رد
ُ٣ؼ ٠٨ٚیث٦ای ٠عح ٖٞو وْٖ در جعنیل ٤٠اؿب ٤٠اةِ و ٚغرت ،ةاّخ قغه اؿث کت ٥ایت٢
ؿاظحار ٗغرال ،گؼوه٦ای ّؼاٚی را ة٥ؿ١ث ظك٣٨ث ؿت٨ق د٦تغ ) .)(Al-Qarawee, 2010دوم
ای٤ک ٥ةا گػقث یک د ٥٦از اؿحٛؼار دوٝث زغیغ ،ؿیـحٗ ٟغرال ة٥م٨رت ٗؼاگیؼ در ؿٌش ٞ٠تی
و در ؿایؼ ٛ٣اط ،صاک٣ ٟیـث و ٗٛي ٠حى ٢١دادن ا٠حیاز٦ای گـحؼدهجؼ ةٌٛ٤٠ ٥ت ٥کؼد٣كتی٢
اؿث .ای ٢ا٠ؼ و ٢١ایساد اظحالا ؿیاؿح١غاران کؼد ةا دوٝث در اٝضاق ٤٠اً١٦ ٙست٨ار ،ةت٥
اٗؽایف ج١ایت ٜگؼوه ٦تای دیگتؼ ةتؼای کـتب ظ٨د٠عحتاری ٤٠ستؼ قتغه کت ٥ةتا ج٨زت ٥ةت٥
گـیعحگی ٦ای ازح١اّی ّؼاقٚ ،اةٞیث ایستاد ةضتؼان ج١ا٠یتث اروتی و جسؽیت ٥را ٣یتؽ دارد
(ؿؼظی .)695 :1391 ،ٜؿ٨م ای٤ک ،٥ش٣چ ٥از ُ٣ام ٗغراٝی ٌٛ٤٠ت ٥کؼدؿتحان ٗ٧ت٠ ٟتیقت٨د
1. Unitary Government
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دروا ِٚا٣ضنار ٚغرت اؿث ،درصاٝیک ٥قا٨ٝده ٗغراٝیـ ٟةتؼ ا٣تـتاط ٚتغرت ٚتؼار دارد ،زیتؼا
ًت ٙة٤غ ( ) ٠اده ٚ 54ا٨٣ن اؿاؿی ّؼاق ،ق٨رای ٞ٠تی کؼدؿتحان در ٠ت٨رد ٣ضت٨ه ازتؼای
٨ٚا٣یٗ ٢غراٝی ٠ساز ظ٨ا٦غ ة٨د ٨ٚا٣ی٠ ٢ن ٨دوٝث و ٨ٚه  ٥٤٤ٛ٠دوٝتث ٗتغرال را در داظتٜ
کؼدؿحان جْغی ٜک٤غ٤ْ٠ .ای دیگؼ ای ٢صؼا ،اٌّای ص ٙوج ٨ةت ٥دوٝتث ایتٌٛ٤٠ ٢ت ٥اؿتث
(زْ٘ؼی . )150 :1389 ،ةؼ ای ٢اؿاس ةایتغ ج٨زت ٥داقتث کت ٥در زاْ٠تّ ٥تؼاق پـامتغام،
ازیکؿ ٨ةضؼان ٨٦یث ٞ٠ی و ةؼجؼی جْ٦ٙٞا و کی٦٥٤ای ٠٨ٚیت٠ػ٦تی ةؼ جْ٦ٙٞتای ٞ٠تی در
ک٤ار ٗؼ٤٦گ ؿیاؿی جاةْیحی و ٣ت٨د ٗؼ٤٦گ ؿیاؿی ٠غ٣ی و د٨٠کؼاجیک ،ةاّخ قتغه اؿتث
کتت ٥ایتت ٢کكتت٨رٗ ،اٚتتغ ّ٤امتتؼ وصتتغتةعف وتتؼوری ةتتؼای ٗغراٝیـتت ٟةاقتتغ (ؿتتؼدار٣یا و
زارع٧٠ؼشةادی.)172 :1394 ،
در٧٣ایث در ز٠ی ٥٤ظغ٠اترؿا٣ی ٣یؽ دوٝث ةا ٠كکالجی روة٥رو اؿث .ةؼ ٠ت٤ای ش٠تار ؿتال
