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  مقدمه
  

كننده از منازعات و اخباري ناراحت ،شنويم از خاورميانه مي هآنچه كه امروز
اما اين تنها يك روي سكه است. روي  ،هايي است كه گويا هيچ پاياني ندارد درگيري

اي است كه گهواره تمدن بشري، منشاء اديان عالمگير و مشعل فروزان  خاورميانه ،ديگر
   علم و هنر بشري بوده است.

رودان كه در علم و هنر هاي عظيم و باستاني ايران، مصر و ميان با نظر به تمدن
توان گفت سابقه طوالني در فرهنگ و تمدن وجه تمايز بارز اند، مي همتا بوده بي

از ساير مناطق جهان است. اين منطقه همچنين زادگاه اديان باستاني ايراني  خاورميانه
نظير آئين مهر، زرتشت، مانوي و مزدكي و همچنين اديان ابراهيمي (يهوديت، مسحيت 

  و اسالم) بوده است. 
رغم اين پيشينه درخشان، تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سده گذشته به

ها و منازعات در اين  همواره در جهتي بوده كه به تنش» ديميهاي ق سياست«و اتخاذ 
منطقه افزوده است. درگيري كشورهاي خاورميانه بر سر مسائل قومي، عقيدتي و منافع 

هاي خارجي و استعمارگران به منطقه در جهت  اقتصادي و همچنين توجه قدرت
قه به يكي از پيشبرد منافع راهبردي و اقتصادي خود سبب شده است كه اين منط

هاي ديني و فرهنگي بيش از خيزترين مناطق جهان بدل شود. طرفه آنكه تفاوت آشوب
آنكه به جرياني نيرومند براي همزيستي و گفتگو تبديل شود، مبنايي محكم براي افتراق 

هاي نيابتي ميان پيروان اديان و  ها و جنگ بندياي كه صفو درگيري بوده است به گونه
  ها امري عادي شده است.  مذاهب در لبنان، سوريه، يمن، فلسطين و ديگر سرزمين



  ده

هاي  از سوي ديگر، اعمال نفوذ و مداخالت سياسي، اقتصادي و نظامي قدرت
منافع خود در ويژه اياالت متحده آمريكا، و تالش مداوم آنها براي حفظ اي، بهفرامنطقه

ها و  خاورميانه سبب ايجاد مقاومت در طرف مقابل و در نتيجه تشديد بحران
  گيري منازعات جديد گشته است. شكل

شود كه آن را در كنار فاصله زياد اهميت عامل يادشده زماني بيشتر درك مي
ثباتي سياسي هاي دموكراسي و بيهاي سياسي بيشتر كشورهاي منطقه از شاخص نظام

اشي از آن قرار دهيم. در نتيجه، اغلب اين كشورها هر از گاهي با شورش و انقالب ن
هاي داخلي و فروپاشي كل سيستم سياسي  شوند و در مواردي نيز به جنگ روبرو مي

هاي  انجاميده است. روشن است كه اين روند راه را به سرعت براي پيدايي و رشد گروه
  سازد.  تروريستي و مداخله خارجي هموار مي

زده و محيطي در مناطق جنگاينها و بسيار بيش از اينها، از جمله مسائل زيست
اي از مسائل خاورميانه است كه در گنجايش اين  شيوع بيماري كرونا و ... تنها گوشه

  گنجد.  مقدمه مي
با اين حال، خاورميانه با توجه به گنجينه عظيم تمدني، فرهنگي و اقتصادي شايسته 

اي از اين مناطق است  يدار مانند ديگر مناطق جهان است. اتحاديه اروپا نمونهصلحي پا
هاي  طور جنگسوز در قرن بيستم و همين كه بر خاكستر ويرانه دو جنگ جهاني خانمان

ساله و صدساله و... كه ابعاد آن منازعات بيش از هر هاي مذهبي سي ناپلئوني، جنگ
رده است. امروز شاهد هستيم كه دشمنان پيشين كجاي ديگري در جهان بوده، سر برآو

هاي تقريبا  اند و از قوانين، واحد پولي و سياست مرزهاي جغرافيايي را در نورديده
كنند كه ضامن صلح و امنيت آنها بيش از زماني است كه با يكديگر  يكساني پيروي مي

دهد كه اگر در  هايي نشان مي بردند. وجود چنين الگو در منازعه و دشمني به سر مي
اند اختالفات خود را به  دور از بحران و جنگ و منازعه حل  مناطق ديگر جهان توانسته

ترديد چنين پذير خواهد بود. البته و بيو فصل نمايند، اين كار براي خاورميانه نيز امكان
 صلحي برآمده از درون منطقه خواهد بود و نه با مداخالت خارجي كه متر و معيار آنها

هاي  ها و دولت مدت و درازمدت خود و نه توافق و مصالحه ملتتأمين منافع كوتاه
  خاورميانه است. 

نهاد، پس از انجمن علمي مطالعات صلح ايران، به عنوان نهادي علمي و مردم
نظري و  ـچيستي صلح؛ مباني مفهومي «برگزاري سه همايش در حوزه صلح با عناوين 



  يازده

صلح، وفاق اجتماعي و همبستگي ملي در «)، 1396سال » (اندازهاي راهبرديچشم
) اكنون در راستاي 1398(سال » علوم انساني و اجتماعي و صلح«) و 1397(سال » ايران

 خاورميانه؛ در صلح انداز چشم«رسالت خود در حوزه عمومي به برگزاري همايش 
اميد كه حركت علمي اقدام كرده است با اين » قديمي هاي سياست و نوظهور هاي بحران

حاضر توسط پژوهشگران علوم انساني و اجتماعي ايران گامي باشد به سوي گفتگو و 
هاي  ها و رنج دوري از مظاهر گوناگون خشونت و سرآغازي باشد بر پايان تلخي

دانيم گستره و ژرفاي مشكالت متعدد و متنوع منطقه پناه اين منطقه. همه ميمردمان بي
زاري يك همايش از سوي يك انجمن علمي شايد اقدام چندان چنان است كه برگ

  اثرگذاري تلقي نشود، اما به قول موالنا:
  

  تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد
  اي هزاري تو چراغ خود برافروز تو يكي نه

  كه يكي چراغ روشن ز هزار مرده بهتر
  كه به است يك قد خوش ز هزار قامت كوز

  
  نصردكتر مهرداد خرم                                                                       

  دبير اجرايي همايش                                                                       



 

  



 

مسائل سياسي  صلح در خاورميانه و
  و اقتصادي
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انداز  اي و مسأله چشم اي و فرامنطقه رقابت بازيگران منطقه

  صلح در ليبي
  1نياابراهيم حسين

  
كه حكومت اقتدارگراي معمر قذافي سقوط كرد، براي اغلب مردم اين تصور  زماني

ايجاد شد كه روح صلح، آرامش و زيست مشترك سياسي و اجتماعي در ليبي درحال 
شود وضعيت پرتالطمي است كه با  گيري است، ولي آنچه امروز مشاهده مي شكل 

بعاد نامعلوم ديگري هم يافته اي ا اي و فرامنطقه دخالت و رقابت ديگر بازيگران منطقه
اي و  است. اكنون اين پرسش داراي اهميت مطرح است كه رقابت بازيگران منطقه

دخالت رسد كه  اي، آينده صلح در ليبي را چگونه رقم خواهد زد؟ به نظر مي فرامنطقه
 يبيل ياسيس يها گروه انيمشترك م تيماه يريگ عدم شكل ليبه دل يرونيعوامل ب

زده رقابتي همراه با ترس را براي دخالت  ه كه محيط آشوببود يپس از فروپاش
 جاديا ساز زمينه كه امنيتي ترساي فراهم نموده است؛  اي و فرامنطقه بازيگران منطقه

و آينده صلح در ليبي را با ابهام روبرو منطقه شده  نيدر ا يتيمعما و معادله امن كي
رسد تا زماني كه بندي مي اين جمع مقاله حاضر به ها، اساس يافته كرده است. بر

موضوع ضعف توزيع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... در ليبي مرتفع نگردد، رقابت 
دار خواهد بود؛ چراكه اساسا ضعف توزيع در ليبي ابتدا به بازيگران بيروني ادامه

آن سبب  آمد هاي ديگر را فعال نموده و پي ساكن بحران را ايجاد و سپس گسل
هاي فكري، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و در نهايت امنيتي شده است. درواقع  شكاف

در مرحله نهايي ماهيت امنيتي رخ نموده و با دخالت بازيگران دولتي و غيردولتي 
هاي آشوب امروزي شكل گرفته و محيط پيراموني اين كشور را تحت  بيروني، زمينه

انداز صلح را ناپايدار  ضوع با تاثير متقابل بر ليبي چشمتأثير قرار داده كه خود اين مو
جنگ داخلي، بيان شود  يها نهيزم يبررس باراستا تالش شده كه  نيدرانموده است. 

