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تاریخ پذیرش9918/51/91 :

چکيده
منازعات و ناامنیها در جنوب غرب آسیا دالیل مختلفی دارد که از مهمترین آنها میتووان هوه  )1اختالفوات مورز -
سرزمینی؛ )2اختالفات قومی -مذهبی؛  )3تعارضات ایدئولوژیک؛  )4نفت ؛  )5دخالت قودرتهوا هیاانوه ،اشوار نووود.
ساختارِ سیاسی -جغرافیایی جنوب غرب آسیا ،هووار مساعد ظهور و شکلگیر جنبشهوا افورا گورا موذهبی هوود
است .وضعیت امروز منطقه ههخوهی هیانار این تجرهه است که جنبشها افرا گرا مذهبی منشأ هرخی از هیثبواتیهوا در
منطقه هود و هنا هه مورد ،ظرفیت ساماندهی هحرانها امنیتی در سطوح مختلف ملی و فراملوی هورا کول منطقوه و هع واً
فراتر از آن را نیز دارا میهاشند .جنبشها افرا گرا مذهبی ،ها هه چالش کشیدنِ نور افوزار و زیرسواختهوا مودیریت
امنیت ملیِ حاکویتها ،از قبیل مشروعیت سیاسی ،مشارکت سیاسی ،انسجا و یکپارچای ملی و .. .اقدامات ضد امنیتوی و
هراندازانه خود را ها حوایتها متنوع هازیاران خارجی اعم از منطقها و فرامنطقها پیایر میکنند .در این پژوهش کوه
هه روش توصیفی -تحلیلی هه استناد سندکاو انجا شد  ،ها استفاد از نظر خبرگوان و تجزیوهوتحلیول داد هوا حاصول از
پرسشنامه ،مؤلفهها نر افزار مؤثر در مدیریت هحرانها امنیت داخلی ناشی از افرا گرایوی موذهبی در جنووب غورب
آسیا ،در هشت مؤلفه ،هه شرح متن ،مشوخ
ههصورت درصد مشخ

و میوزان اثرهخشوی هرکودا از مؤلفوههوا در مودیریت هحورانهوا موذکور

گردید است .مؤلفه مشروعیت سیاسی ها  15/41درصود ،هیشوترین و مؤلفوه توسوعهیوافتای هوا

 11/55درصد کوترین اثرهخشی را در مدیریت هحرانها مورد هحث ایفا میکنند.
کليدواژهها:

مشروعیت سیاسی ،افرا گرایی مذهبی ،امنیت ملی ،انسجا و یکپارچای ،مشارکت سیاسی

 .1ع و هیئت علوی و استادیار امنیت ملی دانشکد علو و فنون فاراهیr. karami1002@yahoo. com ،
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مقدمه
منطقه جنوب غرب آسیا منطقه جغرافیایی وسیعی از قار هوا آسویا و آفریقوا را شوامل
می شود که در راهطه ها حدود جغرافیایی و سیاسوی آن نظورات مختلفوی وجوود دارد .البتوه
اختالف نظرها در راهطه ها تعیینِ حدود جغرافیایی منطقوه ،مشوکلی هورا هحوث در موورد
مشخ

شد ایجاد نویکند .اغلو

کشوورها منطقوه جنووب غورب آسویا ،از مشوکالت

متعدد از قبیلِ فقدان آزاد  ،دموکراسی و وجود اختالفات خشوونتزا قوومی ،فرقوها ،
نژاد  ،مذهبی ،سرزمینی ،دخالتها هیااناان و ...رنج مویهرنود .رقاهوت میوان شویعیان و
سنیها ،مسلوانان ،اکراد و تور هوا ،اعوراب و غیور اعوراب ،مسولوانان و صهیونیسوم و. ..
ازجوله این اختالفات است .هسیار از درگیر هوا در ایون منطقوه دارا ریشوه فرهناوی،
مذهبی و هویتی است ،درنتیجه هه راحتی حل وفصل نویشوند .نوونه هارز آن اختالفات هین
اعراب و مسلوانان ها رژیم صهیونیستی است که از هدو شکلگیور آن تواکنون ققریو

هوه

هشت دهه) ،مناقشات هین مسلوانان قشیعه و سنی) ها ماهیوت موذهبی و ایودئولوژیکی ،هوا
میزانی از فراز و نشی

هووار در مرکز توجه هود و استورار دارد.

قخسرو

.)11 :1331،

جنوب غرب آسیا محل تداخل منافع هازیاران خارجی هود و ایون توداخل هوا سواخت
قدرت در درون کشورها منطقه رهط وثیقی دارد .در منطقه جنوب غورب آسویا تهدیودات
خارجی ها آسی پذیر ها داخلی همافزا شد و هحرانها و منازعات منطقوه را سواماندهی
و در راستا منافع قدرتها فرامنطقها تشدید میکنود .تحووالت جدیود در کشوورها
خاورمیانه ههگونها رقم خورد که کشوورها ،دیاور نوویتواننود ثوروت هدهنود و اتاعوت
هخرند .مشروعیت آنها ههتور هینظیر ها کارآمد پیوند خورد است؛ هناهراین ناکارآمد
نظا ها سیاسی هه زوال مشروعیت سیاسی حاکویت و مع الت امنیتی عدیود پوا از آن
منجر میشود .قمنسفیلد.)253-251 :1335 ،
در نااهی کلی ،در زمان حاکویت نظا دوقطبی ،در جنوب غرب آسویا و سوایر منوات ،
هسیار از دولتها ضعیف ،تحت حوایت یکی از قط ها ههگونها آسود هر شهروندان
خود اعوال حاکویت میکردند .در زمان کنونی ،تحت تأثیر تحوالت مختلفی کوه هوه وقووع
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پیوسته ،این قبیل دولتها نهتنها جایاا مناسبی در سطح هینالوللی ندارنود ،هلکوه هوا هوروز
شکافها گسترد اجتواعی در داخل مرزها ملی خود ،هوبستای و یکپوارچای درونوی
خود را نیز تا حدود از دست داد و ادار اموور کشوور و مودیریت امنیوت ملوی را هورا
حکا ها مشکالت عدید ا مواجه کرد است قمارتین.)32 :1333 ،
ها فروپاشی نظا دوقطبی و تحوالت امنیتیِ پا از آن ،در جنوب غورب آسویا ،دولوتهوا،
آسی پذیرتر ،حاکویتها محدودتر ،مرزها نفوذپذیرتر و اقتدار دولتها ها مع والتی هیشوتر و
جدیدتر روههرو شد است .در این وضعیت ،دولوت از شوکل سورزمینی و محودود هوه یوک
موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و ثاهت خارج شود و هسویار از الاوهوا رفتوار  ،دیاور تواهع
وضعیت سرزمینی مشخ

هه لحاظ فیزیکی نیست .در چنین اوضاعی ،الزاماً مورد هوهعنووان

اصلیترین عنصر تشکیلدهند دولت ،تاهع نوعی هویت مشخ

دولتی نیستند و ضون تکثور

و تنوع هویتها ،هویتی منسجم و کالن ندارند .پیامد تبیعی شرایط ایجاد شد  ،مواجوه شودن
نظا ها سیاسی ها میزانی از هحران هویت و هحران مشروعیت و درنهایوت کواهش وفوادار
شهروندان هه حکومت ملی و انتقال وفادار هه مؤلفوههوا هوویتی مشواهه در ورا مرزهوا و
نهادها فوق ملی و جهانی ،از دیار جلو ها تحوالت سد اخیر ،هر حاکویت دولوتهوا هوه
شوار میآید .ازاینرو ،راهطه میان شهروندان و دولت تغییر کرد  ،ههگونها کوه گورایشهوا
ناسیونالیستی تا حدود ت عیف شد است .ها افزایش تعلقات قومی و مذهبی و پیونود آنهوا
ها هونوعان خود در ورا مرزها ملی ،دولتها ،در منازعات و چالشها هویتی هوا شودت
هیشتر ها دو مؤلفه اصلی قومی و مذهبی و مطالبات حداکثر آنها درگیور شود انود .تیوف
متنوعی از ویژگیها مشتر را هرا اغل

کشورها جنوب غرب آسیا میتووان هرشوورد،

اما ههمنظور جلوگیر از مطول شدن مقاله ،در اینجا صرفاً هه هرخی از آنها هدین شرح اشوار
میشود :درگیر هودن اغل

کشورها ها تنوعی از هحرانهوا توسوعها قمشوروعیت ،هویوت،

مشارکت ،توزیع و نفوذ) ،هحران ناکارآمد در عرصهها مختلف ،انتقوال نامتعوارف قودرت،
خشونت سیاسی زیاد ،جایاا حاشیها در مناسبات و محاسبات قودرت ،واهسوتای خوارجی
در اهعاد مختلف و ...قایوب.)511-512 :1331،
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در ادامه این هحث الز است که هه دو واقعیت توجه داد شود .نخسوت اینکوه در ایون
مقاله هنا نیست که ها فرافکنی ،هوه مشکالت موجود در منطقه جنوب غرب آسیا ،هه خوارج
از منطقه و هه دشون خارجی نسبت داد شود .قالبته دشونان در این منطقه هوووار هخشوی
از مشکالت هود و هستند)؛ اما واقعیت این است که جهان اسوال  ،هعود از ارتحوال رسوول
اکر قص) در گذر زمان هووار از میزانی از تفرقه و افتراق و چنددستای رنوج مویهورد و در
صورت غفلت علوا و سران کشورها اسالمی ،در چنین شرایطی ظرفیوتهوا الز هورا
افراتی گر و هه چالش کشیدن منافع و امنیت جهان اسال حتی هدون تحریک قدرتهوا
خارجی ،در درون جهان اسال وجود دارد .این واقعیت را علوا و سران جهان اسوال هایود
هپذیرند و هرا مدیریت آن تدهیر هیندیشند .واقعیت دیاور ایون اسوت کوه ،هپوذیریم کوه
دشونان ،هرا منزو کردن اصلِ اسال و خارج کردن آن از گردونه مدیریت موف اجتواع،
از ترق مختلف ازجوله
تحریک ظرفیتها افرا گرایی و تفرقهافکنانه و حتی جریوانسواز و فرقوهسواز و
حوایت از آنها در راستا منافع خود ،راهبردها و هرنامهها اجرایی دقی و هوشوندانها
را در منطقه دارند که ههعنوان نوونه هه دو مورد از نظریهها سیاسی تحت عنوان «هرخوورد
تودنها» هانتیناتون 1و «نظریه تجزیه و ت عیف دولتهوا مسولوان» هرنوارد لووئیا 2کوه
ههعنوان راهبرد کالن ،در دستور کارِ غرب است ،میتوان اشار نوود .در ایون مقالوه تورکوز
نویسند ههتور مشخ