ّ ،2015ؼاق از ٝضاظ قاظل٦ای ج٨ؿْ ٥ا٣ـا٣ی ٠ا٤٣غ ؿال٠ث ،ش٨٠زشوپؼورش ،ا٤٠یث ا٣ـا٣ی،
٠ضیي زیـث و ...در ٠یان  187کك٨ر ،رجت 120 ٥را دارد )١٦ .(UNDP, 2015چ٤ی ٢ش٠ار ؿال
 2015ؿاز٠ان ةی٢اٞٞ١ٝی ق٘اٗیثّ ،ؼاق را از ٝضاظ ق٘اٗیث صک٠٨حی و اٚحنادی در ةی175 ٢
کك٨ر در رجتٚ 170 ٥ؼار داده اؿث .ش٠ار ؿال ٠ 2012یؽان ةیکاری را  12درمتغ ٣كتان داده و
٠یؽان ٗٛؼ ٣یؽ در ؿال  2008ةا ٓٝةؼ  25درمغ ة٨ده اؿتث ).(CIA Word Fact book, 2015
جا ؿال  2005صک٠٨ث ٚ٨٠ث از ًؼیٗ ٙتؼا ٟ٦کتؼدن مت٤غوق اّحتتارات ةازؿتازی ّتؼاق18 ،
٠یٞیارد دنر ةؼای ة٧ت٨د ووتْیث ْ٠یكتث ٠تؼدم ٦ؽی٤ت ٥کتؼد .ةاای٢صتالْ٠ ،ىتالت جعؼیتب
زیؼؿاظث٦ا و ٠یؽان زیاد ةیکاری پؾ از گػقث یک د١٦ ٥٦چ٤ان وز٨د دارد .صک٠٨ث ائحالٗی
و دوٝث زغیغ از ؿال  2005پؼوژه صک١ؼا٣ی ٠ضٞی را از ًؼیت ٙجكتکی ٜقت٨را٦ای ١٣ای٤تغگی
٠ضٞی ازؼایی کؼد٣غ .ارزیاةی ای ٢پؼوژه ٣كان ٠ید٦غ ک ٥ای ٢ق٨را٦ا در  13اؿحان از  18اؿحان
ة٥دٝی١٦ ٜگ٣٨ی ٠ػ٦تی در جْغی ٜکك١کف٦ا ٣ـتحار ١ّ ٙٗ٨٠ت ٜکؼدها٣تغ ،ا٠تا در  5اؿتحان
٣ی٨٤ا ،کؼک٨ک ،ان٣تار ،دیا ٥ٝو ةٕغاد ة٥دٝی٣ ٜا١٦گ٣٨ی ٠ػ٦تی و ٠٨ٚی و گؼوهگؼایی٦ای قیْ ٥و
ؿ٤ی ،در اؿحان٦ای ان٣تار ،دیا ٥ٝو مالحاٝغی ٢و درگیؼی٦تای  2008-2010دوٝتث ةتا گتؼوه
مغر٣ ،ح٨ا٣ـث ٠ا ِ٣ادا ٥٠ظك٣٨ث٦ا ق٨د (ؿؼدار٣یا25-28 :1391 ،ی .)Katzman, 2013
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نتیجهگیری
در ً٨ل یک د ٥٦اظیؼ ،گؼوه٦تای اٗؼاًتی ةت٨ً٥ر ٗؽای٤تغهای در ظاور٠یا٣ت ٥و ةؼظتی
کك٨ر٦ا اززّ ٥ٞ١ؼاق اٗؽایف یاٗح٥ا٣غّ .ؼاق یکی از کك٨ر٦ای  ٟ٧٠ظاور٠یا٣ت ٥اؿتث کت ٥از
ؿال  2003ةا ج٧از ٟا٠ؼیکا و ؿ٨ٛط مغام ةا جكکی ٜو صى٨ر گـحؼده زؼیان٦تای اٗؼاًتی