                                                            

 كياستراتژ  مطالعات و ي علم ي ها پژوهش مركزالملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر  . دكتري روابط بين1
  انهيخاورم 
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بازيگران حال حاضر   گيري هاي آينده ليبي حاصل چه مواردي در تصميم كه بحران
 ،يمجموعه اطالعات ضرور يگردآور تالش دارد با مقاله اساس  نيهم بربوده است. 

 ياثرگذار زانيتا م بپردازدمزبور  يها و استنباط روابط داده ليتحل ه،يتجز ف،يبه توص
  .رديمورد سنجش قرار گ گريكديبر  ها ريمتغ
  

  ليبي، آشوب، صلح، رقابت، ترس امنيتيواژگان كليدي: 
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 هاي ژئوپلتيكي ايجاد صلح در خاورميانه چالش

   1سيروس احمدي نوحداني
   2محمدرضا جوفار

  
موجود براي رسيدن به صلح است، اما  ايجاد صلح به معناي استفاده از تمام راهكارهاي

بايد خاطر نشان كرد كه كدام نوع از صلح مد نظر است، صلح انواع و اقسامي دارد كه 
در بهترين حالت، صلح مثبت و پايدار و عاري از خشونت بهترين نوع از صلح تلقي 

استفاده  پردازد و با بندي انواع صلح در ادبيات علمي ميشود. مقاله حاضر به تقسيممي
تحليلي) انواع آن را  ـاي، و با روش تلفيقي (تاريخي و توصيفي  از منابع كتابخانه

كند تا به تعريفي جامع و مانع از صلح مثبت با رويكردي ژئوپليتيكي  بندي مي طبقه
كند كه چه نوع  يابد. در ادامه، با توجه به شرايط ژئوپليتيكي خاورميانه بررسي مي دست 

منطقه ژئواستراتژيك حكمفرما است و با توجه به اختالفات و تشابهات صلحي در اين 
هاي اصلي و فرعي برقراري دهد كه چالش موجود در منطقه، به اين سؤال پاسخ مي

صلح در خاورميانه چيست؟ فرض تحقيق آن است كه صلح فعلي منطقه مزبور، از نوع 
ه تسليحاتي، منازعات حل ها، مسابق قدرت  منفي است و اختالفات فرهنگي، رقابت

نشده، منابع انساني و طبيعي متعدد و اختالفات تاريخي از علل اصلي ايجاد آن 
هاي موجود،  گيري با استفاده از روش تحليلي چالششود. در بخش نتيجهمحسوب مي

شوند و راهكار ايجاد صلح مثبت، پايدار و كارآمد در  به ترتيب اولويت توضيح داده مي
توانند شود كه كشورهاي منطقه مي هايي طرح ميگردد. در نهايت توصيه ن ميمنطقه بيا

  محور به رويكرد ژئوپليتيك صلح گرايش پيدا كنند.براساس آنها از رويكرد مناقشه
  

  چالش، صلح، ژئوپليتيك، خاورميانه، مناقشه واژگان كليدي:

                                                            

  . استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس1
  سياسي دانشگاه تهران. دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جغرافياي 2
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  آينده منازعه در خاورميانههاي آزاردهنده و  بست بن
  1قدرت احمديان
  2فروزان مرزباني
  3سجاد شيرمحمدي

 

گاه اين منطقه نتوانسته است  كنون هميشه محل نزاع بوده و هيچ خاورميانه از گذشته تا
كه به يك صلح پايدار دست يابد. منازعات در اين منطقه از منازعه بر سر انرژي تا 

گيري بهار عربي و  شته و در چند سال اخير با شكلمنازعات قومي و هويتي وجود دا
حضور  .دولتي، منازعات سياسي نيز در منطقه گسترش يافته است گسترش منازعات بين

بيگانگان نيز بر آتش منازعات در خاورميانه افزوده است تا خاورميانه همواره محل 
هاي  د قوميت. عدم وجود يك هويت مشترك در منطقه، وجودرگيري و نزاع ديده شود

خصوص در ميان دو گروه شيعه و سني،  به هاي مذهبي ها و رقابتگوناگون، تفاوت
وجود  داليل مهم منازعات سياسي در كردستان عراق، فلسطين، سوريه و... از جمله

حاضر با استفاده از روش توصيفي  مقاله ،تامنازعه در اين منطقه است. در همين راس
گويي به اين سوال است كه منازعات در خاورميانه چه زماني و  تحليلي به دنبال پاسخ

اين فرضيه مطرح زارتمن » بلوغ منازعه«تئوري  با استفاده از؟ رسدميچگونه به پايان 
ي درگير ها كه طرف شودميد كه منازعات خاورميانه زماني به پايان خود نزديك وشمي

بست آزاردهنده برسند يعني از اينكه  در منازعه به دو نكته دست يابند: اول آنكه، به بن
منازعه تا بدين جا ادامه پيدا كرده خسته شوند؛ و دوم آنكه، به ادراك راه خروج دست 
يابند يعني به اين نتيجه برسند راهي براي خروج از منازعه وجود دارد. اگر طرفين به 

شدن منازعه و ه برسند كه راهي براي خروج وجود ندارد، باعث تصاعدياين نتيج
هاي درگير در خاورميانه به آگاهي از چگونگي منازعه  فاجعه خواهد شد. پس تا گروه

  نرسند صلح دور از دسترس خواهد بود.
  بست آزاردهنده : خاورميانه، منازعه، صلح، بنواژگان كليدي

                                                            

 الملل دانشگاه رازي . استاديار روابط بين1
 الملل دانشگاه رازي كرمانشاه بين  . دانشجوي كارشناسي ارشد روابط2
  كرمانشاه سياسي دانشگاه رازي  . كارشناسي علوم3
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امنيت ملي جمهوري اسالمي  ديپلماسي صلح عبري ـ عربي و
  ايران 

  1رضا اختياري اميري
  

هاي اخير ژئوپلتيك خاورميانه دگرديسي جدي همزمان در عرصه ميداني و در سال
هاي تجربه كرده است. اين موضوع عمدتا برآيند كنشمناسبات بين كشورهاي منطقه را 

اي بوده است. يكي از اي و فرامنطقهمتقابل بين تحوالت ميداني و بازيگران منطقه
هاي نوظهور نظير تحوالت موسوم به مسائلي كه در يك دهه اخير تحت تاثير بحران

نهان بين برخي تري به خود گرفته، تقويت روند صلح آشكار و پبهار عربي شكل جدي
هاي عربي حوزه خليج فارس با رژيم اسرائيل است. در همين رابطه، اخيرا از دولت

امارات متحده عربي توافق صلحي را با اسرائيل به امضاء رسانده است كه تحول نويني 
گيري و تقويت ديپلماسي گردد. بطور قطع شكلاي محسوب ميدر مناسبات منطقه

مدت و بلندمدت معادله قدرت و امنيت در منظومه ميانعربي، در ـ  صلح عبري
ژئوپلتيك خاورميانه را بويژه براي جمهوري اسالمي ايران تغيير خواهد داد. با توجه با 

عربي چگونه ـ  اين مسئله، سوال اصلي بر اين مبنا قرار دارد كه ديپلماسي صلح عبري
اصلي مقاله بر اساس اين انگاره سازد؟ فرضيه امنيت ملي ايران را با تهديد مواجه مي

بندي شده است كه قرارداد صلح امارات متحده عربي با اسرائيل از طريق تغيير مفصل
بندي ژئوپلتيكي، فراهم ساختن زمينه حضور اسرائيل در اي و بلوكموازنه قواي منطقه

ضعيف منطقه خليج فارس، پيشبرد اهداف آمريكا به ويژه در قالب پروژه معامله قرن، ت
آفريني اين كشور و متحدان آن، جبهه مقاومت به رهبري ايران و تحديد قدرت نقش

تبييني ـ  تواند امنيت ملي ج.ا.ايران را با تهديد مواجه سازد. روش پژوهش تحليليمي
گرايي جهت تبيين و تحليل موضوع پژوهش استفاده شده است و از رهيافت نظري واقع

   است.
  