هر ظرفیتها داخلی در تولید هحوران اسوت؛ هنواهراین هوه نقوش

نیروها خارجی جز در موارد ضرور و آن هم در حد اشار  ،پرداخته نخواهد شد.
هه لحاظ مشاههتها فرهنای ،اجتواعی که کشورها جنوب غرب آسیا ها هوم دارنود،
ناامنیها آنها هه سایر کشورها منطقه نیز سرایت میکند ،در این مقاله دغدغه و نارانوی
محق سرایت ناامنیها ناشی از افرا گراییها مذهبی هه جوهور اسالمی ایران اسوت.
مسئله این تحقی ههعنوان دغدغه محق  ،از تقاتع چند موضوع شکل میگیرد که جوهور

1. Samue P. Hantington
2. Bernard Lewis
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اسالمی ایران نویتواند نسبت هه آن هیتوجه هاشد .نخست اینکه منطقه جنوب غورب آسویا
هووار هه عنوان جزئی از محیط امنیتی جوهور اسالمی ایران مطرح هود و هست ،هر ایون
اساس هررسی تحوالت امنیتی و مدیریت ناامنیها در این منطقه که هووار محول رویوش و
پیدایشِ هخشی از تهدیدات و فرصتها کشور است ،ازجوله موضوعات مهوی هوه شووار
میرود که هه انحاء مختلف منافع و امنیت ملی جوهور اسوالمی ایوران را تحوت توأثیر قورار
میدهد .دو  ،رشد تفکرِ تکفیر که شیعه را دگرِ خود میداند ،هرا امنیت جوهور اسوالمی
ایران هسیار تهدیدزا و خطرنا است .سو  ،پیوند خوردن امنیت منطقه جنوب غرب آسویا هوه
امنیت هینالولل موج

افزایش حساسیت قدرتها هزرگشد و آنها را هه گسوترش نفووذ

خود و حتی افزایش ح ور نظامی در منطقه تحریک میکنود

قجعفور

ولودانی .)35 :1333،از ایون

منظر هدیهی است که رصد تحوالت امنیتوی منطقوه و شوناخت ظرفیوتهوا تهدیدسواز و
هحرانزا ،ضون اینکه هه مدیریت امنیت ملی کشور و تأمین منافع ملی کوک میکند ،مانع از
غافلگیر و تحویل خسارت عود هه نظا ج .ا .ا خواهد شود .لوذا رصود و پورداختن هوه
تحوالت و ناامنیها ناشوی از افورا گرایویهوا موذهبی ،امور مهوم و ضورور تلقوی
میگردد .هدف اصلی این مقاله پاسخ هه این دو سوؤال اسوت ،هسوتر نواامنیهوا ناشوی از
افرا گرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا کدامند؟ و مؤلفهها نر افزار مؤثر هور مودیریت
ناامنیها ناشی از افرا گرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا هه ترتی

اهویت کدامند؟

چارچوب نظری تحقيق
این هاور است که هحرانها ناشی از افرا گرایی مذهبی در جنوب غرب آسویا در هسوتر
هحرانها توسعها قهحران مشروعیت ،مشارکت ،نفوذ ،توزیع و هویت) شکل مویگیرنود و
متأسفانه اکثر کشورها جنوب غرب آسیا ها یوک یوا چنود نوونوه از هحورانهوا توسوعها
مواجهاند؛ هناهراین اصلیترین راهکوارِ مودیریت نواامنیهوا ناشوی از افورا گرایوی موذهبی،
مدیریت هحرانها توسعها است که یک رویکرد نر افزار و پیشایرانه است کوه هحوث
اصلی این مقاله است و در ادامه هه آن پرداخته خواهد شد .هه این معنوا کوه ،هوا از هوین هوردن
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زمینهها و هسترها شکلگیر  ،هاید مانع از وقوع هحرانها ناشی از افرا گرایی مذهبی شود
و عوالً هحران را قبل از وقوع ،مدیریت کرد .حُسن این رویکرد در انطبواق آن هوا آمووز هوا
دین مبین اسال و پایین هودنِ خسارت وارد و هزینهها مدیریتیِ آن است.
مباني نظری (ادبيات) تحقيق
بحرانهای توسعهای
هحرانها مشروعیت ،مشارکت ،هویت ،نفوذ و توزیع را هحرانها توسوعه موینامنود.
کشورها توسعهنیافته و در حال توسعه هرا دستیاهی هه توسعهیوافتای هایود هحورانهوا
توسعها را مدیریت و از آن عبور کنند و تا زمانی که مودیریت موفقیوتآمیوز هحورانهوا
مذکور را پشت سر ناذارند ،امکان خروج از جرگه کشورها جهان سو  ،توسوعهنیافتوه و
در حال توسعه و قرار گرفتن در زمر کشورها توسعهیافته هورا آنهوا وجوود نودارد .در
ادامه ههتور مختصر ،مفاهیم مورد هحث ارائه میشوند.

قپا

و هوکاران.)145-123 :1331،

 )9مشروعیت سیاسي :مشروعیت سیاسی عبارت از «پوذیرش و فرموانهور آگاهانوه و
داوتلبانه مرد از حاکویت و میزان اعتواد شهروندان هه آن هوهعنووان تجسوم هخوش منوافع
جامعووه و شایسووتای آن هوورا هرخوووردار از قوودرت و اعوووال آن هوور شووهروندان اسووت.
مشروعیت سیاسی یعنی مطلوهیت نوع حکومت ،سواختار سیاسویِ آن ،شایسوتای حکوا و
پذیرش اقتدار حاکویت از ترف مرد » قکواکبیان.)25 :1333 ،
 )9-9بحران مشروعیت :هحران مشروعیت عبارت است از تردید و ایجواد اخوتالف در
خصوص مطلوهیت نظا سیاسی و پذیرش اقتدار و اعوال قدرت توسط حاکویت ،از تورف
مرد  ،که خود دارا مراتبی است قر پیک.)31 :1335 ،
 )2مشارکت سیاسي :ایفا نقش مرد در تعیین سرنوشت خود در عرصهها مختلوف
سیاسی ،اجتواعی و ...و پذیرش پیامد آن توسط حاکویت است .قکرمی ،رشیدزاد .)131 :1314،
 )2-9بحران مشارکت :هه این معنا که حاکویت تالش مرد هورا مشوارکت در تعیوین
سرنوشت خود در عرصهها مختلف را نپذیرد و اساساً قائل هه دخالت و نظارت مورد هور
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عرصه مختلف قدرت نباشد .خالصه اینکوه منشوأ اصولی هحوران مشوارکت ،تعوار

هوین

تقاضا مشارکت از ناحیه مرد و جامعه مدنی و پاسوخ هوه آن اسوت ،کوه در یوک تورف
حاکویت و در ترف دیار مرد  ،احزاب و گرو ها هستند .قکرمی ،رشیدزاد ).
 )9هویت :هویت عبارت است از احساس تعلو فیزیکوی و روانوی هوه مجووعوها از
عناصر هویت هخش که یک خود جوعی متووایز از دیاور را مویسوازند و دارا سوطوح
مختلفی از سطح فرد تا ملی

زاد .)341 :1333،

است قنقی

 )9-9بحران هویت :چنانچه احساس تعل هه مؤلفههوا هویوتهخوش ،هوه هور نحوو از
ناحیه غیر خود مورد تغییر و تعر

قرار گیرد ،هحران هویت ایجاد خواهد شد .قنقی زاد ).

 )4نفوذ :نفوذ هه معنا هوسانی و پذیرش سیاسوتهوا عووومی حاکویوت و دولوت
مرکز در الیهها مختلف اجتواعی و منات جغرافیایی کشور است .قر پیک.)33 :1335 ،
 )4-9بحران نفوذ :هه معنا عد پذیرش سیاستها عوومی حاکویت توسوط هرخوی
از هخشها جغرافیایی و الیهها اجتواعی است .قر پیک).
 )1توزیع :هه معنا پاسخ متناس

و مناس

حاکویت هوه تقاضوا مورد هورا توزیوع

مناهع ،اعم از ماد و معنو قر پیک.)42 :1335،
 )1- 9بحران توزیع :اقدا نامناسو
منطقی و متناس

حاکویوت و نظوا سیاسوی در راسوتا توزیوع

ها ارزش هوا مواد و معنوو موجو

شوکل گیور هحوران توزیوع

می گردد .قر پیک).
امنیت ملي :مفهو امنیت ملی دستیاهی هه ارزشها اساسی ازجوله؛ پاسدار از هقوا
سیاسی و سرزمینی حاکویت و کشور ،ت وین هقا مرد  ،ایجاد شورایط الز هورا توسوعه
هوهجانبه و حفظ هواهنای میان اقوا و توایف درون کشور است .قچاینی.)125 :1311،
مدیریت امنیت ملي :مدیریت امنیت ملی عبارت اسوت از هوهکوارگیر مجووعوها از
اهزارها ،وسایل ،شیو ها و تداهیر که ههوسیله آنها کنش و تهدیودات ایجادشود در سوطح
ملی تقلیل یافته و درنهایت کورنگ و خنثی شود قتاجیک.)41 :1331 ،
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پیشینه اسالمگرایان و استفاده از خشونت
نخسووتین هحووث گسووترد هوور سوور روا هووودن یووا نبووودن اسووتفاد از خشووونت از سووو
اسال گرایان در مبارزات سیاسی و را رسیدن هه اهداف سیاسوی ،در سوالهوا آخور دهوه
 1151میالد شروع شد .در آن هناا کتاب مهم «معالم فوی الطریو » نوشوته سوید قطو ،
الها هخش تیفی از اسال گرایان جوان شد تا در را رسیدن هه جامعه اسالمی و ها استفاد از
خشونت ،نظا ها حاکم هر کشورها عرهی را که از نظور سوید قطو
قلوداد میشدند ،سرناون کنند .درواقع ،سید قط

نظوا هوا جواهلی

در قرن اخیور ،عوود تورین نقوش را در

رادیکالیز کردن جنبشها اسالمی و تدوین شیو ها استفاد از نیرو قهریه در هرخوورد
ها نظا سیاسی در سد اخیر ایفا نوود ،و خطو راهنوا اصلی این ایدئولوژ رادیکوال
را ترسیم کرد .سید قط

درنتیجه سالها مبارز هه این نتیجه رسید هود کوه هویر راهوی

هرا مقاهله ها رژیمها حاکم جز اعوال خشونت وجود ندارد .البته هایود ف وا رادیکوال
حاکم هر جهان عرب ،جنوب غرب آسیا و جهان سو در سالها دهوه  51مویالد را نیوز
که در آن ،جنگها چریکی علیوه قودرتهوا اسوتعوار جریوان داشوت و گورو هوا
چپگرا مارکسیستی هرا سرناونی رژیمها ترفدار غرب و استقرار سوسیالیسم توالش
میکردند ،را در رادیکال کردن اسال گرایان از نظر دور نداشت.