٨٠از ٥اؿث .در ایٛ٠ ٢ا ٥ٝؿْی قغ ةا ة٧ؼهگیؼی از ؿٌش جضٞیت ٜداظٞتی و جضٞیت٠ ٜـتائٜ
٨٠ز٨د در زاّ ٥ْ٠ؼاق ،ة ٥واکاوی قکٜگیؼی اٗؼاطگؼایی و گؼوه٦ای اٗؼاًی در ای ٢کكت٨ر
پؼداظح ٥ق٨د .پؼؿف امٞی ک ٥در اةحغا ٌ٠ؼح قتغ ایت ٢ةت٨د کتٟ٧٠ ٥جتؼی٨ّ ٢ا٠ت ٜدرو٣تی
گـحؼش زؼیان٦ای اٗؼاًی در ّؼاق کغا٤٠غ؟ یاٗحت٦٥ای پتژو٦ف صتاکی از ایت ٢اؿتث کت٥
جكکی ٜگؼوه٦ای اٗؼاًتی در ّتؼاق از ریكت٥ای جتاریعی ةؼظت٨ردار اؿتث کت ٥ؿیاؿتث٦ای
دوٝث ٦ای صاک ٟو ؿاظحار ٠٨ٚی ّؼاق ٣یؽ شن را ج٨ٛیث کؼده اؿث .ةؼ ای ٢اؿتاس ،گـتحؼش
زؼیان٦ای اٗؼاًتی در ّتؼاق ٣حیست٨ّ ٥ا٠ت ٜچ٤غگا٣ت ٥دوٝث ت ٞ٠تث جض١یٞتی ،گـتحؼدگی
قکاا٦ای ازح١اّی ،ا٣ـغاد٦ای ؿیاؿی و ٣اکارش٠غی دوٝث اؿث.
ةؼ ای ٢اؿاس ،ؿْی قغ در اةحغا ةتا جتغوی ٢چتارچ٨ةی ُ٣تؼی ةت ٥ادتتات ایتٗ ٢ؼوتی٥
پؼداظح ٥ق٨د .ة ٥ای٨ُ٤٠ ٢ر از ؿٌش جضٞی ٜداظٞی ةؼای جضٞی ٜقؼایي زاّ ٥ْ٠ؼاق اؿح٘اده
قغ .در ای ٢راؿحا ،ؿاظث جض١یٞی و ؿاظحگی دوٝثتٞ٠ث ة٨٤ّ٥ان ٣عـتحیّ ٢ا٠ت ٜایستاد و
گـحؼش اٗؼاطگؼایی در کك٨ر ّؼاق ٌ٠ؼح اؿث .ای ٢کك٨ر ةا در ک٤ار ٦تٚ ٟتؼار دادن چ٤تغ
 ٥ٌٛ٣زغا از  ٟ٦و از ًؼی ٙدظاٝث ّا ٜ٠ظارزی ة٥وز٨د ش٠تغه اؿتث .ةت٥دٝی ٜجتأدیؼ ّا٠تٜ
ةیؼو٣ی (دوٝثؿازی ٚؼاردادی ٣اقتی از ٤٠تاِٗ ٚتغرت٦ای ةی٢اٞٞ١ٝتی ١٦چت٨ن ةؼیحا٣یتا) در
قکٜگیؼی دوٝث و ّغم دظاٝث و جأدیؼگػاری ظ٨اؿث و اراده ٠ؼدم ای ٢کك٨ر ،دوٝتث ٚتادر
ة ٥صٍ٘ ا٤٠یث ة٨٤ّ٥ان وَی٘ ٥امٞی و ا٣سام ؿایؼ کارویژه٦ای ظت٨د ٣یـتث .در ٞ٠ثؿتازی
٣یؽ ة١٦٥ی٢جؼجیب ّ ٜ١قغه اؿث .ام ٜاؿاؿی جغاوم ؿیاؿی٨٦ ،یث زْ١تی و د٨٠کؼاؿتی
٠تح٤یةؼ ا٣حعا شزادا ٥٣در صک٠٨ث٦ای دوره٦تای ٠عحٞتٖ ّتؼاق وزت٨د ٣غاقتح ٥اؿتث .در
١٦ی ٢چارچ ٨اؿث ک ٥ؿاک٤ان ةـیاری از ق٧ؼ٦ا و ٨٣اصی ّؼاٚی یک اکذؼیث و یک اٞٚیث