  عبري ـ عربي، خاورميانه، امارات متحده عربي، اسرائيل، ايرانصلح  واژگان كليدي:

                                                            

 الملل دانشگاه مازندران. استاديار روابط بين1
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  هاي نوظهور در خاورميانه و منافع ملي ايرانبحران
  1بابك ارسيا

  
هاي بندينظمي و صفكند و بيميترين دوران خود را طي خاورميانه يكي از متالطم

آنارشي چيزي «گفت: موجود در آن مصداق بارز ديدگاه الكساندرونت است كه مي
جنگ ايران و عراق، جنگ نيابتي ايران و عربستان، » سازند.ها آن را مياست كه دولت

هايي جنگ عربستان عليه يمن، جنگ داخلي سوريه، عراق و افغانستان از جمله بحران
خيز بوده است. بحران نوظهوري كه ت كه در نيم قرن اخير گريبانگير اين منطقه نفتاس

يابد، اتحاد استراتژيك شديدا با امنيت و منافع ملي جمهوري اسالمي ايران ارتباط مي
امارات متحده عربي و اسرائيل است؛ اتحادي كه باعث شكسته شدن قبح مناسبات با 

  اسرائيل شده است 
مقاله بررسي ابعاد توافق امارات با اسرائيل خواهد بود و سئوال اصلي هدف از اين 

آن است كه اين نزديكي استراتژيك چه تاثيري بر منافع و امنيت ملي ايران خواهد 
رسد با فراگيرشدن رفت از اين بحران چيست؟ به نظر ميهاي برونگذاشت و راه

تر خواهد كرد، بلكه همكاري منزوي مناسبات جهان اسالم با اسرائيل نه تنها ايران را
تر شدن حلقه اطالعاتي ميان اين كشورها بيشتر شده و زمينه براي تنگـ  نظامي

به احتمال زياد كشورهايي همچون عمان و با محاصره ايران مهيا خواهد شد. همچنين 
كمي تاخير با توجه به درخواست عربستان سعودي در خصوص مسئله فلسطين، در 

نكته مهم آنكه ايران در ميدان نفتي فرزام، نصرت، مبارك قرار دارند. صلح ي رديف بعد
و سلمان با امارات شريك است اما تاكنون شراكت در اين منابع به سبب تنهايي و 
انزواي ايران به نفع امارات پيش رفته و اين كشور با همكاري و كمك خارجي موفق 

مشترك برداشت نمايد. بنابراين نزديكي  شده است چندين برابر ايران از اين منابع
امارات و اسرائيل به جهت استفاده از تكنولوژي اسرائيل و متحدانش سرعت 

  برداري از منابع نفتي مشترك را بيشتر خواهد نمود. بهره
از جمله پيامدهاي اين توافق استراتژيك تضعيف كاركرد احزاب و نهادهاي 

آفريني در شوند و عالوه بر آن نقشن حمايت ميفلسطيني خواهد بود كه از طرف ايرا
                                                            

   جهاد دانشگاهي. دكتري علوم سياسي و عضو هيئت علمي 1
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خليج فارس براي اسرائيل بيشتر خواهد شد و اين در شرايطي است كه ميزان نفوذ 
ايران در فضايي نزديك پيراموني رو به كاهش خواهد رفت و در واقع نزديكي اعراب و 

ويت خواهد هراسي اين كشورها به ويژه شوراي همكاري را تقاسرائيل رويكرد ايران
اسرائيل آرام آرام جاي خود را ـ  رود رويكرد دشمني اعرابكرد و در نهايت انتظار مي

  به دشمني ايران ـ اعراب بدهد.
 

 هاي نوظهورصلح اعراب و اسرائيل، خاورميانه، بحران واژگان كليدي:
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عمان، قطر و  يكشورها انهيگرايانجينقش م يقيتطب يبررس
  تيكو

  )2020ـ2012ي (ا در كاهش منازعات منطقه 
  1مريم جعفري، عليرضا خسروزاده و علي خوانساري

  

شود. اين ترين مناطق مهم جهان شناخته ميبه عنوان يكي از ملتهب خاورميانه از ديرباز
هاي اخير آبستن  هاي ژئوپليتيكي موجود در دهه به واسطه برخي داليل و زمينهسرزمين 

ناپذير آن جدايي بخشگ، بحران و تنش و جن است هاي فراواني بوده رقابت و درگيري
هاي اند با اتخاذ سياسته سعي داشته. در اين ميان برخي از كشورهاي منطقشده است

از جمله  يگريانجيمها نقش موثري ايفا كنند. ها و تنشگرايانه در حل اين بحرانميانجي
 ها وحل و فصل اختالفات و منازعات افراد و گروه نهيكه در زم است ياسيس ميمفاه

 كاهش ايدادن و  انين طرف ثالث به منظور پاآدر  و رديگيكشورها مورد استفاده قرار م
براين اساس، عمان، قطر و كويت كشورهايي  كند.يمداخله م ريدرگ نيطرف نيمناقشه ب

اند. اين اي اقداماتي انجام دادهآميز اختالفات منطقههستند كه در راستاي حل مسالمت
ر بازيگران اولويت خود را به حفظ روابط دوستانه با همسايگان و ساير بازيگران جهاني قرا

گر را ايفا اي نقش يك بازيگر ميانجيهاي منطقهاند در مناقشات و تنشداده و تالش داشته
در نظر  ياسياز استدالل ق يريگو بهره يروش كم يهامفروضه رشيبا پذ مقاله نيا كنند.

در كاهش را فارس  جيخل يهمكار يكشور عضو شورا اين سه انهيگرايانجيدارد نقش م
  .دينما يبررس يقيبه صورت تطب 2020تا  2012از سال  يمنازعات منطقه ا

عمان، قطر و  عملكرد كه شود يطرح م اصلي اين گونه پرسش به هدف، دنيرس يبرا
هاي گرايانه در منطقه طي سالهايي كه در قالب ايفاگر نقش ميانجيبه عنوان دولت تيكو

 شودتالش مي اصلي، پرسشدر پاسخ به اند، چگونه بوده است؟ عمل كرده 2020تا  2012
با  2020به تا  2012 يهاسال يط تيو كوعمان ، قطر يكشورهانشان داده شود كه 
  اند.اي داشتههاي منطقهاقدامات موثرتري را در حل بحران انهيگرايانجياز نقش م يريگ  بهره

  گري، قطر، عمان، كويتخاورميانه، ميانجي واژگان كليدي:
                                                            

  . دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا، دانشگاه عالمه طباطبايي1
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هاي بنديگيري بلوكتاثير آن بر شكلمعضل نظم امنيتي و 
  المللي در خاورميانهاي و بينمنطقه

  1مهدي جوكار
  2مرتضي اسمعيلي

  
ها از ابتداي ثباتيها و مقابله با بينظم امنيتي و ايجاد سازوكاري براي مديريت بحران

هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم، گيري مجموعه امنيتي خاورميانه در سالشكل
ترين معضل اين مجموعه امنيتي منطقه اي بوده است. مداخالت گسترده همواره مهم

اي در اين مجموعه امنيتي، رقابت براي خارجي و وجود چندين قطب قدرت منطقه
كسب نفوذ و برتري را به الگوي رفتاري غالب كشورهاي عضو منطقه تبديل كرده 

ن وقوع انقالب اسالمي در ايران، است. متاثر از اين وضعيت ساختاري، تحوالتي چو
المللي به عراق در سال حمله عراق به ايران، حمله عراق به كويت، حمله ائتالف بين

هايي براي سپتامبر و تحوالت بعدي متاثر از آن همگي به گرانيگاه 11، حمالت 1991
يك  اند. اين تحوالت، در نبوداي تبديل شدهتشديد اين نفوذ خارجي و رقابت منطقه

اي خود به عاملي براي تشديد تنش و بحران تبديل شده است. بخش منطقهالگوي نظم
هاي متعدد بنديها و بلوكبنديگيري صفاي، شكلهاي منطقهپيامد اصلي اين رقابت

هايي كه به بندياي با حمايت عامل خارجي در خاورميانه بوده است؛ صفمنطقه
  وسان بوده و تغيير كرده است. اقتضاي تحوالت روز، همواره در ن

اي و مداخالت گسترده هاي منطقهبنديهاي اخير همچنان شاهد اين صفدر سال
خارجي حول محور تحوالت امنيتي در خاورميانه هستيم. يكي از تحوالتي كه در 

اي از رقابت و ها دامن زده و منطقه را وارد عرصه تازهبنديهاي اخير به اين صف سال
هاي عربي با هاي عربي و تحوالت متعاقب آن است. خيزشه، خيزشتنش كرد

سو، اي از يكمداخالت گسترده بيروني، به گرانيگاهي براي رقابت ميان بازيگران منطقه
گر خارجي در تحوالت امنيتي اين منطقه، از سوي ديگر تر عامل مداخلهو ورود جدي

                                                            

 . دكتري مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا 1
  . عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز2
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سوريه بود كه سرريز بخشي از تبديل شد. نقطه عطف اين تحوالت نيز بحران 
طرفه پروسه هاي ناشي از آن را اكنون در جنگ داخلي در ليبي و پيشبرد يك رقابت

اسرائيلي با صلح امارات و بحرين با اسرائيل، شاهد هستيم. پرسشي كه در ـ  صلح عربي
ترين چالش پيش روي اين نوشتار درصدد پاسخگويي به آن هستيم آن است كه مهم