قاحود

.)11 :1334،

ههتورکلی ،هحث خشونتها ناشی از افورا گرایوی موذهبی در سوه دور متفواوت نووود
هیشتر هه خود گرفته اسوت ،یکوی در پایوان دهوه  51مویالد و اوایول دهوه  11مویالد کوه
گرو ها اسال گرا غرب عرهی ها استفاد از آثار سید قط

هه رادیکالیسوم اسوالمی و اسوتفاد

از خشونت علیه رژیمها عرب متوایل شد هودند .دو  ،در پایان دهه  31میالد که گرو هوا
رادیکال اسال گرا مصر هه اقدامات خشونتهار نظیر ترور فیزیکی مقامات حکوومتی مصور
و درگیر ها خشونتهار خیاهانی ها نیروها امنیتی این کشوور دسوت زدنود و سوو  ،در دور
پا از رو کار آمدن تالبان در افغانستان و کارهرد خشونتها گسترد از سو آنها و نیوز از
سو نیروها اسال گورا غیور افغوانی حوامی آنهوا نظیور سوازمان القاعود علیوه نظامیوان و
غیرنظامیان که در جنگها داخلی افغانستان ،عراق و سوریه هه اوج خود رسید است.
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ظهور رژیم هنیادگرا افراتوی تالبوان و عولکورد آن در افغانسوتان ،گسوترش عولیوات
نظامی گرو القاعد در خاورمیانه و سایر نقا جهان علیه منافع آمریکا ،کشتارها فرقوها
در پاکستان و سایر اقدامات گسترد خشونتهار در عوراق و سووریه ،گروگوانگیور هوا و
کشتار غیرنظامیان در روسیه و ترکیه در سالها آغازین قرن هیسوتویکوم ،توجوه نواظران
سیاسی و تحلیلگران مسائل جنبشها اسالمی و نیز دولوتموردان غورب و منطقوه را هوه
کارهرد خشونت در میان اسال گرایان جل

کرد.

تقاهل ها حکومتها نامشروع از دید جریانها افرا گرا مذهبی ،در مقاتع مختلوف
هه سه شکل متفاوت در صحنه سیاسی جنوب غرب آسیا و جهان هروز و ظهور پیدا کرد که
عبارتاند از )1 :خشونت واکنشی؛ )2خشونت ایدئولوژیک ؛  )3خشونت فرقها  .هه لحواظ
گسترد و دامنه خشونت و تلفات ناشی از آن ،نوع نخست را میتوان در پایینترین و نووع
سو را در هاالترین درجه قرار داد .نوع نخست خشونت هه اقداماتی اشار دارد که گا ههگا
در واکنش هه اقدامات خشونتهار و سرکوهار حکومتهوا از سوو اع وا جنوبشهوا
اسالمی صورت گرفته است و اقداماتی تشکیالتی و سازماندهیشد محسووب نوویشوود.
نوع دو هرخالف نوع نخست ،خشونت سازمانیافتها است که در چارچوب راهبرد کلوی
جنبشها اسالمی هرا سرناونی رژیمها سیاسی هه کار گرفته شد است و جنبشهوا
اسالمی در سالها دهه  51میالد از این نوع خشونت ایودئولوژیک اسوتفاد مویکردنود.
نوع سو خشونت ،هرخالف دو نوع نخست ،هم هه لحواظ اهوداف و هوم هوه لحواظ دامنوه
تلفات ،هسیار گسترد تر از آنها هود است .درواقع در دو نوع خشونت واکنشی و خشونت
ایدئولوژیک ،جنبشها اسالمی ،مقامات حکوومتی را هودف قورار مویدادنود و از کوارهرد
خشونت علیه مرد عاد پرهیز میکردند ،اما در نوع سوو کوه نووعی اقودا کورکورانوه و
تروریستی است ،مرد عواد و غیرنظوامی نیوز هودف عولیوات خشوونتهوار گورو هوا
اسال گرا تندرو قرار میگیرند.
نتیجه ترکی

قاحود

.)5-3 :1334،

دو جریان اسال گرا مغرب و مشرق عرهی در هحران افغانستان در خوالل

سالها مبارز ها اشغالاران شورو ساه  ،موج

شد کوه دوگونوه خشوونت واکنشوی و
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خشونت ایدئولوژیک جا خود را از اهتدا دهه  11میالد هه خشونت فرقها هدهند .در
صحنه عولیات افغانستان ،جنوبشهوا رادیکوال مغورب عرهوی ،مهوارتهوا سوازمانی و
تشکیالتی خود را در اختیار اسال گرایان سعود قورار دادنود و در مقاهول ،هوم از دیودگا
فرقهگرایانه وهاهیت اثر پذیرفتند ،هم از کوک مالی آنان ههر گرفتند.
تبارشناسي خشونت فرقهای
خشونت فرقه ا از تعص

شدید عقیدتی هه یک آیین یا مجووعوه عقایود خواص در

هراهر سایر آیینها و مجووعهها ناشی میشود .تعص

فرقها هاعث می شود تا پیروان آن،

ارزش مطل و حقیقت را خاص آیین خود هدانند و سایر آیین ها را گورا و منحورف هوه
حساب آورند .چنانچه این تعص

هه دستیاهی گرو هه قدرت منجر شود ،سایر آیینهوا و

گرو ها غیر همفکر هوا آن ،در معور

هجوو و نواهود قورار موی گیرنود و درنتیجوه

خشونت فرقها گسترش پیدا میکند .در تواریخ معاصور در جهوان اسوال  ،عوود تورین
گروهی که دارا تعص

آیینی است و از این نوع خشونتهوا فرقوها علیوه دیاوران

استفاد میکند ،فرقه وهاهیت است .این فرقه خود را محور حقیقت اسال دانسته و سوایر
مکات

فقه اسالمی را گورا میداند.

تاریخ وهاهیت از اواخر قرن  13میالد هه هعد ،سرشار از توسل هه خشوونت فرقوها
علیه سایر مسلوانان هود است .گرچه فرقهگرایی وهاهیوت و روشهوا خشوونتهوار آن
علیه دیاران ،هویشه هه شبه جزیر عرهستان و اتراف آن محدود هود اسوت .حوواد

دو

دهه آخر قرن هیستم از یک سو و حوایت ها دولت عرهسوتان سوعود از سوو دیاور،
هاعث گسترش عقاید وهاهی هه سایر نقا جهان اسال شد است .این گسوترش هویش از
هر جا دیار در جنوب آسیا ،یعنی در شبه قوار هنود ،سوپا افغانسوتان و هعودها در
م نات دیار نظیر چچن و هم اکنون نیز در عراق و سوریه در حوال اجراسوت .تعصو
وهاهیت نسبت هه حقیقت داشتن عقاید خود و تکفیر دیاران را می توان در ناورش آنوان
نسبت هه تشیع هه وضوح احساس نوود.
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گروهک تروریستی تکفیر داعش ،جدیدترین نسخه سولفیِ تکفیور در حوال حاضور
است .پروفسور «هرنارد هیکل ،»1استاد مطالعات خاور نزدیک دانشاا پرینستون ،مویگویود:
«داعش یک نوع وهاهیسم را نشد است .وهاهیسم نزدیک ترین هم جنا و همریشه داعوش
است .خشونت هخشی از ایدئولوژ آنهاست .پا از شروع جنگ عوراق و آمریکوا ،ایوون
الظواهر نفر دو القاعد  ،هه عراق فرستاد شد و نیروها پراکنود و متفورق را در عوراق
سازماندهی و اتالعیها ها این م وون صادر کرد که :آمریکوا و صولیبیهوا هوا هوواهنای
شیعیان ،حکومت اسالمی اهل سنت را در عراق سرناون کرد و درصدد مسلط کردن شیعه
کافر در عراق هستند .لذا اولویت اول ما ،دیار دشونی ها آمریکا نیست ،آمریکا دشون هعیود
ماست .اولویت اول و دشون قری

ما در حال حاضر شیعه است .و ها حکم تکفیر شیعه،

جنگ هوهجانبه علیه شیعه را در سال  2113میالد شروع کرد» قجهانی.)5 :1313 ،
چالشها و تعارضات مذهبي در جنوب غرب آسیا
در دهه اخیر ،استکبار جهانی پا از عد دستیاهی هه اهداف خود در راهبرد جنوگ هوین
تودنی ،راهبرد خود را تغییر و درنهایت «جنگ درون تودنی» را ههعنوان راهبرد جدید خود
انتخاب و جنگها مذهبی ،قومی و فرقها را در چارچوب راهبرد اخیر ،در جهان اسوال
ههخصوص در منطقه جنوب غرب آسیا ها استفاد از متحودانش در منطقوه ،در دسوتور کوار
خود قرار داد است .امنیت رژیم صهیونیستی نیز ههعنوان یکی از اصلیترین اهوداف غورب
در منطقه ،در این حالت هه ههترین شکل موکن تأمین مویشوود.
پیرامونی و هینالولل مرکز مطالعات راهبرد

قگورو مطالعواتی هررسوی محویط

دفاعی.)334 :1314 ،

در جهان اسال هخش اعظم اهل سنت ،فاقد گرایش سیاسی هستند ،یعنوی تبو سونت
پیغوبرقص) ،کتاب خدا و عول صحاهه که هرآمد از فتوا مفتیان است ،عول موی کننود .ایون
دسته حدود  11درصد اهل سنت فعلی جهان اسال را تشوکیل موی دهنود .گورو دو  ،کوه
حودود  21درصوود اهوول سوونت را در هرمویگیرنود ،دارا گوورایش تصوووف هسووتند؛ ماننوود
1. Bernard Hayel
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نقشهند ها ،قادر ها ،مولو ها ،چشتیه ،شاذلیه و ،...گرو سو  ،که حدود  11درصد اهول
سنت را تشکیل می دهد ،دارا گرایش سلفی هستند .سلفیها ،تصوف را اصالً قبول ندارند
و هوه اهل تصوف را هاتل میدانند و آنها را ههعنوان فورقق انحرافوی مویشناسوند و حتوی
هع ی از سلفیها هوه اینها را کافر میدانند .سلفیها امروز  ،هوه سنتها و فقوه اهول
سنت را نویپذیرند ،و میگویند اینها
خودشان را ها یکسر کارها روزانه سرگر کرد اند و اسال این نیسوت کوه ایونهوا
میگویند .قهخشی .)11 :1313،عود چالشها امنیتی و مشکالت ناشی از افرا گرایی موذهبی
در جهان اسال ریشه در تفکر سلفی تکفیر دارد که هخش کوچکی از  11درصد اخیور از
جوعیت مسلوان اهل سنت را تشکیل میدهند.
در حال حاضر مسلوانان در منطقه خاورمیانه ،دارا تیف وسیعی از اختالف میهاشوند
تا جایی که عوالً هه نفی و تکفیر هودیار اقودا و هوه شودیدترین وجوه هوه تقاهول هوا هوم
میپردازند .اصلیترین تعار
مذه

و تقاهل در دین اسال هین جریوانهوا سولفی تکفیور هوا

شیعه و نحلهها فکر منتس

هه آن و در موارد نیز ها سایر مکاتو

اهول سونت

ناهورا ها جریانات تکفیر است .ریشه اصلی تفکر تکفیر هه اندیشه اهون تیویوه در قورن
هشتم هجر هرمیگردد و نواد کنونی این تفکر در جهان اسال و خاورمیانه ،تفکر وهاهیت
ها مرکزیت عرهستان سعود است.