٠ػ٦تی ظاص را درةؼ ٠یگیؼ٣غ ک ٥صاکی از جنْ٤ی و ؿاظحگی ة٨دن ٞ٠تث ّتؼاق اؿتث .در
چ٤ی ٢قؼایٌی ٞ٠ثؿتازی در ّتؼاق درواٚتِ ٠ضنت٨ل ؿیاؿتثگػاری٦ای ٞ٠تی و ؿتاظحار
ة٨روکؼاجیک اؿث جا ٠كارکث ١٦گا٣ی.
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٠ضن٨ل ای٨٣ ٢ع دوٝثؿازی و ٞ٠ثؿازی ٣تاٚل و اٝتحت ٥ازتتاری ،ایستاد قتکاا٦ای
٠حْغد ازح١اّی و ؿاظحاری اؿث ک ٥ظت٨د یکتی دیگتؼ از ّ٨ا٠ت١ّ ٜتغه ایستاد و گـتحؼش
اٗؼاطگؼایی در ای ٢کك٨ر اؿث .قکاا٦ای ازح١اّی ّؼاق ک ٥در دوره٦ای ٠عحٞتٖ جكتغیغ
قغه و در صال صاوؼ ْٗال و روة٥گـحؼش ٦ـح٤غ ،ؿ ٥گ٠ ٥٣٨ػ٦تی٠٨ٚ ،یتزةا٣ی و اکذؼیتث
٠ـ١ٞان و اٞٚیث ٔیؼ٠ـ١ٞان را درةؼ ٠یگیؼ٣غ .ای ٢قکاا٦ا ًی دو ؿاظحار ُ٣تام پادقتا٦ی
( )1921-1958و ؿیـتتح ٟز٧١تت٨ری ( )1958-2003جضتتث صاک١یتتث صتتؽ ةْتتخ در
قک٦ٜای ؿیاؿث٦ای ٠٨ٚی ٦غٗ٤١غ دؿتحگاه صکت٠٨حی و ٠ضؼو٠یتث ةؼظتی از گؼوه٦تای
ازح١اّی از ٤٠اةِ و ٗؼمث٦ا در ک٤ار ة٥کارگیؼی ّ٨٣ی از ١٦گ٨نؿازی ٠٨ٚی ةت ٥قتی٨ه٦ای
٠عح ٖٞروی داده اؿث .ای ٢قکاا٦ا در دوره زغیغ ٣یؽ کت ٥از ؿتال  2003و ةتا ؿتؼ٣گ٣٨ی
ؿیـح ٟةْذی شٔاز ،و ة ٥ةؼش٠غن گؼوه٦ای قیْی و کؼد در مضٚ ٥٤غرت ؿیاؿی ٤٠ستؼ قتغ،
در ا٨٣اع وْٖ٦ای ا٤٠یحی و جٛـیّ ٟادن٤٠ ٥٣تاةِ َتا٦ؼ قتغ .ایت ٢قتکاا٦ا کت ٥در ةـتحؼ
جاریعی قک ٜو ٨ٚام یاٗح٥ا٣غ ،در دوٝتث زغیتغ ة٥قتک ٜجـتٞي ة٤یان٦تای ٚت٠٨ی ٚتغرت و
صک٠٨ث و قک٤٤غگی ائحالا٦ای ؿیاؿتی ظت٨د را ةتؼوز دادها٣تغ .قتکاا ٠تػ٦تی در ّتؼاق
ة٥قک ٜپؼاک٤غگی قیْیان و ا ٜ٦ؿ٤ث و واگػاری ةؼظی از ا٠حیاز٦ا ة ٥گؼوه٦ای ٠ػ٦تی چ٥
در ؿیاؿثگػاری٦ا و چت ٥در ٚت٨ا٣ی ٢اؿاؿتی دوره٦تای ٠عحٞتٖ وزت٨د دارد .ایت ٢قتکاا
١٦چ٤ی١ّ ٢غهجؼی٤٠ ٢تِ درگیتؼی ةتازیگؼان ظتارزی در ةضؼان٦تای داظٞتی ّتؼاق اؿتث.