ها در خاورميانه چيست؟ در ي يك سازوكار امنيتي پايدار براي مديريت بحرانگيرشكل
توان به دو چالش اساسي پيش روي نظم امنيتي در خاورميانه پاسخ به اين پرسش مي

اشاره داشت: عدم پذيرش كامل اصول حاكميت دولت در خاورميانه؛ عدم پذيرش 
  ي بازيگران اصلي اين منطقه.هاي امنيتي يكديگر از سوهاي نفوذ و حريمحوزه

  تحليلي خواهد بود.ـ  روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله، روش توصيفي
  

هاي بندياي، بلوكخاورميانه، نظم امنيتي، مجموعه امنيتي منطقه واژگان كليدي:
  المللاي، نظام بين منطقه
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 انداز دموكراسي و صلح پايدار در خاورميانهچشم

  1يمحمدرضا حاتم

  
. باشد الملليبين توجهات كانون همواره منطقه اين تا شده است سبب خاورميانه اهميت

 نكات از و دموكراسي در خاورميانه صلح براي متعدد هاي طرح ارائه عرصه، اين در
 كمپ. است داده اختصاص خود به را تحوالت از زيادي بخش كه است مهمي

 خاورميانه مانند هايي طرح و ديگر، نشست دهها كنار در آناپوليس، راه، نقشه ديويدها،
 رويكرد بر مبني اوباما باراك كشوري 57 طرح نهايت در و جديد خاورميانه بزرگ،
 شده مطرح راهكارهاي و ها طرح جمله از صهيونيستي رژيم پذيرش به اسالم جهان
 به خاورميانه، در تحوالت .است دستيابي به صلح و دموكراسي در خاورميانه براي

مداخله  ارزش زمينه در هاآمريكايي از بسياري است كه شده سبب فهم، قابل شكلي
 و فراز با دموكراسي مفهوم از سوي ديگر،. شوند ترديدهايي دچار منطقه در كشورشان

 اگرچه .است شده زيادي تحول دچار زمان، طي در و بوده همراه بسياري هاي نشيب
 مشاهده قابل خاورميانه هاي كشور از بسياري در دموكراسي و تثبيت ظهور هايچالش
 اقتصادي و فرهنگي تاريخي، سابقه به توجه با ها چالش اين ضعف و شدت است،

 توسعه كه است اين غالب فرضيه و بيني پيش. است متفاوت اسالم جهان كشورهاي
 اغلب در مخالف، هاي جنبش ظهور ساززمينه جهان، در دموكراسي بسط و سياسي

 روندي داراي دموكراسي، فرآيند شدن نهادينه اما است شده اسالم جهان كشورهاي
  . است بيشتري دقت و مطالعه نيازمند آن از گذر كه است

  
  خاورميانه، صلح، دموكراسي، آمريكا، اسرائيل واژگان كليدي:

 

 

 

 

 

                                                            

 . دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه پيام نور1
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المللي و نقش آن در چشم انداز صلح در  روندهاي جديد بين
  عصر پسا كرونا

   1ييخدا زهرا
  
 انتقال منجر به سپتامبر، 11طي دو دهه اخير، به خصوص پس از حمالت  كهروندهايي 

ه تري گرفت سرعت پرشتاب كرونا الملل شده بود، با ظهور پاندمي قدرت در نظام بين
ها را به سمت تمركزگرايي است. پاندمي در بستري ملتهب، هم در سطح داخلي دولت

ها و اتحادها را  آرايش ائتالفالمللي،  گرايي سوق داده و هم در سطح بينو يكجانبه
ها و  يافته غربي و ناكارآمدي ائتالفهاي توسعه تغيير داده است. ناتواني دموكراسي

امان ميان  بي  اي از رقابت زمينه المللي در برخورد با چالش پاندمي در پساتحادهاي بين
الملل را عيان ساخته و به يكباره توان اقتصادي،  ام بينناكارآمدي نظهاي سنتي، قدرت

ه است و بار ديگر اين نظريه اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورها را به چالش كشيد
الملل، فاقد مرجع اقتدار مركزي است و بر  گرايان را تداعي كرده كه ساختار بين نوواقع

ي به اصل خودياري متكي بود. همين اساس در مقوله امنيت بايد بيش از هر زمان ديگر
توان اين واقعيت را از نظر دور داشت كه سبك  انگارانه نيز نمي با اين حال از منظر سازه

ها، معاني و  ها، انديشه ها، انگاره جديد زندگي در عصر پاندمي، نقش هنجارها، هويت
ايي هستند ها در حال تبعيت از رفتارهتر كرده و از اين منظر دولت فرهنگ را پر رنگ

الملل  كه متأثر از همين روندهاي تأثيرگذار است. به يك معنا، ساخت اجتماعي نظام بين
ها با گرايي در تعامالت دولتجانبهدر بستري از رفتارهاي تمركزگرايانه داخلي و يك

اي از روندهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي  يكديگر در حال دگرگوني است و مجموعه
انداز صلح يا جنگ هاي جديدي در چشم بندي ن به الگوها و صفدر حال شكل داد

الملل،  است. مقاله حاضر قصد دارد ضمن تشريح رفتار بازيگران نظام بين
گرايي و  المللي در عصر پساكرونا را در قالب دو تئوري نوواقع هاي بين بندي صف
بررسي قرار دهد. انداز صلح و امنيت آينده را مورد انگاري و نقش آن در چشم سازه

المللي در عصر پاندمي بيش از گذشته  هاي بين بندي فرضيه پژوهش برآنست كه صف
گرايانه خواهد داشت، سياست كشورها رنگ و بوي ملي گرايانه گرفته،  سيري واقع

                                                            

  الملل در دانشگاه آزاد اسالمي قممقطع دكتري روابط بين . دانشجوي1
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هاي اقتصادي، نظامي و توسعه استراتژي هوشمندانه بازيگران در راستاي افزايش توانايي
ت و در عين حال متأثر از روندهاي رو به گسترش ارتباطات جهاني گام برخواهند داش

ها و هاي ارتباطي، شاهد شكاف بيش از پيش ارزش و تسهيل دسترسي به شبكه
انداز چشم. هاي جهاني در جوامع مختلف خواهيم بودها و ارزش ها، انديشه ديدگاه

تر نخواهد  ح جويانهصلح در چنين بستري، متأثراز روندهاي جديد سياسي لزوماً صل
 .بود، اما به معناي افزايش احتمال استفاده از قدرت سخت نيز نخواهد بود

  
  انگاري، امنيت، صلح، نظم جديد گرايي، سازه پاندمي كرونا، نوواقع واژگان كليدي:
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گيري وضعيت امتناع صلح در هاي اقتصاد سياسي شكلزمينه
  شدنخاورميانه عصر جهاني

 1نيافرهاد دانش

 

اي خاورميانه در نظام اقتصاد سياسي جهاني در دوره پساجنگ سرد نيز كماكان، منطقه
ترين روند تأثيرگذار بر الگوي مناسبات بازيگران منطقه ياد رود. مهمكانوني به شمار مي
شدن اقتصاد است. بر اين اساس بين قبض و بسط مناسبات سياسي شده، فرآيند جهاني
اقتصاد سياسي جهاني رابطه وثيقي وجود دارد. مقاله حاضر نسبت بين  خاورميانه با تحوالت

شدن اقتصاد و بسط واگرايي در روابط بين الملل خاورميانه را تبيين نموده و مفهوم جهاني
نمايد. پرسش راهبردي مقاله آن است كه امتناع صلح درمنطقه يادشده را تئوريزه مي

صلح در منطقه خاورميانه چگونه است؟ فرضيه نيز  شدن اقتصاد بر مقولهپيامدهاي جهاني
شدن اقتصاد در چارچوب تشديد بدين صورت طراحي گرديده است كه فرآيند جهاني

پديدة تعدد ساختي در اقتصاد سياسي منطقه، موجبات بازتوليد واگرايي بين كشورهاي 
شدن، سياست يمنطقه را فراهم نموده است. بستر اصلي واگرايي در خاورميانه عصر جهان

خيز خاورميانه در دوره بعد از جنگ سرد است كه پيامدهاي آن شدن كشورهاي نفتصنعتي
آميز است. فرضيه يادشده در پرتو براي الگوي روابط بين اين كشورها واگرايانه و مخاصمه

دستگاه نظري تيلمان اورس، از متفكران اقتصاد سياسي توسعه در جهان سوم، پردازش 
هاي بازار جهاني برخي دهد جنگ بر سر سهميههاي اين مطالعه نشان مييافته گردد. مي

محصوالت توليدي در منطقه، رقابت و مسابقه كشورهاي منطقه براي جذب سرمايه و 
هاي ناشي از فرآيند تكنولوژي جهاني در صنايع همسان و نامكمل و نحوة پاسخ به بحران

لي ساختاري وضعيت امتناع صلح در خاورميانه را ناكام توسعه در كشورهاي منطقه به شك
هاي رقم زده است. روش پژوهش، تحليلي ـ توصيفي و مبتني بر تجزيه و تحليل داده

  آماري است. 
  