ققوا

و ههرامی.)51 :1312 ،

سرکرد داعش ،پا از تصرف موصل ،ههعنوان خلیفه اول جهان اسال در عصر حاضور
در مسجد جامع موصل خطبه خواند و خطاهش هه کل جهان اسال هود .اعوال کورد :اکنوون
که خالفت اسالمی شکل گرفته ،توا حکومتها غیر از ایون خالفوت هاتول و هور هووه
احزاب اسالمی واج

است ها او هیعت کنند .قکرونین.)13 :1313 ،

بسترهای افراطگرایي مذهبي در خاورمیانه
هحوورانهووا توسووعها قهحوورانِ مشووروعیت ،مشووارکت ،هویووت ،نفوووذ و توزیووع ) در
کشووورها خاورمیانووه زمینووه و هسترسوواز اصوولی شووکلگیوور نوواامنیهووا ناشووی از
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افرا گراییها مذهبی هستند .غال

کشورها خاورمیانه کوه در زمور کشوورها جهوان

سو  ،توسعهنیافته یا در حال توسعه قرار دارند ،غالباً هه یک یوا چنود موورد از هحورانهوا
توسعها مبتال هستند؛ هناهراین کشورها خاورمیانه هرا پیشوایر از وقووع نواامنیهوا
ناشی از افرا گرایی مذهبی ،الزاماً هاید هحرانها توسعها مبتالهوه را مودیریت و از آنهوا
عبور کنند؛ زیرا در غیر این صورت هووار زمینه هرا شکلگیر هحرانها امنیت داخلی
ناشی از افرا گرایی مذهبی فراهم خواهد هود.
موضوعِ هحرانها توسعها قهویت ،مشارکت ،توزیع و نفوذ) ها یکدیار دارا راهطوه
مستقیم و تعاملی هستند ،هه این معنا که اگور هوه فور

مشوروعیت در یوک نظوا سیاسوی

استحکا داشته هاشند ،هه هوان نسبت سایر موضوعات قهویت ،مشارکت ،توزیوع و نفووذ)
هازتولید و تقویت میکنند و اگر مشروعیت ضعیف هاشد هه هوان نسبت هه ت وعیف سوایر
موضوعات منجر میگردد .سایر موضوعات هم هوین نسبت را ها یکودیار دارنود ،هوهتوور
مثال مشارکت سیاسی قو منجر هه تقویت دیار مؤلفه و ضعف آن نیز منجور هوه ت وعیف
آنها میگردد .هه هیانی دیار میتوان گفت که هوه این مؤلفهها هه نحو درهومتنیود و هور
هم تأثیر میگذارند و از هم تأثیر میپذیرند .وضعیت هرکدا از آنها ،دیار مؤلفههوا را نیوز
از خود متأثر میکند .ههتور مثال هویت ملوی هرجسوته ،موجو
احساس وجود منافع مشتر اقوا و مذاه
این احساس هین اقوا  ،و مذاه

تقویوت احسواس تعلو و

ها حاکویت میشود .ههتور تبیعی زموانی کوه

ها حاکویت وجود داشوته هاشود ،حاکویوت از حوایوت و

پشتوانه مردمی هرخوردار خواهد هود .مسولواً در چنوین حوالتی مویتووان گفوت کوه سوایر
مؤلفه ها مشروعیت ،مشارکت ،نفوذ و .. .نیز تقویت خواهند شد .درهمتنیدگی مؤلفههوا
مورد هحث ،مدیریت ف ا امنیتیِ ناشی از ضعف آنها را ها پیچیدگیها خاصوی مواجوه
خواهد نوود .قر پیک.)32 :1335 ،
شیو عول جریوانهوا ِ افراتویِ موذهبی ایونگونوه اسوت کوه در وهلوه اول اقودا هوه
مشروعیتزدایی از نظا ِ سیاسیِ حاکمِ غیر همفکور و سوایر جریوانهوا فکور و موذهبی
ناهورا ها خود میکنند و درنهایت درگیر ها مسلحانه در اوج خشونت و تووحش یکوی
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پا از دیار هه وقوع میپیوندد .دقیقاً هوانند آنچه کوه قوبالً و هوماکنوون در کشوورها
مختلف جنوب غرب آسیا هه خصووص افغانسوتان ،عوراق ،سووریه و . ..در خشونتورین و
غیرانسانیترین شکل آن در حال وقوع است.
ازآنجاییکه ت ادها و نواامنیهوا در خاورمیانوه از جونا ایودئولوژ اسوت و در هسوتر
فرهنگ و هویت شکل میگیرد ،هدیهی است کوه مودیریت ایونگونوه مناقشوات ،راهبورد
متجانا ها خود و راهکارها نر افزار و اندیشه پایه میتلبد .هه عبارتی مویتووان گفوت
در جنوووب غوورب آسوویا ،مؤلفووههووا مشووروعیت سیاسووی ،مشووارکت سیاسووی ،انسووجا و
یکپووارچای ملووی و .. .کووه ضووعف و ناکارآموود آنهووا ،هسووتر شووکلگیوور تعارضووات و
ناامنیهاست ،تقویت و استحکا هوان مؤلفهها ،راهکار مدیریت و موانعت از شوکلگیور
ناامنیها و هحرانها امنیتی ناشی از افرا گرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا خواهد هود.
ناامنیها ناشی از تعارضات هویتی در جنوب غورب آسویا ،هورا هوه چوالش کشویدن
حکومتها ،مشروعیت نظا سیاسی ،مشارکت سیاسی ،انسجا و یکپوارچای ملوی و .. .آن
را نشانه میگیرد و اثرگذار خود را از ناحیه مخدوش نوودن این مؤلفهها اساسی اعووال
میکند .زمانی که مشروعیت سیاسی یک حاکویت از ناا مرد هه چالش کشوید شوود ،در
عول دو اتفاق اساسی رخ میدهود ،نخسوت اینکوه از نظوا سیاسوی و حکوا هورا اداموه
حاکویت ،سل

صالحیت میشود و دو اینکه ،ههتبع آن مرد نیز خود را ملز هه تبعیت از

حاکویت نویدانند ،در چنین شرایطی ،نظا سیاسی ههصورت تبیعی هخش قاهل تووجهی از
توانوند ها خود ازجوله ،نفوذ هر حوز سرزمینی و توان هسویج منواهع و امکانوات را کوه
الزمه مدیریت چالشها امنیتی است ،از دست میدهد .هدیهی است که در ایون وضوعیت،
هسترها الز هرا شکلگیر انواع و اقسا ناامنیها فراهم خواهد شد.
دو عنصر اصلی که در تقویت یا ت عیف میزان مشروعیت سیاسی حکومت ،ایفا نقش
میکنند عبارتاند از :میزان استحکا اید توجیهکنند چرایی فلسفه حاکویت قاید دولوت)
و میزان کارآمد نظا سیاسی ،تبیعی است کوه در مقولوه مشوروعیتزدایوی از حاکویوت،
جریانها مخوالف توالشهوا خوود را رو ایون دو عنصور متورکوز مویکننود .مسوئله
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مشروعیت عوالً هر هوه سطوح مدیریت امنیت ملی تأثیر میگوذارد .هرخووردار از میوزان
هاالیی از مشروعیت هه رژیمها حاکم کوک میکند تا ههراحتی در هاب اهداف و امکانوات
مرهو هه مدیریت امنیوت ملوی ،یوک توافو عوا ملوی هوه وجوود آورد و اجورا موؤثر
سیاستها امنیتی را تسهیل کنند قادوارد آزر ،چونگ این مون.)53 :1311،
عالو هر مشکالتی که اکثر نظا ها سیاسوی در جنووب غورب آسویا از اهتودا از حیوث
مشروعیت داشتهاند ،تحوالت دههها اخیر ،ازجوله موضوع جهانی شدن نیز هه دالیل زیور
در راستا ت عیف و هه چالش کشیدن مشروعیت حکومتها در جنوب غرب آسیا ایفوا
نقش نوود و تا حدود میتواند زمینهسواز و توجیوهکننود اقودامات گورو هوا موذهبی
افرا گرا هاشد.
 .1سنتی هودن ساختارها و تصل
 .2عق

ساختار

ماندگی فرهنای و سیاسی

 .3کوبود مناهع جار وناکارآمد اقتصاد
 .4ناتوانی در پاسخاوئی هه مرد
چالشهای مشروعیتــــــی
کشورهای جنوب غرب آسیا

 .5فقدان مرد ساالر و دموکراسی
 .5فقدان آزاد رسانه و مطبوعات
 .1جانشینی ها وراثتی در حکومتها
 .3افزایش مدرنیزاسیون وعق

ماندگی خاورمیانه

 .1مشکالت هویتی ودر گیر ها قومی ،نژاد
 .11ضعف مشارکت سیاسی

راهکارهای نرمافزاری مدیریت چاالشهاای امنیتاي ناشاي از افاراطگارای ماذهبي در
خاورمیانه
شکل گیر هحرانها توسعها  ،ههعنوان هستر و زمینهساز اقدامات افرا گرایانه مذهبی
در منطقه خاورمیانه ،پیامدها منفی متعدد را هه هورا خواهد داشت که در ادامه ههعنوان
نوونه هه چالشها ناشی از هحران مشروعیت نظا ِ سیاسی اشار میگردد.
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ضعیف هودن مؤلفه مشروعیت و درنهایت هحران مشروعیت در یک نظا سیاسوی دارا
پیامدها امنیتی متعدد است که عود ترین آنها را ههتور مختصر ،هه شورح صوفحه هعود
میتوان احصاء کرد.
 .1تغییر محیط امنیتی در جهت افزایش تهدیدات
 .2کاهش حوایت ها مردمی از سیاستها
 .3اعتصاب ،شورش و هیثباتی داخلی
 .4تحلیل رفتن تواناییها داخلی
عواقب امنیتی مترتب
بر بحران مشروعیــت

 .5کاهش شدید وفادار مرد هه حاکویت و سیاستها آن
 .5افزایش نارضایتیها مرد از نظا سیاسی
 .1ضعف حکومت در هسیج مناهع و امکانات داخلی
 .3کاهش شدید هواهنای هین سیاستها
 .1کاهش شدید توان اجرا سیاستها مصوب
 .11کاهش مقبولیت حاکویت در داخل و خارج