قیْیان ّؼاق ،ؿ٤ی٦ای داظٞی را ّا ٜ٠کك٨ر٦ای ؿ٤ی ٌٛ٤٠ت ٥و ٟ٧٠جتؼی ٢صتا٠ی متغام
جٛٞی ٠یک٤٤غی درصاٝیک ٥ةـیاری از ؿ٤ی٦ا ٣یتؽ قتیْیان را ّا٠ت ٜایتؼان ٠یدا٤٣تغ .ةؼای٤تغ
قکاا ٠٨ٚی ّؼاق ٣یؽ ظك٣٨ث و درگیؼی٦ای ٠٨ٚی و ٚتی٥ٞای ٗؼاوا٣ی اؿث ک ٥ةیّ ٢ؼ ٦تا
و ٔیؼ ّؼ ٦ا ة ٥ویژه در ٨٣اصی ق١ال و ق١ال ٔؼةی ّؼاق وز٨د دارد .در٧٣ایث قکاا کٞتی
اٞٚیتتث ٔیؼ٠ـتت١ٞان و اکذؼیتتث ٠ـتت١ٞان در ٚاٝتتب جىتتییِ صٛتت٨ق اٞٚیث٦تتای ٠تتػ٦تی در
صک٠٨ث٦ای ٠عحّ ٖٞؼاق ٚاة٠ ٜكا٦غه اؿث .یکی از اةْتاد ٧٠ت ٟةضتؼان ّ 2014تؼاق ٣یتؽ
ظك٣٨ث ةیصغوصنؼ ّٞی ٥اٞٚیث٦ای ٠ػ٦تی و ٠٨ٚی ة٨ده اؿث.
در زا ٥ْ٠چ٤غپاره ّؼاق ،قکاا٦ای ازح١اّی در راةٌ٥ای دیاٝکحیکی از ؿ٨یی ة ٥ةـحؼ
رقغ ا٣ـغاد٦ای ؿیاؿی جتغی ٜقغه و ای ٢ا٣ـغاد٦ا ٣یؽ قکاا٦ا را ج٨ٛیث کؼدها٣تغ .ة٤تا ةتؼ
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ةؼظی از جسؼة٦٥ای جاریعی٦ ،ؼ گاه زا ٥ْ٠ةا ا٣ـغاد ؿیاؿتی ،و جت٨رم ٚتغرت و ٗؼمتث٦ای
زا ٥ْ٠در دؿث گؼوه ازح١اّی ظاص روةت٥رو اؿتث ،گؼوه٦تای ٗؼودؿتث زاْ٠ت ٥ة٥ؿت١ث
رادیکاٝیؽه قغن و اٗؼاطگؼایی پیف ٠یرو٣غ .ایٗ ٢ؼای٤غ در ّؼاق ز٠ان مغام ة٥قک ٜا٣ـتغاد
ٚغرت ؿیاؿی در ؿٌش صاک١یحی ،ا٣حعتا ٣عتگتان از یتک گتؼوه ظتاصّ ،تغم جضت٨ل در
ؿاظحار ة٨روکؼاجیک ،صػا ظك٣٨ثش٠یؽ رٚتای ؿیاؿی ،و ؿتؼک ٨اٗتؼاد ظ٨ا٦تان ةتؼشورده
قغن ظ٨اؿح٦٥ای ظ٨یف از ؿ٨ی دوٝث دیغه ٠یقغٗ .ؼای٤غ ا٣ـغاد در دوره زغیتغ ٣یتؽ ةتا
وز٨د صاک١یث د٨٠کؼاؿی و ؿاظحار ؿیاؿی پار١ٝا٣ی ٗغرال ،در ٚاٝب ةؼظی از ؿیاؿتث٦ای
گؽی٤كی و ٠٨ٚی دوٝث ٠ؼکؽی ة٥ویژه در ٚتال ؿ٤ی٦ا ٚاة٠ ٜكا٦غه اؿث.