    امتناع صلح ،خاورميانهشدن، اقتصاد سياسي توسعه، جهاني واژگان كليدي:
                                                            

  . دانشيار روابط بين الملل دانشگاه رازي 1
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  روند صلح در خاورميانه برنقش سياست خارجي چين 
  1دهقاني فيروزآباديسيد جالل 

  2فردعلي سلطاني
  

) به دليل حضور دو ابر قدرت جهاني، چين سياست 1945ـ1991در خالل جنگ سرد (
فعالي در خاورميانه در پيش نگرفت و عمال حضور اندكي در اين منطقه داشت. اما از 

 چين به چند دليل به دنبال افزايش نقش و حضور خود در خاورميانه 1980اواخر دهه 
برآمد؛ يك دليل آن رقابت با آمريكا و شوروي و ديگري تالش براي افزايش جايگاه 

هاي گذشته و افزايش نقش و بازيگري جهاني بود. رشد پايدار اقتصادي چين در دهه
المللي موجب جلب توجه بسياري از پژوهشگران در عرصه اين قدرت در عرصه بين

و وابستگي اقتصادي آن به منطقه خاورميانه در المللي شد. بر اين مبنا عالقه چين بين
اي گسترش يافت و منافع ژئوپليتيكي، اقتصادي، انرژي و به طور فزاينده 1990دهه 

توان امنيتي چين در اين منطقه نيز به طور مداوم در حال رشد است. بدين ترتيب مي
  ار است.گفت كه سياست خارجي چين در خاورميانه بر تحوالت و روندها تاثيرگذ

تحليلي و با كمك  - اين مقاله به دنبال آن است كه با استفاده از روش توصيفي
اي به اين پرسش پاسخ دهد كه سياست آوري اطالعات از طريق اسنادي و كتابخانه جمع

خارجي چين در منطقه خاورميانه چه تاثيري بر روند صلح در اين منطقه دارد؟ واقعيت 
 تيو اهم يكيتيژئوپل تياهم ،يانرژ ميداشتن منابع عظ ليبه دل آن است كه خاورميانه

كند تا منافع خود اي براي چين است و اين كشور تالش ميي داراي جايگاه ويژهاقتصاد
دهد كه سياست خارجي چين هاي اين بررسي نشان ميرا در اين منطقه حفظ نمايد. يافته

ي منطقه با يكديگر با تمامي رغم مشكالت عميق برخي از كشورها موفق شده به
كشورهاي منطقه از جمله ايران، عربستان و اسرائيل ارتباطات خوبي داشته باشد. حفظ 
امنيت و ثبات در منطقه از جمله اهداف و منافع اصلي چين است و اين كشور تالش مي 

  كند تا در راستاي كاهش تنش و افزايش تعامالت تاثير مثبت و بسزايي داشته باشد.
  

  سياست خارجي، چين، صلح، خاورميانه، قدرت جهاني واژگان كليدي:
                                                            

  الملل، دانشگاه عالمه طباطبايي. استاد گروه روابط بين1
 . دانش آموخته مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا، دانشگاه عالمه طباطبايي 2
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رويكردهاي ساختارگرا، تحليل سياست خارجي ايران و 
  شناختيـ  تشديد منازعات: نگاه بديل كارگزاري

    1نژادمحمد سلطاني
  

اغلب در امتداد رويكردهاي مسلط بر تحليل سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران 
گرايي ساختاري قرار دارند و  هاي ساختارگراي روابط بين الملل به ويژه واقع نظريه
سازي و دفاع رو به جلو گيرند. بازدارندگي، موازنه هاي اصلي خود را از آنها وام مي گزاره

روند همگي  هاي كالن ايران به كار مي كه اغلب براي توضيح و توجيه سياست
الملل و به صورت خاص  هاي جريان اصلي روابط بين ند كه از نظريها اصطالحاتي

اند. زيربناهاي نظري و عناصر مقوم  گرايي در شكل ساختاري آن به عاريت گرفته شده واقع
هاي  شناختي تابع گزارهشناختي و معرفتتحليلي اين رويكردها نيز در سطوح هستي

الملل است. اين رويكردها  گراي روابط بين عهاي مسلط واق گرايي نظريه خردگرايي و اثبات
اند و تنها  منازعه، رقابت خشن، تهديد بقا و نياز به خودياري را به صورت مفروض پذيرفته

هايي براي مهار تهديدات و نه از ميان برداشتن  دهند پيشنهاد و توجيه راه آنچه كه انجام مي
سازي ودياري، دفاع رو به جلو و موازنههاي ذهني و شناختي مولد آنها است. نتيجه خ زمينه

ها است. از  ساختارگرا، الجرم تشديد رقابت- گرا به عنوان تجويزهاي اين رويكردهاي واقع
آيد و  اين زاويه تحليلي، از ميان بردن نهايي تهديد جز با غلبه بر دشمن حاصل نمي

ه نتوان آن را از ميان شود كه دشمن آن اندازه قدرتمند باشد ك دشواري كار زماني روشن مي
كشد كه گزينه بديل رويكردهاي تحليلي  برداشت. مسأله مذكور اين پرسش را پيش مي

زدايي  مسلط بر سياست خارجي ايران كه بتواند به جاي رقابت و منازعه زمينه را براي تنش
صلح فراهم كند چيست؟ در پاسخ، نويسنده با مسئول دانستن  ــ در مراحل مترقي ــو 
صرساختارگراي مسلط بر تحليل سياست خارجي ايران، برخي رويكردهاي بديل عن

دهنده به توانند با درك عناصر شناختي و ذهني جهت كند كه مي كارگزارگرا را پيشنهاد مي
اي را براي بازتعريف شناختي و از اين رو حركت به  ادراك ايران از جهان خارج، زمينه

  فراهم كنند. صلح در عرصه سياست خارجي ايران
    ساختارگرايي، منازعه، صلح، رويكردهاي كارگزاري ـ شناختي واژگان كليدي:

                                                            

 . استاديار دانشكده مطالعات جهان، دانشگاه تهران 1
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هاي اقتصادي غرب بر  تحليل چندسطحي تأثير تحريم
  دورنماي صلح در خاورميانه

  1فاطمه سليماني پورلك
  

ها به عامليت غرب در خاورميانه صورت  ترين تحريم يكي از مهمترين و اثربخش
در  اند كه گرفته قرار تحريم مورد آمريكا طرف از كشور 21 حاضر حال درگرفته است. 

هستند. سوال محوري و  خاورميانه منطقه از يمن و سوريه ايران، كشور سه ميان، اين
هاي اقتصادي غرب چه تأثيري بر دورنماي  دغدغه نوشتار حاضر آن است كه تحريم

گيرد آن است  اي كه مورد وارسي قرار مي گذارد؟ فرضيه صلح در خاورميانه بر جاي مي
هاي اقتصادي غرب با گسترش و تعميق بستر خشونت ساختاري، دورنماي  كه تحريم

اي در خاورميانه را تيره و تار  ثبت) در سطوح ملي و منطقهسازي (منفي و م صلح
هاي تحريمي امريكا عليه  سازد. به منظور آزمون فرضيه، ابتدا چگونگي روند سياست مي

هاي موجود و استقرار  كشورهاي هدف در خاورميانه در قالب راهبرد استمرار تحريم
ها بر  ر گام بعدي، آثار تحريمگيرد. د هاي جديد مورد مطالعه توصيفي قرار مي تحريم

بندي منفي و مثبت از  وضعيت صلح در منطقه خاورميانه و دورنماي آن (بر پايه مفهوم
رسد  شود. نوشتار پيش رو در پايان به اين نتيجه مي صلح) به تجزيه و تحليل گذارده مي

ازي س شده و بالفعل كه تضعيف پيوندهاي سياسي، اجتماعي دروني در كشورهاي تحريم
هاي بالقوه و بالفعل  ثباتي سياسي و شكاف دولت و ملت؛ كاهش ظرفيت هاي بي ظرفيت

سو و  شده و تشديد ساختارهاي ناعادالنه از يك توسعه و رفاه در كشورهاي تحريم
اي  منطقه اي در مقابل تقويت پيوندهاي برون منطقه تضعيف پيوندهاي درون

اي و  ق تجارت و ورود به نظام تجاري منطقهها؛ ايجاد ممانعت در برابر ح شده تحريم
اي و جهاني مهمترين  هاي اتصال وابستگي متقابل منطقه جهاني و گسستن حلقه