نوع و روش تحقيق
نوع تحقی  ،کارهرد و هه دنبال حل مسئله و ارائه راهکار هورا مودیریت هحورانهوا
ناشی از افرا گرایی مذهبی در جنوب غرب آسیا میهاشد .روش تحقی  ،توصیفی -تحلیلی
است و ها استفاد از سندکاو انجا شد است .جامعه آمار این پژوهش صاح نظوران و
خبرگان حوز امنیت ،جامعوهشناسوی و مودیریت راهبورد در مراکوز علووی ،پژوهشوی و
اجرایی کشوور اسوت .هورا تعیوین جامعوه نوونوه هوهصوورت هدفونود تعوداد  45نفور از
مجووعهها فوق ها مدر کارشناسی ارشد و دکتر انتخاب شد است و تالش شود توا
خبرگان در هر سه حوز از تجارب علوی و اجرایی کافی هرخوردار هاشوند و یوا تلفیقوی از
هر دو تیف علوی و اجرایی هاشند.
(جدول –  )9فراواني جامعه نمونه
تخصص
تعداد

کارشناس امنيتي

جامعهشناس

مدیر راهبردی

مجموع

15

15

15

45
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روش اجرای تحقیق
پا از مطالعه اکتشافی در ادهیات مورتبط هوا تحقیو  ،نسوبت هوه اسوتخراج مؤلفوههوا
نر افزار مؤثر هر مدیریت ناامنیها ناشی از افرا گرایی مذهبی در جنوب غورب آسویا و
شاخ
و شاخ

ها حوز تأثیر هر مؤلفه ،ها رویکرد ایجاهی استخراج گردید .در گا دو مؤلفههوا
ها استخراجشد را تی پرسشنامها محقو سواخته هوه  11نفور از خبرگوان و

کارشناسان حوز امنیت ،جامعوهشناسوی و مودیریت ،ارائوه و پوا از جووعآور نظورات
متخصصین امر ،مؤلفهها و شاخ
شاخ

هایی که مورد اجواع خبرگان نبود حوذف و مؤلفوههوا و

ها جدید که مدنظر آنان هود هه مؤلفهها و شاخ

متشکل از هشت مؤلفه و شاخ

ها اضافه و پرسشونامه نهوایی

ها حوز تأثیر هر مؤلفوه تنظویم گردیود .در گوا سوو

پرسشنامه نهایی هرا تعیین وزن و میزان تأثیر هر مؤلفه و اولویتهند مؤلفههوا در اختیوار
جامعه نوونه قرار گرفت و درنهایت پا از دریافت و تحلیل داد ها ،نسبت هه تعیین وزن و
میزان تأثیر هر مؤلفه و اولویتهند مؤلفهها در مدیریت ناامنیهوا ناشوی از افورا گرایوی
مذهبی هه شرح جدول زیر اقدا شد.
(جدول )2 -تعیین و سنجش مؤلفههای نرمافزاری مؤثر بر مدیریت بحرانهای امنیتي ناشي از افراط-
گرایي مذهبي در جنوب غرب آسیا
ردیف

مؤلفههای نرمافزاری مؤثر بر مدیریت

تعداد شاخصهای

ميزان تأثير

بحرانهای امنيتي ناشي از افراطگرایي

حوزه تأثير هر کدام

مؤلفه به

مذهبي در جنوب غرب آسيا

از مؤلفهها

درصد %

اولویت

1

انسجا و یکپارچای سیاسی

تعداد  11شاخ

11/32

1

2

توزیع عادالنه ارزشها

تعداد  11شاخ

13/34

2

3

مشروعیت نظا سیاسی

تعداد  11شاخ

15/41

1

4

مدارا قومی -مذهبی

تعداد  1شاخ

13/15

3

5

کارآمد حاکویت

تعداد  12شاخ

12/22

4

5

توسعهیافتای

تعداد  1شاخ

11/55

3

1

ثبات سیاسی

تعداد  5شاخ

11/31

5

3

اقتدار ملی

تعداد  1شاخ

11/53

5
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راهکارهای مدیریت
هرا مدیریت هحرانها امنیتی ناشی از افرا گرایوی موذهبی در جنووب غورب آسویا،
راهکارها مختلفی وجود دارد .در ایون مقالوه هوه چنود موورد از مهومتورین راهکارهوا در
چارچوب تعیینشد که در هاال هیان شد  ،یعنی مدیریت هوا رویکورد ایجواهی ،پیشوایرانه و
نر افزار هه شرح زیر پرداخته میشود:
الف .نگاه توليدی به امنيت

اصوالً زمانی که گفتوان امنیتیِ حاکم ،سلبی ،رویکرد تأمین امنیت ساختنی و هرونگرا و
مدیریت امنیت ها رویکرد سنتی ،از تری اتکا هه قدرت سختافوزار هاشود ،چوالشهوا
قومی -مذهبی ،ههعالو نارضایتیها ناشی از ناکارآمد حاکویت ،خیلوی سوریع هوه یوک
هحران امنیتی تبدیل میشوند و گاهی کل یا هخوش زیواد از منطقوه را تحوت توأثیر قورار
میدهند .ناا سنتی هه امنیت و تأکید یکجانبه هر محیط امنیتی و سختافزار و هویتووجهی
هه ظرفیتها داخلی و قاهلیتهوا نور افوزار  ،موانع از در و ارزیواهی صوحیحِ امنیوت
میشود .لذا الز است که هه وجه «نر افزار » مدیریت امنیت که چارچوب سیاسی و تووان
سیاستساز را در هرمیگیرد ،هیشتر توجه شود .قآزر و مون.)115 :
در راستا چاونای تأمین امنیت ،دو رویکرد عود و کالن وجود دارد کوه عبوارتانود
از :رویکرد «ساختن» 1و رویکرد «تولید» ،2در رویکرد تولید  ،تولید امنیوت هایود در قالو
ساختارها و مبتنی هر رواهوط اجتوواعی ،هوهتوور تبیعوی شوکل هایورد؛ هنواهراین رواهوط و
ساختارها اجتواعی در ناا تولید ِ هه امنیت هسیار مهماند ،زیورا در ایون رویکورد ،هورا
ایجاد امنیت ،هواهنگ ها ساختارها اجتواعی ،از ظرفیتهوا موجوود اسوتفاد مویشوود.
شر هر تولید خوب انطباق ها ساختارهاست .سرعت تولید امنیت کوتر از سرعت سواخت
آن است ،اما ضری

ایونی در رویکرد تولید هه دلیول پایودار و انطبواق هوا سواختارها و

رواهط اجتواعی ،هاالتر است.

قافتخار

 ،)125 :1332،هناهراین در رویکرد تولید  ،درونگرایوی و
1. Making
2. Production
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تکیه هر ظرفیتها داخلی هاید مورد تأکید جد هاشد .در ناا تولید  ،حرکوت از نواامنی
هه سوت ایجاد امنیت ،مبتنی هر هنیانها نر افزار است و از درون جامعوه و سواختارها
اجتواعی میجوشد .چنانچه رویکرد تولید  ،محق شود رافع هسیار از مشوکالت امنیتوی
کشورها جنوب غرب آسیا خواهد هود.
هرا مدیریت هحرانها امنیتیِ ناشی از پتانسیلها و ظرفیوتهوا اجتوواعی ،ازجولوه
افرا گرایی مذهبی ،حاکویت ،هاید ظرفیتها اجتواعی هورا را هرا مقاهلوه هوا هرگونوه
ناامنی ،فعال و هرا آنها ،نقش تعریف کنود .البتوه ایون مطلو

هوه معنوا نفوی نهادهوا

حاکویتی که وظیفه امنیتی دارند نیست ،هلکه هه این معناست که هخشوی از توأمین امنیوت و
مقاهله ها ناامنیها در چارچوبها تعریفشد هوه نحوو کوه منجور هوه ایجواد مشوکل و
هرج ومرج ناردد ،هه مرد محول شود ،در این صورت هخش زیاد از چالشها امنیتی ها
مدیریت کالن حکومت و توسط مرد ها کوترین هزینه مدیریت خواهند شد .در جوهوور
اسالمی ایران در چهار دهه گذشته ،در درگیر ها گرو ها مخالف و ضد انقالب در اوایل
انقالب در منات مختلف کشور از قبیل کردسوتان ،هلوچسوتان ،خوزسوتان ،تورکونصوحرا،
دوران دفاع مقدس و .. .مصادی متعدد از این سبک هرخورد هوا هحورانهوا امنیتوی کوه
درنهایت ها مدیریت کالن حکومت و توسط مرد هه سرانجا رسید  ،وجود دارد.
مطالعه کشورها جنوب غرب آسیا هیانار این واقعیوت اسوت کوه در ایون کشوورها،
رویکرد تولید هه امنیت ضعیف و چندان اتکایی هوه عناصور مولود قودرت و امنیوت در
جامعه و سواختارها اجتوواعی نودارد .در ایون شورایط ،ناوا هوه امنیوت ،هورونگورا و
سخت افزار است و توا تالش نظا ها سیاسی و حکا هرا تأمین امنیت معطوف هوه
نفی و مدیریت تهدیدات ناشی از هازیاران خارجی و فراملی است .درحالیکه میزان قاهل
توجهی از آسی ها و تهدیدات کشورها جنوب غرب آسیا ناشی از ظرفیت ها محویط
داخلی است که در گفتوان سلبی تا حدود زیاد مغفول ماند اسوت .یکوی از مشوکالت
اصلی امنیتی کشورها جنوب غرب آسیا و هوه کشورها توسعهنیافتها که از تنوعات
قومی و مذهبی هرخوردارند از هوین نووع ناوا هوه چاوونای توأمین امنیوت سرچشووه
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میگیرد .اصوالً زمانی که گفتوان امنیتی ،سلبی و رویکرد تأمین امنیت ساختنی و هرونگرا
هاشد و تأمین امنیت از تری اتکا هه قدرت سوختافوزار هاشود ،ت وادها و تعارضوات
قومی -مذهبی ،هه عالو نارضایتی ها ناشی از ناکارآمد حاکویت ،خیلی سریع هوه یوک
هحران امنیتی تبدیل می شود و گاه ی کل یا هخش زیواد از منطقوه را تحوت توأثیر قورار
میدهد .نویسند مقاله هر این هاور است که اگور هسترسواز الز انجوا شوود ،رویکورد
تولید هه تأمین امنیوت ،در رفوع مشوکالت امنیتوی جنووب غورب آسویا از کارآمود و
اثرهخشی قاهل توجهی هرخوردار است.
ب .تقویت مشروعيت نظام سياسي

ازنظر لغو مشروعیت گاهی هه معنی «حقانیت» گا هوه معنوی «قانونیوت» و گواهی هوه
معنا «مقبولیت» و پذیرش عوومی است .عالیترین سطح مشروعیت درهرگیرنود هور سوه
تعبیر از این مفهو است .مشروعیت در عرصهها مختلفوی هوهکوار هورد مویشوود :یکوی
مشروعیت در عرصه فقهی است که موضوع موورد هحوث یوا مشوروع اسوت یوا نامشوروع،
مشروعیت مورد نظر در این مقاله مشروعیت در حووز جامعوهشناسوی سیاسوی اسوت کوه
ارتبووا زیوواد هووا کارآموود حکومووت دارد و مفهووو آن ،مطلوهیووت ماهیووت حکومووت و
حکومت کنندگان از منظور حکوموتشووندگان اسوت کوه نتیجوه آن عبوارت از پوذیرش و
فرمانهر آگاهانه و داوتلبانه مرد از حاکویت و میزان اعتواد شوهروندان هوه آن هوهعنووان
تجسمهخش منوافع جامعوه و شایسوتای آن هورا هرخووردار از قودرت و اعووال آن هور
شهروندان است.