در ٧٣ایث ةؼای٤غ دوٝثؿازی جض١یٞی ،قکاا٦ای ازح١اّی و ا٣ـغاد ٚغرت ،ظت٨د را در
٣اکارش٠غی دوٝث در ّؼاق ک ٥ظ٨د ّا ٜ٠چ٧ارم گـحؼش اٗؼاطگؼایی اؿث٣ ،كان داده اؿتث.
ّغم ج٨ا٣ایی دوٝث در ایساد ٠ناٝض ٥ةتی ٢گتؼوه٦تای ّؼاٚتی ،ج٘ت٨ق ؿیاؿتث٦تای ٚت٠٨ی و
در٣حیسّ ٥غم اؿح١ؼار دوٝث ،ة٨٤ّ٥ان ّا ٜ٠امٞی اؿح١ؼار ٣اا٤٠ی٦ا در ّؼاق ًتی یتک د٦ت٥
اظیؼ ٌ٠ؼح اؿث٣ .اج٨ا٣ی دوٝث در ص٠ ٜكکالت ازؼای ٗغراٝیـت ٟو ٠كتکالت ٣اقتی از شن
یک دٝی١ّ ٜغه گـحؼش رٗحار٦ای اٗؼاًی در ٠یان گؼوه٦ای زْ١یحی اؿثی ة٣٥ض٨ی ک ٥در
ٚاٝب ٗغراٝیـ ٟک٣٨٤ی ،ؿاظحار زاّ ٥ْ٠ؼاق قکٔ ٜاٝبت ٨ٕٞ٠ة ٥ظ٨د گؼٗح ٥اؿثٞ١ّ .کتؼد
دوٝث در ز٠ی ٥٤ظغ٠اترؿا٣ی ٣یؽ وْیٖ ة٨ده و أٞب قاظل٦ای ج٨ؿتْ ٥ا٣ـتا٣ی در ّتؼاق
در ووِ ٨ٌٞ٠ةی ٣یـث .ةّ٥الوه ٠كک ٜةؽراجتؼ ،ظتؼوج ةعتف زیتادی از ظتاک کكت٨ر از
ؿیٌؼه دوٝث و صاک١یث گؼوه٦ای جؼوریـحی ةؼ ش٧٣ا اؿث٣ .اةـا٠ا٣ی٦ای ای٢چ٤ی٤ی ،دوٝتث
٠ؼکتؽی را ةتا ةضؼان٦تای ٠كتتؼوّیث و ٘٣ت٨ذ روةت٥رو کتتؼده و ةاّتخ ٠یقت٨د دؿتتثک ٟدر
ک٨جاه٠غت ج١ا٠ی ٤٠اةِ کك٨ر مؼا ةازپؾگیؼی ای٤٠ ٢اً ٙق٨د.
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