در منطقه » حق صلح«هاي اقتصادي با  پيامدهايي هستند كه داللت بر مغايرت تحريم
                                                            

  . عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد چالوس1
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يانه را خيز خاورم خاورميانه دارند. طبعاً در چنين فضايي دورنماي صلح در منطقه بحران
بايد در تصويري تيره و تار ترسيم نمود. با وجود اين، نوشتار حاضر بر آن است كه  مي

آميز در  هاي همزيستي منفعت با يافتن و ارائه مدلوالت سياستگذارانه، چگونگي و شيوه
اي با ضريب اطمينان نسبي بيشتري براي ساختار  شرايط تحريم تبيين شود تا بتوان آينده

  در منطقه خاورميانه به تصوير كشيد. و رويه صلح
  

    تحريم، صلح، خاورميانه، خشونت، جنگ واژگان كليدي:
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گرايي نظم اي و نه مناقشهپايه خاورميانهمصالحه مدرن و انسان
  اياوليه

  1زادهسيدحسين سيف
  

پايه جاي به اصطالح اشرافپايه مدرن بهمتاسفانه به اقتضاء نهادينه نشدن انديشه انسان
سنتي، فضاي متني خاورميانه وارد موقعيت زيستماني گذار روياگرايانه به نام مجعول 

اي نژادپرستانه با ماهيت شدن گفتمان دگرستيز فرقهگرايي و درنهايت برجستهآرمان
كه جمهوري اسالمي پرچمدار اين گريز شده است. درحاليگراي مدنيبنيادگرايانه ملي

هاي چين و روسيه و با ن بنيادگرايي به نفع رقيب هژمونموقعيت زيستماني اعالني اي
اي گرايان عرب خاورميانههزينه هنگفت جاني و مالي ايراني و اسالمي است، سنت

پرچمداري بنيادگرايي فعال شده عربي عربستان را پذيرفته و زمين بازي تقابل را از 
اند. ايران و ي و يمن كشاندهافغانستان و پاكستان به درون چهار كشور سوريه، عراق، ليب

عربستان به عنوان پرچمداران بنيادگرايي شيعي و سني با خميرمايه نژادپرستانه و 
دگرستيزي مانوي پيشتاز ديگرانند. متاسفانه از قبال اين روياگرايي بنيادگرايانه، نه تنها 

ر گرفت، شونده قرامبناي اعتقادي بسياري از معتقدين مورد تهاجم و يا موضع تضعيف
هاي هژمون غرب به رهبري بلكه منابع مالي به دست آمده گذشته را نصيب قدرت

آمريكا و يا رقيب هژمون اقتصادي چين و يا رقيب هژمون نظامي روسيه كرده است. با 
بين، ايران و تركيه و مصر به عنوان پيشروان فكري سنتي به ترتيب گراي واقعنگاه آرمان

توانند با شده ميال، بنيادگرايي با نقاب مدرن و بنيادگرايي سركوبدر دام بنيادگرايي فع
همكاري و راهجويي علمي مشترك راهبرد مناسبي براي مصالحه ارائه دهند كه همانند 

- ها و مديريت مسئوالنه مشترك زمينهكشورهاي اروپاي شمالي بتوانند از دام بنيادگرايي

  اي شوند.ساز نوعي وستفالياي منطقه
  
  بينگرايي واقعپايه، بنيادگرايي، آرامانخاورميانه، مصالحه انسان ژگان كليدي:وا
  

                                                            

  . استاد مونتگمري كالج ـ راكويل مريلند آمريكا1
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گري ايران در حل و فصل سنجي كاربست ابزار ميانجيامكان
  ايمنازعات منطقه

  2030ـ2020انداز در چشم
  1بنيامين صادقي

  2صدرمريم يوسفي
  

 بين كشورها به دعاوي و اختالفات مهم حل و فصل منازعات، گري از ابزارهايميانجي
دو كشور داراي  كه شودمي ايجاد فضايي  اين روش در. است آميزمسالمت شيوه

نهادهاي  نظر اعمال و فشار هرگونه بدون رو، در رو صورت به بتوانند اختالف
 هايانگيزه و داليل و بروز منازعات چگونگي كنند؛ از و گو گفت يكديگر با غيرمرتبط

 استمرار منازعات از ناشي خسارات انساني و مادي از و آن منازعات از پيوستن به خود
فصل  و حل و برد -تفاهم برد روند و گفته سخن خود هايخواسته و نيز از نيازها و

به  است ماجرا در طرفبي كه ثالثي بين، كشور اين در. نمايند گيريپي را اختالفات
 مديريت و نتايج مشخص، هدايتو گوها را تا حصول  گفت جريان عنوان ميانجي

 با يكديگر تجربه را نشيبي و فراز پر كند. كشورهاي متعددي در منطقه روابط مي
 به رود، پيش ها تنش تشديد سمت كشورها به روابط چه هر رسد مي نظر به و كنند مي

 و صلح و يافته هاي اقتصادي افزايشهاي ايران به خصوص در جنبههزينه ميزان همان
 سمت مصالحه به ايران ميل چه و هر گرددمي پذيرتردر منطقه آسيب ملي امنيت
 جديدي اندازهاي شاهد چشم رود، پيش اختالفات و منازعات فصل و حل اي و منطقه

 است آن اصلي پرسش. بود خواهيم ايمنطقه همبستگي و همگرايي و امنيت و صلح از
گري در منازعات و دستيابي به تالش ايران براي ميانجي بين ايچه رابطه كه

 است كه آن حاضر مقاله فرضيه دارد؟ اي وجوداندازهاي صلح و امنيت منطقه چشم
هاي ريشه منازعه و جنگ  گري بهتواند با ايجاد ابتكارآميز يك روند ميانجيمي ايران

ن گردد. دار در منطقه تا حدود زيادي پايان دهد و منافع ملي ايران نيز در اين راستا تامي
                                                            

 الملل پژوهشگر دكتري روابط بين .1

  كارشناسي علوم سياسي  .2
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گري، ارتقاي جايگاه ايران ميانجي اين از نتايج كه است آن مطالعه از حاصل هاي يافته
 فرآيند يك به ورود ها والمللي و نيز احتمال رفع بسياري از تحريمدر سطح بين

 صلح واقع در كه چرا در منطقه خواهد بود، تنفر و براي كاهش خشونت ديپلماتيك
 مقاله اين در استفاده مورد تحقيق روش. طرفين به شمار مي رودهمه  براي پيروزي يك

  .است تحليلي و تبييني اطالعات تحليل و تجزيه روش و بوده كيفي روش
  

  اي، صلح گري، مناقشات منطقهايران، حل و فصل منازعات، ميانجي واژگان كليدي:
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  »روزنا«با تكيه بر نظريه آشوب انداز صلح در خاورميانه چشم
  1رضا فضلعلي

 

هاي جنگ الزم است. تحوالت علمي و براي دستيابي به صلح پايدار، شناخت ريشه
هاي گذشته رخ داد، اغلب هدف سودجويي صنعتي و اقتصادي بزرگي كه در قرن

هاي علمي شايد آسايش زندگي روزمره را فراهم ها قرار گرفت. پيشرفتحكومت
گاه نتوانست صلح، آرامش و امنيت خاطر انسان را تأمين كند. ولي هيچسازد، 
شدن نيز توليد و مصرف را به شكل دلخواه غربي نهادينه كرد. وسواسي كه جهان  جهاني

سوم در پيروي از سبك غربي زندگي به خرج داد، باعث انحراف توسعه شد و خيلي 
هاجم قرار داد و بحراني را كه در هاي سنتي را مورد تزود خوب و بد هويت و فرهنگ

  طلبي حاكمان فاسد و غيرمشروع دامن زد.ذات سياست جهان است همراه با قدرت
سعي خواهيم كرد تحليلي (تحليل از نوع كيفي)  ـ حاضر با روش توصيفي در مقاله

ها، بسترها و علل آشوب و بحران و فقدان صلح در بر اين سوال تمركز كنيم كه زمينه
 با اين انبوه جمعيت و موقعيت جغرافيايي استراتژيك و منابع عظيم، خاورميانه،

روزنا وجود آشوب را در ذات سياست » نظريه آشوب«چيست؟ با توجه به آنكه 
شدن به ويژه آثار كوشيم تبعات و پيامدهاي سوء پديده جهانيداند، ميالملل مي بين

دهيم كه در كنار معضل توسعه نيافتگي  مخرب و زيانبار آن را در خاورميانه نشان
اي از علل و عوامل ساختاري و كاركردي داخلي هاي خاورميانه و نيز مجموعهحكومت

نظير استبداد، فساد نهادينه شده سياسي و اقتصادي، بحران اقتدار و مشروعيت و ترويج 
هر چه  هاي بنيادگرايانه ديني دست به دست هم داده و زمينه بروز گسترشانديشه