قنوروز

.) 14 :1331 ،

ههتور تبیعی زمانی که حکومتی تجسمهخش منافع مرد هاشود از منظور مورد مطلووب
تلقی شود .در این صورت منافع مورد هوا حاکویوت و اسوتورار آن گور خواهود خوورد و
درنتیجه مرد در هحرانها و ناامنیها مختلف ازآنجاییکوه احسواس مویکننود ،حکوموت
مطلوهشان و درنهایت منافع خودشان در معر

تهدید قرار گرفته ،رأساً هه حوایت از نظوا

سیاسی و مقاهله ها تهدیدات هرمیخیزند .هه این اعتبار حاکویتی کوه از مشوروعیت سیاسوی
هاالیی هرخوردار هاشد از توان هازدارنودگی هیشوتر در مقاهول هحورانهوا امنیوت داخلوی
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هرخوردار است .چنین حکومتی میتواند ها ههر گیر از قدرت سازمانی و قدرتها نهفته
در اجتواع و حوایت تود ها مرد  ،انواع هحرانها امنیتوی را هوا کوتورین هزینوه موکون
مدیریت کند .قکرمی ،رشیدزاد .)131 :1314 ،
مشروعیت سیاسی ،هستر ،نر افزار و چارچوب کالن سیسوتم مودیریت امنیوت را شوکل
میدهد لذا هخش جداییناپذیر نر افزار مدیریت امنیت ملی تلقی میگوردد و کلیوه سوطوح
مدیریت امنیتی ،از محیط تهدید گرفته تا توان سیاستسواز را شوکل مویدهود .از تورف
دیار مشروعیت قو حاکویت میتواند هویت ملوی هرجسوته و یکپوارچای را سواماندهی
کند .قفروغینیا.)121 :1331،
ههمنظور ارتقا میزان مشروعیت سیاسیِ حاکویت ،اقدامات متنوعی هاید در دستور کوار
حکومت قرار گیرد که منجر هه افزایش کارآمد آن در عرصهها مختلف شد و درنهایت
افزایش میزان رضایتمند مرد از حکومت را هه دنبال داشته هاشود .اهوم اقودامات موورد
هحث هرا ارتقا مشروعیت سیاسی حاکویت را هه شرح زیر میتوان احصاء کرد.
 .1استحکا اید حاکویت در چرایی استقرار حاکویت
 .2استقرار حاکویت هر اساس قانون و هنجارها موجود
 .3کارآمد نظا سیاسی از ناا مرد
مؤلفهها مؤثر هر میزان
مشروعیت دولت حاکم

 .4مناس

هودن سیاستها و استراتژ ملی از نظر مرد

 .5وحدت ملی و انسجا سیاسی
 .5هرخوردار از مقبولیت مردمی
 .1رعایت عدالت اجتواعی در عرصهها مختلف
 .3رضایتوند مرد از حاکویت
 .1کارآمد نظا در پاسخاوئی هه تقاضا.

ج) تحکيمِ انسجام و یکپارچگي ملي

در رویکرد نر افزار هه امنیت ،مسئله انسوجا و یکپوارچای ،زیرسواخت اجتوواعی و
فرهناووی سیسووتم موودیریت امنیتووی را تشووکیل موویدهوود .ضووعف و ناکووامی کشووورها در
یکپارچهساز قنه یکسانساز ) گرو ها اجتواعی گوناگون و تبدیل آنها هه یک نیورو
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اجتواعیِ متحد و مشارکتجو ،منشأ شکل گیر و هروز تهدیدات امنیتی از ناحیه پتانسیل و
ظرفیتها اجتواعی مخالف و تحریوک و دخالوت دشوونان خواهود شود .عود انسوجا ،
زیرساختها کالن سیاسی را چندپار میکند و هه ت عیف توان سیاستسواز و کواهش
قاهلیت پاسخگویی نظا سیاسی میانجامود .تهدیودات ناشوی از عود یکپوارچای سیاسوی،
هسته اصلی «ناامنی داخلی» را تشکیل می دهد .قکرمی ،رشیدزاد  .)121 :1314،درنتیجوه موی تووان
گفت که هرچه دولت– ملت منسجمتر و یکپارچهتر هاشد ،وضوعیت امنیتوی آن از ثبوات و
پایدار هیشتر هرخورداراست .هدیهی است کوه انسوجا و یکپوارچای ،نتیجوه و معلوول
موضوعات مختلفی است که از مهمترین آنها مرد ساالر و مشارکت سیاسی آحاد جامعه
است و هرکدا ههنوعی دیار را هازتولیود و تقویوت مویکننود .چنانچوه عود انسوجا و
یکپارچای هه عد مشروعیت سیاسی حکومت یا ت وعیف آن و مناقشوات گروهوی منجور
گردد ،در این حالت مرز میان تهدیدات داخلی و خارجی نامشوخ

و موبهم مویشوود .در

چنین شرایطی گرو ها محلی هه حامیان خارجی که ههتور عوود کشوورها و گورو هوا
هوسایه هستند گرایش پیدا نوود و تهدیدات داخلی را ها تهدیدات خارجی پیوند میزننود
و امنیت ملی را ههتور جد هه چالش میکشند .اساساً انسجا و یکپارچای هوا مشوروعیت
سیاسی دارا ارتبا نزدیکی است ،هوهگونوها در حود قاهول تووجهی هور هوودیار توأثیر
میگذارند و از هودیار تأثیر میپذیرند و نسبت هه هازتولید و تقویت هم و هرعکا کووک
میکنند قرهیعی.)112 :1333،
د .جلب مشارکت سياسي مردم

هه لحاظ مفهومی ،مشارکت سیاسی ناظر هر نقش و هوکار مورد و نهادهوا مردموی در
پیدایش و استحکا مراکز قدرت ،نحو اعوال قدرت ،نظارت عوومی هر حسن انجوا وظیفوه
در توا فرآیند و شئون قدرت است .تبیعی است درصورتیکه فرآیند مشارکت هودون قوب
و هسطها سلیقها ههتوور کامول توی شوود ،آحواد شوهروندان و مورد چوون خوود را در
عرصهها مختلف نظا سیاسی دارا نقش جد و ذ نفع میدانند ،هنواهراین وضوع موجوود
را تا حدود زیاد پیامد اراد و اقدا خود تلقی نوود و در هر هحرانی مدافع آن خواهند هود.
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هدیهی است که در هر نظا سیاسی ،نهادها و دسوتاا هوا مشخصوی هورا صویانت از
حاکویت ،مرد و توامیت ارضی وجود دارند ،اما آنچه که تجرهه تاریخی نشوان داد اسوت
این است که زمانی که شدت فشار دشون اعم از داخلی یا خارجی هرا مخودوش نووودن
عناصر مذکور ،زیاد هاشد ،تبیعتاً تالش نهادها دفاعی -نظوامی نوویتوانود هوهتوور کامول
پاسخاو رفع تهدیدها امنیت ملی و حفاظت از عناصر پیشگفته هاشد ،در ایون صوورت
مشارکت مرد در دفاع از حاکویت ،مورد  ،اسوتقالل و توامیوت ارضوی کشوور اسوت کوه
میتواند هاعث استورار حاکویت و قوا و پایدار امنیت ملی گردد .قدرت هر حاکویتی هوا
مشارکت سیاسی مرد مالزمه دارد و حتی میتوان گفوت کوه قودرت ،ناشوی از مشوارکت
سیاسی مرد است و اگر مشارکت سیاسی مرد از هین هرود ،هوهتبوع آن قودرت مشوروع و
قانونی حکومت و درنتیجه امنیت ملی نیز از هین میرود.

قموسو هجنورد

.)21 :1311،

تجرهیات گذشته و روند تاریخی تیشد در ایران ،حکایوت از ایون دارد کوه مودیریت
هحرانها مهم در صورتی ها حداقل خسارات و تلفات میسر گردید است که نظا سیاسی
حاکم از پشتیبانی مرد هرخوردار هود و توانسته هاشد آنها را در این امر دخالت داد و هوه
صحنه هکشاند و ها استفاد از پتانسیلها مردمی ها کوترین هزینه نسبت هه مدیریت هحران
اقدا نواید .در هع ی مواقع هحران هه انداز ا اوج مویگیورد کوه مهوار و کنتورل آن هورا
نهادها مرهوته و مسئول امکانپذیر نیست .از ترفی این امر نیز هدیهی است که مورد نیوز
ههصورت اهتداههساکن هه صحنه نویآیند ،مار اینکه از قبل ههصورت نهادینهشد مشوارکت
سیاسی آنان در امور مختلف توسط نظا ِ سیاسیِ حاکم ،پذیرفته شد هاشد .هرا ایون موورد
نوونهها متعدد را ههعنوان شاهد مثال در سه دهه گذشوته از حیوات سیاسوی جوهوور
اسالمی ایران ههخصوص در تول جنگ تحویلی ،غائلهها گونواگون گروهوا سیاسوی و
تحریمها گوناگون قدرتها هیاانه میتوان احصاء نوود .هدیهی است که مشارکت آحاد
جامعه در عرصهها مختلف سیاسی ،امنیتی ،اقتصاد  ،اجتواعی و فرهناوی و ...مویتوانود
در قوا و دوا هخشیدن هه امنیت ملی ،ایفا نقش نوود و هوچنین عد مشارکت مرد در
عرصهها مختلف ،هرخوردار از امنیت پایدار را ها مشکل جد مواجه مینواید.
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ه .ارتقایِ کارآمدی حاکميت

امنیت در گفتوان ایجاهی عبارت است از :وجود تناس ِ منطقی هین خواسوتههوا آحواد
مرد یک کشور ها کارآمد حاکویت ،ههگونوها کوه در چوارچوب ضوری

ایودئولوژیک،

تولید رضایتوند کند .در گفتوان ایجاهی ،هسته مرکوز امنیوت معطووف هوه رضوایتوند
است و رضوایتوند ناشوی از کارآمود و توانوایی پاسوخاویی حاکویوت هوه تقاضواها
شهروندان است .مسلواً رضایتمند آحاد مرد از حکوموت و نظوا سیاسوی پشوتیبانی و
حوایت مرد از حاکویت را در پی داشته و در مدیریت هحرانها و چوالشهوا امنیتوی هوه
مدد و کوک حکومت میآیند .مشکل و مع ل اصلی کشورها منطقه جنوب غرب آسویا،
ناکارآموود و عوود موفقیووت حاکویووتهووا در تووأمین و اقنوواع خواسووتههووا موورد اسووت.
ههعبارتدیار میتوان گفت جز در موارد خاص ،در اغل