با اين بيشتر آشوب در خاورميانه و به دنبال آن عدم صلح پايدار را باعث شده است. 
مدت و بلندمدت و ديپلماسي پيشگيرانه استاندارد اوصاف، رجوع به رويكردهاي كوتاه

ها براي حل منازعات و آور، نهادينه و پايدار مورد قبول ملتو قانوني عملگرا، الزام
  رسد.االجرا به نظر ميدر منطقه الزم حفظ امنيت انساني

  
    شدن، مشروعيتخاورميانه، صلح، آشوب، جهاني واژگان كليدي:

                                                            

  ) . دانشجوي دكتري علوم سياسي(مسائل ايران1
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  آميزايران و آمريكا: بهاي روابط غيرمسالمت
  1سيروس فيضي

  
نزديك به چهار دهه است كه ايران و آمريكا درگيري سياسي دارند و از اين رهگذر، روابط 

هاي نظامي و امنيتي مضاعف و معطوف به يك اند. هزينهكردهبسيار زيانباري را تجربه 
هاي اقتصادي تحريم كردن افزا، هزينهدرگيري نظامي احتمالي در عوض روابط سياسي هم

اي هاي اجتماعي و رسانهو شدن در عوض تجارت خارجي بسيار پرسود دوجانبه، هزينه
اند، اگرچه سهم ايران از اين ردههايي است كه دو كشور تحمل كهاي مهم زيانو... بخش

ها هميشه بسيار بيشتر بوده است. با گذشت زمان، درگيري دو كشور از مرز يك زيان
درگيري ساده و قابل اغماض گذشته است و اكنون، موقعيتي فراتر از روزهاي نخست دارد: 

ا كرده، سطح بهاي حيثيتي اين رويارويي بسيار باال رفته و ارزش هويتي و ايدئولوژيك پيد
درگيري بسيار پيچيده شده و بازيگران و عوامل مختلفي در آن فعالند كه مصالحه را مدام 

نمايد. با وجود اين، اكنون اگرچه ممكن است پرداختن به مصالحه زودهنگام تر ميسخت
هاي مصالحه نكردن، همسنگ نيافتني باشد، اما پرداختن به زياننشدني و رؤيايي دست

تواند ارزشمند به منافع مصالحه، از حيث علمي و در چارچوب مطالعات صلح ميپرداختن 
تر نمايد. در اين زمينه، مقاله به هاي روي آوردن به مصالحه را در آينده روشنباشد و افق

پردازد و در حقيقت، پرسش زيان مهمي به نام سياست دولت آمريكا در مصالحه نكردن مي
دارد: چرا اياالت متحده در روابط با جمهوري اسالمي ايران، مهم خود را چنين بيان مي

توان به اين هاي مختلف ميامروزه بر سياست عدم مصالحه پافشاري بيشتري دارد؟ از زاويه
اي و جهاني پرسش پاسخ داد، اما مقاله حاضر بر اين نظر دارد كه اياالت متحده منافع منطقه

اسالمي تعريف كرده است. به بيان بهتر و در حقيقت،  خود را در نداشتن رابطه با جمهوري
نداشتن رابطه با جمهوري اسالمي و حتي درگيري با آن به مراتب براي آمريكا سودمندتر 

نمايد. مقاله در بحث خود به وجوه مختلف و قابل توجه اين سياست اياالت متحده مي
  پردازد. مي
  

    ست خارجي، خاورميانهايران، آمريكا، مصالحه، سيا واژگان كليدي:
                                                            

 اي دانشگاه تهران. استاديار گروه مطالعات منطقه1
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جايگاه رهيافت ميانجيگري و حل منازعه بينابيني در سياست 

خاورميانه و شمال آفريقا از   خارجي كشورهاي منطقه
  2019ـ2010
  الملل)گرايي در روابط بين(با تأكيد بر نظريه واقع

  1سامان كامدار
  

المللي همزمان با آغاز و هاي حل منازعه در اختالفات بين با توسعه و نوسازي روش
الملل از نيمه دوم قرن بيستم، بسياري از توسعه رويكرد ليبراليسم در عرصه روابط بين

هاي اخير با مشكالت اين عرصه در چرخه حل و فصل گرد آمد. در اين ميان، در سال
اي به خصوص در خاورميانه و شمال آفريقا و  هاي منطقه گسترش دوباره درگيري

هاي تخاصم و همچنين رشد فزاينده اختالفات  وءظن نسبت به نيات در طرفافزايش س
دو و يا چندسويه و تمايل به ايجاد قدرت حداكثري براي ايجاد توازن و تعادل در 

گرايي اي، سياست خارجي كشورهاي منطقه به سمت واقعالمللي و منطقهمعادالت بين
منطقه براي حل مسائل از طريق هاي  پاي نهاده است. با اين حال، تمايل دولت

هاي بينانه در سالهاي واقع ميانجيگري و حل منازعه از طريق ديپلماسي در كنار رهيافت
هاي منطقه با فراز و خورد و اين رهيافت در سياست خارجي دولتاخير به چشم مي

و پس از تحوالت بهار عربي روبه رو بوده  2019ـ2010هاي نشيب گوناگوني در سال
پردازد كه ميانجيگري و حل منازعه بينابيني ست. مطالعه حاضر به بررسي اين سوال ميا

هاي المللي در سياست خارجي كشورهاي منطقه در سالو ديپلماسي حل اختالفات بين
مذكور به چه صورتي بوده و به چه شكلي به اجرا درآمده است؟ فرضيه نگارنده مقاله 

انجيگري و تمايل به حل منازعه در كشورهاي منطقه در بر تبلور و افزايش دو عنصر مي
نيت در طرفين تخاصم بوده است. بررسي اين تناقض و تفاوت از  كنار افزايش سوء

تحليلي به ـ  گرايي و فرضيه مقاله به روش توصيفيسازي نظريه واقعطريق معادله
الملل و  بين دست خواهد آمد و بر اين نتيجه تاكيد خواهد كرد كه در عرصه روابط

                                                            

  تهران دانشگاه آفريقا شمال و خاورميانه مطالعات ارشد . كارشناسي1
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ها، صلح و امنيت از طريق ايجاد  هاي منطقه خاورميانه با وجود تمامي رقابت براي دولت
هاي شود و كشورهاي منطقه تالش فضاي ميانجيگري و حل منازعه مهم قلمداد مي

  اند. خود را در اين عرصه افزايش داده
  

  گرايي، سياست خارجي، بهار عربي ميانجيگري، حل منازعه، واقع واژگان كليدي:
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  در خاورميانه صلح كيتيژئوپل
  1فريبايي محمدرضا كالن

 

 كانون منازعات و مناقشات فراوان، ريصدسال اخ كي در انهيخاورم ژئوپليتيك
مناسبات  كننده در نييبه عنوان عنصر تع كيتيرژئوپليتاث .بوده است ژئوپليتيكي

با  زياكنون نهمخاورميانه بوده است.  ريناپذديتردبه عنوان يك واقعيت  يالملل نيب
ناشي از اين مورخان، بحران  است. از نظر بانيدست به گر ژئوپليتيكي ديجد يها بحران

هاي محدوده اندكي از زمان است كه بر جنبه تغيير بسيار سريع در يبه معنامسئله 
ها، ساختارهاي قدرت و انواع انديشه هاي اخالقي،نگرش ،و بسيار اساسي نهادها ياديبن

 يهايدگرگون خاورميانه درعصر جديد شاهد ميدانيگذارد. همگان مها تأثير مينيسرزم
هاي خاورميانه، بحران را برنفت از ناحيه برخي دولت هيتك سياستشاهد.  ياديبن

وقوع نهاده است. همچنين  خاورميانه يرو شِيپدرتوسعه  يدرستنا الگوي كرده وتشديد
 از شيمنطقه را ب ژئوپليتيك تيوضع ،گذشته يهااستيس هينوظهور درسا يهابحران

دسترس قرار داده  از به صلح را دور يابيدست ياهستهيبا ساخته و بسترها و دهيچيپ شيپ
گرايي مذهبي ژئوپليتيك خاورميانه را با خطر مواجه كرده افراطكه  يطيشرا در است.