موارد ریشه ناامنیهوا و هحوران-

ها امنیتی در سطح منطقه هه نارضایتی مرد از ناکارآمد حاکویتها هرمیگوردد .ضوری
ایدئولوژیک عنصر است که ،از تری ارتقا آستانه تحوول جامعوه ،در مهوار و مودیریت
هحرانها امنیتی هه حاکویتها ،کوک میکند .هدیهی است زمانی که منازعات و نواامنیهوا
از افرا گرایی مذهبی ریشه میگیرند ،در وهله اول ضری

ایدئولوژیک هوه چوالش کشوید

شد و کارویژ و اثرهخشی خود را از دست میدهد قکرمی ،رشیدزاد .)131 :134 ،
و .توزیع عادالنه ارزشها و فرصتها

هخش عود ا از کشورها جنوب غرب آسیا در زمر کشورها جهان سوو هوود و هوا
هحرانها توسعها مواجه هستند .عالو هر هحرانها مشوروعیت و مشوارکت کوه پویش از
این هه آنها پرداخته شد ،هحران توزیع یکی از اساسیترین مشکالت کشوورها ایون منطقوه
است .هحران توزیع نتیجه تخصی

غیر عادالنه امکانوات ،ارزشهوا و فرصوتهوا مواد و

معنو در یک کشور هه اقشار مختلف مرد و گرو ها مختلف سیاسی ،قوومی ،موذهبی و...
است .میزان وفادار مرد هه نظوا هوا سیاسوی تواهعی از میوزان عودالتی اسوت کوه توسوط
حکومت در جامعه استقرار مییاهد ،هر این اساس هه هر میزان که ارزشها و فرصتها اعوم از
ماد و معنو قموقعیتها اقتصاد و موقعیتها اجتواعی و سیاسی) در جامعوه عادالنوه
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توزیع شوند ،هه هوان میزان وفادار آحاد جامعه هه حاکویوت را هوه هوورا خواهود داشوت،
پیامد تبیعی و منطقیِ وفادار مرد هه حکومت ،حوایت و دفاع از نظا سیاسی توسط آحواد
مرد  ،در هر شرایطی خواهد هود .وفادار مرد هوه حکوموت ،هرخووردار هوودن حکوموت از
مشروعیت سیاسی ،انسجا و یکپارچای ،مشارکت سیاسی ،کارآمد و ...هووه هوا هوم دارا
ارتبا وثی هود و قوت هر کدا هه قووت و هازتولیود دیاور منجور و هورعکا ضوعف و
ناکارآمد هر کدا از آنها هقیه را نیز از خود متأثر و ت عیف میکند قلی نور جی.)413 :1333 ،
در حکومتهایی که آحاد مورد هوه حکوموت وفوادار مویهاشوند ،هزینوه شوکلگیور
حرکتها ضد امنیتی علیوه حاکووت افوزایش یافتوه و درنتیجوه آن ،امکوان شوکلگیور
هحرانها امنیتیِ ناشی از ت ادها داخلی در حد قاهل توجهی کاهش خواهد یافوت و در
صورت وقوع هحران ،هه دلیل وفادار مرد هه نظا سیاسی ،هحرانها و ناامنیها ها پشتیبانی
مرد از حکومت ها هزینه کوتر مدیریت و کنترل خواهند شد.
ز .مدارای قومي ،مذهبي

اکثر کشورها در منطقه جنوب غرب آسیا دارا ملتی هستند که از تنوعی از قومیتها و
مذاه

مختلف شکل گرفتوه اسوت .مودیریت غیرمنطقوی و ناکارآمود تنوعوات اجتوواعی،

سرمنشأ هحرانها زیاد در منطقه میهاشود .درگیور هوا قوومی– موذهبی ،مؤلفوههوا
سختافزار و نر افزار ِ قدرت و امنیت را مورد تهدید قرار داد و زمینه اتصال تهدیدات
داخلی هه تهدیدات خارجی و درنهایت زمینه دخالت قودرتهوا خوارجی را نیوز فوراهم
میکند؛ هناهراین جوامعی که دارا تنوعات قومی -مذهبی هستند ،هاید سیاستها قومی و
مذهبی حاکویت ههگونها هاشد که منجر هه شکلگیور انسوجا اجتوواعیِ نسوبی و قاهول
قبول شود؛ یعنی همگرو ها مختلف قومی - ،مذهبی خود و منافع خوود را در چوارچوب
حاکویت تعریف کنند و هم حاکویت اقلیوتهوا قوومی ،موذهبی را در زمور شوهروندان
درجهیک ملت دانسته و خود را ملز هه رعایت حقوق ،منافع و مصالح آنها هداننود .هورا
اینکه منافع جریانها و گرو ها مختلف قومی ،مذهبی هه منافع حکومت گر زد شود ،در
چارچوب قوانین و نظا ارزشی حکومت ،ههمنظور مدیریت منطقی تنوعات قوومی ،موذهبی
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و استورار و استحکا ساخت درونی قدرت نظا سیاسی ،هایسته است که جریانها متنوع
و پتانسیلها اجتواعی ،هه انداز ظرفیتها و قاهلیتهایی که دارند ،در قدرت سهیم شووند
و ها تساهل و مدارا منطقی در حوز قومیتها و مذاه  ،حاکویت هایود توالش کنود کوه
حاشیهنشینان قدرت را ها سیاستها قومی ،مذهبیِ منطقی ،هه حداقل موکن هرساند؛ زیورا
در غیر این صورت ،در شرایط ناآرا و هحرانی ،فراوانی این قشر هووار هه دلیل هسترساز
در شکلگیر ناامنیها ،مشکلساز خواهد هود .رویکرد کلی که میتواند جوامع ناهواون
از لحاظ قومی ،مذهبی را ههسو همزیستی مسالوتآمیز در یک جامعه سوق دهد؛ درواقوع
هوان روادار  ،مدارا و تساهل قومی ،مذهبی است .قلی نور جی.)45 :1333 ،
هرگرفته از راهکارها ارائهشد هرا مدیریت ناامنیها ناشی از افرا گرایوی موذهبی،
در ادامه یک مدل مفهومی هرا مدیریت ناامنیها ناشوی افورا گرایوی موذهبی هوهمنظوور
سهولت فهم و در روشنتر موضوع هه شرح صفحه هعد تدوین و ارائه میگوردد .الز هوه
ذکر است که هر کدا از مؤلفهها هشتگانه مورد هحث در الیه دو  ،دارا شاخ
حوز تأثیر متعدد و متنوعی هستند که هه دلیل محدودیت ،امکان ارائه هوه شاخ
مؤلفه وجود نداشت ،هناهراین هرا هر مؤلفه فقط سه موورد از شواخ
ارائهشد است و در جدول شوار  2هه تعداد شواخ
مشروح ارائه شد اند.

هوا
ها هر

هوا حووز توأثیر

هوا اشوار و در پرسشونامه هوهتوور
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قشکل  )1-مدل مفهومی مدیریت هحرانها امنیتی ناشی از افرا گرایی مذهبی ها تکیه هر ظرفیتها نر افزار

 / 451فصلنامه علوی امنیت ملی ،سال دهم ،شوار سیوپنجم ،ههار  1311وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

نتيجهگيری
وجود تنوعی از شکافها مختلف تبقاتی ،قومی ،نوژاد  ،موذهبی و ناکارآمود هوا
ساختار و مدیریتی که اغل

کشورها جنوب غرب آسیا هوا آن مواجوه هسوتند ،در حود

قاهل توجهی انسجا و یکپارچای ملی کشور را هههم میزند و درنتیجه ایون چنود پوارگی،
مشروعیت سیاسی ،هویت ملی ،مشارکت سیاسی ،توزیع عادالنه ارزشها ،فرصتها و نفوذ
حاکویت در الیهها مختلف اجتواعی را ها مشکالت متعدد مواجوه سواخته و درنهایوت
هسترساز اقدامات ضد امنیتی مختلف مخالفان را فراهم میکند .از ترفی مؤلفههوا هواال در
شرایط هحرانی ههعنوان نر افزار و زیرساخت مدیریت هحران ایفا نقش مویکننود ،تبیعوی
است در صورتی که مؤلفه ها مذکور حس

مورد در زمان و مکان الز نتوانند نقش خوود

را ایفا نوایند ،ناامنیها ناشی از افرا گرایی مذهبی در این شرایط هوه هحرانوی فراگیور در
الیهها مختلف اجتواعی و سطح جامعه تبدیل میشود.
هررسی اوضاع امنیتی کشورها عراق و سوریه در جنوب غرب آسویا کوه هوا حوادترین
هحرانها امنیتی ناشی از افرا گرایی مذهبی مواجه هستند ،نشان میدهد که چنانچه نظوا
سیاسی در این کشورها میتوانست خود را ههعنوان تجسمهخوش منوافع هووه جریوانهوا
قومی ،مذهبی و سیاسیِ کشور خود تصویر کند و مشروعیت نسوبی در ناوا شوهروندان را
هرا خود کس

کند ،پیامد منطقی آن ها جل

مشارکت عووومی مورد از قبایول و عشوایر

مختلف شیعه ،سنی و قومیتها مختلف عرب و کرد در تأمین امنیت کشور و موانعوت از
شکلگیر هحران یا در صورت وقوع هحران ،مدیریت آن ها هزینه کوتر مقدور میگشت.
حکومت عراق در اواخر دولت نور مالکی ههگونها هود که پایینترین سوطح مشوروعیت
و مشارکت مرد  ،حتی شیعیان را هه هورا داشت.
روادار نظا سیاسی هه مدارا قومی ،مذهبی هه انداز ا نازل هود که اقووا و موذاه
مختلف کشور در زیر چتر هویت ملی هرا دفاع از ارزشها ملی و دینی خوود اجوواع و
اتفاق نظر الز را نداشتند و درنتیجه در هراهر ناامنیها ناشی از افرا گرایی داعوش ،هورا
حفظ توامیت ارضی ،امنیت شهروندان و سوایر منوافع حیواتی خوود هوه حوایوت از دولوت
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هرنخاستند .درواقع حکومت عراق جنگ را هه تواناییها داعش نباخت ،هلکه جنوگ را هوه
عد هوراهی مردمش ها حاکویت هاخت .عراق دارا قبایل و توایف سلحشور است کوه
در مقاهله ها هحرانها امنیتی دارا تجرهه موف و ساهقه خوهی هستند و قوبالً نیوز در ایون
مقاهله ها ناامنیها داخلی ،عولکرد خوب و موفقی داشتهاند.
درواقع نر افزار و زیرساختها اجتواعی مدیریت امنیت در اثر هحرانها مشروعیت،
مشارکت ،هویت ،نفوذ و توزیع در حد قاهل توجهی کارآمد خود را از دست داد و منجر
هه چندپارگی ههجا انسجا و یکپارچای ملی ،ناتوانی در هسیج مناهع و امکانوات ،ضوعف
در توان سیاستساز و عد اجواع در اجرا سیاستها امنیتی .. .،مویشوود .در چنوین
شرایطی اقشار مختلف مرد چون حکومت را صرفاً متعل هه هخشوی از جامعوه و سواختار
اجتواعی تلقی میکنند ،درنتیجه آن را مطلوب خود و تجسمهخش منوافع ملوی نوویداننود،
هناهراین هه آن وفادار نبود و هرا محافظت از آن در شرایط هحرانی اهتوا الز را ندارنود.
شاهد این ادعا تهاجم داعش هه عراق است که جریان تکفیر ِ داعش ها جناجویانی انود ،
در زمانی هسیار کوتا و هدون مقاومت جد از ناحیه مرد و حتی نیروها مسولح ،تقریبواً
 21درصد خا عراق را هه تصرف خود درآورد.
آنچه که مشکل را در منطقه جنوب غرب آسیا م اعف میکند ،گر خوردن آسی هوا
نر افزار ناشی از تعارضات قومی -مذهبی ،در منطقه هوا منوافع کشوورها فرامنطقوها و
رقبا منطقها است .درواقع پیوند آسی ها ناشی از هحرانها توسعها از قبیلِ هحورانِ
مشروعیت ،مشوارکت ،توزیوع و ناکارآمود حکوموتهوا منطقوه هوا منوافع قودرتهوا
فرامنطقها  ،هر وخامت اوضاع هه خصوص در شرایط هحرانی میافزاید .کشورها مختلوف
جنوب غرب آسیا ،ههرغم هوه تفاوتهایی که در اهعاد مختلف ها هودیار دارند ،در مقولوه
تعارضات مذهبی ،افرا گرایی مذهبی ،رنج هردن از هحرانهوا توسوعها  ،دارا وضوعیتی
تقریباً مشاهه و نزدیک هه هم هستند ،این کشورها چنانچوه در توأمین امنیوت دارا گفتووان
ایجاهی و رویکرد تولید هاشوند ،یعنوی ظرفیوتهوا و پتانسویلهوا داخلوی کشوور را در
امنیتساز و تهدیدسوز مدنظر داشته هاشند و از ظرفیتها داخلی موجود ههر هوردار
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و آنها را مدیریت نوایند ،یقیناً میتوان گفت اگر مانع از شوکلگیور هحورانهوا امنیتوی
نشوند ،میتوانند شدت آن ها را در حد قاهل توجهی کاهش داد و مدیریت آنها را ها هزینه
و خسارت کوتر میسر نوایند و درنهایت زمینه دخالتها هیااناان را نیوز در دو مقولوه
هحرانساز و موجسوار در شرایط هحرانی ،ها اقدامات پیشایرانه از هین خواهند هرد.
هسته مرکز در رویکرد تولید هه امنیت ،رضایتوند شوهروندان از حاکویوت اسوت.
رضایتوند  ،ناشی از کارآمد حاکویت و توانایی آن در تأمین خواسوتههوا مورد اسوت.
ههتور تبیعی خواستهها مرد تیفی از موضوعات متنوع ماد و غیرماد  ،از قبیل توجوه
هه اقوا  ،مذاه  ،فرهنگ ،زهان و .. .در اهعاد مختلف اسوت .هودیهی اسوت کوه چنانچوه در
سیاستها قومی و مذهبی حاکویت ،ههتور منطقی هه تنوعات هویتی توجوه شوود ،پیامود
منطقی آن هرخوردار نسبی نظوا سیاسوی از میوزان قاهول قبوولی ،مشوروعیت ،انسوجا و
یکپارچای سیاسی ،اجتواعی ،مدارا قومی -موذهبی و . ..خواهود هوود .درواقوع توجوه و
حساسیت حکومت هه شکافها متنوع در سطح جامعه در جنوب غرب آسویا و مودیریت
منطقی آنها موجبات هازدارندگی از شکلگیور هحورانهوا امنیتوی و در صوورت وقووع
هحران ،هستر و توانوند مقاهله و مدیریت هحران را ها هزینه کوتر فراهم مینواید.
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فهرست منابع ومآخذ
الف) منابع فارسي


آزر ،ادوارد و این مون ،چونگ ق ،)1311امنیت ملی در جهوان سوو  ،ترجووه پژوهشوکد مطالعوات
راهبرد  ،تهران.



آزر ،ادوارد و این مون ،چونگ ق« ،)1311اهعاد نر افزار امنیت ملی :مشوروعیت انسوجا و ظرفیوت
سیاسی» ،ترجوه گرو امنیت ملی پژوهشکد علو دفاعی دانشاا اما حسوین قع) ،مجلوه سیاسوت
دفاعی ،شوار  ،2تهران.



احود  ،حوید ق ،)1333جنبشها اسالمی و خشونت در جنوب غورب آسویا ،فصولنامه مطالعوات
خاورمیانه ،سال دوازدهم ،شوار .1




ادر  ،کورت کرونین ق ،)1313ترجوه قدیر نصر « ،داعش فقط یک گرو تروریستی نیست» ماهنامه
تخصصی هرآورد شوار  23ههون ما  ،تهران.
افتخار  ،اصغر ق ،)1332مجووعه مقاالت هوایش امنیت اجتواعی ،ساختار اجتواعی امنیوت مطالعوه
مورد ج .ا .ا ،تهران ،گلپونه.



افتخار  ،اصغر ق ،)1335جامعهشناسی امنیت ،درس دور دکترا امنیت ملی ،تهران ،دانشواا عوالی
دفاع ملی قدانشکد امنیت ملی).




افتخار  ،اصغر ق ،) 1331مبانی نظر امنیت ملی ،درس کارشناسوی ارشود ،دانشوکد علوو و فنوون
فاراهی ،تهران.
ایوب ،محود ق« ،)1331مع ل امنیت ملی در جهان سو » ،فصلنامه مطالعات راهبورد  ،سوال پونجم
شوار دو  ،تهران.





هخشایشی اردستانی ،احود ق ،)1331اصول علم سیاست ،تهران ،نشر آوا نور.
هخشی ،علی ق ،)1313جریان شناسی گرو ها تکفیر  ،ما ناار دیدهان امنیت ملی ،شوار  ،31تهران.
پا  ،لوسین دهلیو .و جوعی دیار ق ،)1331هحرانها و توالیها در توسعه سیاسوی ،ترجووه غالمرضوا
خواجهسرو  ،تهران ،پژوهشکد مطالعات راهبرد .







تاجیک ،محودرضا ق ،)1311مدیریت هحران ،نقد هر شیو تحلیل و تدهیر هحران در ایران ،فرهنگ گفتوان.
سالنوا امنیت ملی جوهور اسالمی ایران ق ،)1313تهران ،پژوهشکد مطالعات راهبرد .
سالنوا دفاعی -امنیتی ،ق ،)1313گرو محیطشناسی مرکز مطالعات راهبرد دفاعی ،تهران.
صفیزاد  ،فاروق ق ،)1312پیشینه سلفیگر و انحراف در اسال  ،تهران ،ایران جا .
جعفر ولدانی ،اصغر ق ،)1333چالشها و منازعات در جنووب غورب آسویا ،پژوهشوکد مطالعوات
راهبرد  ،تهران.



جهانی ق ،)1314نشست تخصصی منتشرنشد در مرکز مطالعات راهبرد دفاعی ،تهران
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نشستها تخصصی منتشرنشد در مرکز مطالعات راهبرد دفاعی ،1314-1313،تهران
نوروز  ،محودجواد ق ،)1331فلسفه سیاست ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما خوینی قر ) ،قم
چاینی ،حسن ق ،)1311هرآورد استراتژیک ،چاپخانه ستاد مشتر ارتش ج .ا .ایران  ،تهران.
راش ،مایکل ق ،)1311جامعه و سیاست :مقدمها هر جامعهشناسی سیاسی ،ترجوه منوچهر صوبور ،
تهران ،سوت.





رهیعی ،علی ق ،)1333مطالعات امنیت ملی ،دفتر مطالعات سیاسی و هینالولل وزارت خارجه ،تهران.
ر پیک ،حسن ق ،)1335آسی شناسی تغییر سیاسی و امنیت ملوی ،درس دور دکتورا امنیوت ملوی،
تهران ،دانشاا عالی دفاع ملی قدانشکد امنیت ملی).
فروغینیا ،حسین ق« ،)1335جهانی شدن و هحران مشروعیت و مدیریت امنیت ملی در کشورها در
حال توسعه» ،فصلنامه سیاسی – اقتصاد  ،شوار  ،215- 215تهران.



قوا  ،عبدالعلی و ههرامی ،سیامک ق ،)1312جامعهشناسوی جریوانهوا اسوالمی :دیالکتیوک عقول و
خشونت ،فصلنامه رواهط خارجی ،سال پنجم ،شوار  ،4زمستان ،تهران.




کرمی ،رضا ق ،)1315داعش حقیقی و حقیقت داعش ،استعداد نظوامی داعوش و آسوی پوذیر هوا
راهبرد آن ،پژوهشکد علوی کارهرد فاراهی ،تهران.
کرمی ،رضا و رشیدزاد  ،فتحاهلل ق ،)1314مشارکت سیاسی و تأثیر آن هر قدرت ملی ج .ا .ا ،فصولنامه
امنیت پژوهی ،سال چهاردهم ،شوار  ،51تاهستان ،تهران



کرمی ،رضا ق ،)1331آسی شناسی سازمانها اتالعاتی -امنیتی ،انتشارات دانشوکد علوو و فنوون
فاراهی ،تهران.





کواکبیان ،مصطفی ق ،)1313مبانی مشروعیت در نظا والیتفقیه ،تهران ،مؤسسه چاپ و نشر عروج.
لی نورجی ،مارتین ق ،)1333چهر جدید امنیت در خاورمیانه ،رهیافتی جامع هرا مطالعه امنیوت در
جنوب غرب آسیا ،ترجوه قدیر نصر مشکینی ،تهران ،پژوهشکد مطالعات راهبرد .
لی نورجی ،مارتین ق ،) 1333چهر جدید امنیت در خاورمیانه ،گذر هه مرزها نووین ،ظهوور چهور
جدید امنیت در خاورمیانه ،ترجوه قدیر نصر مشکینی ،تهران ،پژوهشکد مطالعات راهبرد .



لی نور جی ،مارتین ق« ،)1311رهیوافتی جوامع هورا مطالعوه امنیوت ملوی در خاورمیانوه» ،فصولنامه
مطالعات راهبرد  ،ترجوه قدیر نصر مشکینی ،سال سو  ،شوار سو  ،تهران





منسفیلد ،پیتر ق ،)1335تاریخ جنوب غرب آسیا ،مترجم عبدالعلی اسپهبد ،تهوران ،شورکت انتشوارات
علوی و فرهنای.
نصر مشکینی ،قدیر ق ،)1334درس دور عالی امنیت ملی ،تهران ،پژوهشکد مطالعات راهبرد .
نقی زاد  ،احود ق ،)1333هویت ملی و عوامل هحران آن در ایران ،هویت در ایران ،جهاد دانشااهی ،تهران.