هاي صلح، رفت از اين بحران است. امضاي پيماناست، گفتمان صلح، عاملي براي برون
به عنوان مدل نوين از سوي نسل جديد خاورميانه، درصدد تغيير گفتمان در خاورميانه 

  بوده و هشداري براي جريان راديكال در منطقه است.
ثيري در تغيير اين مقاله درصدد پاسخ به اين سوال است كه گفتمان صلح چه تا

ژئوپلتيك خاورميانه خواهد داشت؟ گمان برآن است كه عواملي چون كاهش مناقشات 
گرايي به همراه تغيير گفتمان، صلح در خاورميانه مذهبي، ارائه الگوي توسعه و كنترل افراط

ي، روش اين بررسي خواهد ليتحل خيروش تاراي رشتهنگرش ميانكاربست را فراگيركند. 
ها را در اين منطقه تامين كرده ترين يافته آن است كه گسترش صلح، منافع جريانمهمبود و 

  هاي راديكال در كشورها خواهد شد.طلبي ژئوپليتيكي جريانو مانع توسعه
  

 گرايي، دموكراسيگفتمان، صلح، خاورميانه، همگرايي، ژئوپليتيك، افراط واژگان كليدي:
                                                            

 اي . استاديار دانشگاه و پژوهشگر مطالعات منطقه1
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هاي قبل از نظم) بر  نظمي (بي الملل بين اثرات ساختار نظام 
  هاي نوظهور انداز صلح در خاورميانه با تأكيد بر بحران چشم

  1ايكالنترن محمدديس
  

ترين مسائل مطرح در خاورميانه، پيچيده بودن روند صلح در اين جغرافيا  يكي از مهم
الملل بوده، ساختاري كه در  بين است كه در بيشتر موارد متأثر از ساختار نظام 

اي براي ايجاد نظم جديد بوده است. اين موضوع كه  هاي موجود خود زمينه نظمي بي
تواند  بدان اشاره شده است، مي آشوب هم  دوركيم بوده و در نظريه  گرفته از نظريه وام

اي  ها مقدمه نظمي نظمي كنوني خاورميانه را توضيح دهد و از قضا اين بي شرايط بي
توان متصور بود كه تحوالت كنوني خاورميانه متأثر  درحقيقت ميبراي نظم جديد باشد. 
الملل است كه تالش بازيگران داراي قدرت و نفوذ در آن  بين از دوره گذار در نظام 

هاي  نظمي كامالً مشهود است. لذا اكنون بايد پرسش را بررسي نمود كه چگونه بي
انداز صلح با اين  ديده و چشمهاي نوظهور در اين منطقه گر موجود سبب ايجاد بحران

الملل سبب  بين رسد خالء قدرت در نظام  نظر مي شود؟ به چه سرانجامي مي فرآيند به 
الشعاع قرار بگيرد و بازيگران براي  نو در اين منطقه تحت شده تا رسيدن به نظمي 

نند؛ هاي نوظهور را رقم بز كسب بيشترين منافع با اقدامات مستقيم و غيرمستقيم بحران
هاي نيابتي در نقاط ديگر   فارس با دخالت خليج   حاشيه  عربي    نمونه كشورهاي عنوان  به

الملل در اختيار  بين هاي الزم را براي ساختار جديد نظام  خاورميانه تالش دارند تا اهرم
اي از  انداز صلح در نظم جديد نيز در هاله داشته باشند. در حقيقت به دليل آنكه چشم

ابهام است، رويكرد فعلي بازيگران بر پايه كسب داشتن امتيازهاي بيشتر ترسيم گرديده 
خورده و بازيگران جديدي  است، به خصوص آنكه تعادل ناشي از موازنه گذشته برهم

آفريني خواهند بود. هرچند كه نيروي اين بازيگران در اين حالت  نيز به دنبال نقش
نندگي بااليي دارند؛ براي نمونه كشوري مانند قطر با محدود است، اما قابليت تهديدك

                                                            

  قم واحد ي، اسالم آزاد دانشگاه، الملل نيب  روابط يدكتر ي دانشجو. 1
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هايي از خاورميانه شده است. لذا هدف  ساز ناامني در بخش هاي نيابتي زمينه حمايت
كه به  الملل نيب  در روابط ياديو بن يساختار راتييتغمقاله آن است كه توضيح دهد 

ها  از نظم بوده و بحراننظمي قبل  بي است، همراه با  يدگيتن و درهم دهيچيصورت پ
 دهند. انداز صلح را تحت تأثير خود قرار مي بخشي از همين فرآيند هستند كه چشم

 

    انهيصلح، خاورمنظمي، آشوب،  ، نظم و بيهاي نوظهور بحران واژگان كليدي:
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 جمهوري اسالمي ايضرورت تغيير عقالئي در روابط منطقه
 ايران و همسايگان عربي خليج فارس

  1اكبر كيانيعلي
 

ايران به عنوان قدرت مسلط چه به لحاظ ميزان گستره خط ساحلي كه تمام كرانه 
رد و چه به لحاظ عمق استراتژيك و البته توان نظامي و اقتصادي يگشمالي را در بر مي

تيك از يدر منطقه خليج فارس حضور دارد. با وجود كليه امكانات راهبردي و ژئوپول
در چند دهه  ،كننده منافع ملي در ارتباط با همسايگان جنوبي باشدسياستي كه تامين
هاي جنوبي كه به نظر همگي يك خانواده هستند ايم. مالحظه اميرنشيناخير سود نبرده

تواند در نگاه داري در بينشان ريشه دوانده مياما در عمل تفاوت ها و اختالفات ريشه
ايدئولوژيك  گرايانه وآرمان اشد. اما رويكرداول فرصتي براي بازيگري و كسب امتياز ب

اي از سنوات و سپس غفلت از اين منطقه و تمركز بر انرژي و امنيت در آبراه در پاره
 آفريني سياسي دور كرده است.بديل نقشهاي بيخليج فارس، ما را از فرصت

س، ي با همسايگان جنوبي خليج فاريدر اين مقاله ضمن برشمردن بسترهاي واگرا
تالطم مناسبات را مرور كرده و فقدان الگوي واحد و قدرتمندي از سياست خارجي در 

را نشان خواهيم داد. قرار دادن مسائل اين منطقه در اولويت چندم پس از  آنهاقبال 
مناسبات با شرق و غرب كه عمال مسائل ما با اين كشورها را نيز در سايه خود فرو 

عدم  ،يران براي اين كشورها شده است. از سوي ديگرسازي ابرده است باعث ديگري
هاي ايشان امكان همالحظه مسائل منطقه خليج فارس از منظر اين بازيگران و دغدغ

مرور  مقالهلعه در اين ابيگانگان فراهم نموده است. روش مط برايافكني بيشتر را تفرقه
ن بوده كه فقدان آ رسياين براي آثار و اسناد موجود خواهد بود. نتيجه كتابخانه

هاي زيادي را در خدمت به عقالنيت متمركز در مناسبات با اين همسايگان فرصت
منافع ملي ما از بين برده و ضرورت بازنگري و تدوين نقشه راه همكاري و نزديكي به 

  نمايد.كشورهاي عرب حوزه خليج فارس را ضروري مي
  

  سازي، ثبات هژمونيك، اعتمادسازييمهراسي، رژخليج فارس، ايران :يكليدواژگان 
                                                            

  عضو هيات علمي دانشگاه خليج فارس بوشهرالملل و . دكتري روابط بين1
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  گذاري اعضاي اكو در ايران يك بررسي روند سرمايه
  رويكرد سياسي

   1 مجتبي محمدنژاد مودي 
   2 مرتضي سياره

 

 سوي از شديدي اقتصادي هايتحريم با اخير هايسال طي ايران اسالمي جمهوري
 به توجه با است. بوده روبرو آمريكا متحده اياالت آن راس در و غربي كشورهاي برخي
 دنبال به بايستي داخلي، ايران اقتصاد به بخشيدن رونق براي جهاني بازارهاي به نياز
 ارزي منابع كمبود به توجه با بتواند هم تا باشد ارتباط ايجاد براي راه ترينالوصولسهل
 و خارجي منابع طريق از را خود هايپروژه هايهزينه از بخشي كشور داخل
 سرمايه جذب بخش در خود سهم هم و كند تامين خود پيرامون كشورهاي هاي سرمايه
 هايسازمان با ارتباط به ايران نياز به توجه با دهد. افزايش منطقه در را خارجي

 عضو كشورهاي كه است اكو سازمان ايران، عضويت به توجه با گزينه بهترين اقتصادي،
تنها مباحث  نيب نيدر ا دارند. زيادي اشتراكات تاريخي و اجتماعي فرهنگي، نظر آن از
كشورها  نيب يهمكارو دافعه به عنوان جاذبه  ياقتصاد و موانع هاتيو مز ياقتصاد
. اين پرداخته شود نيزكشورها  نيب ياسيس يهابه بحث تنش ديبا ، بلكهستيمطرح ن

اختالفات سياسي بين امر در خصوص اعضاي اكو نيز صادقاست و امروزه شاهد برخي 
 به كه داشت اشاره خزر درياي حقوقي رژيم بحث به توانمي اعضا هستيم؛ براي نمونه

 مبادالت ايجاد براي ايران دارد. قرار اعضا اقتصادي و ديپلماتيك روابط در گرهي عنوان
 تا دهد قرار اولويت در را مناقشات اين حل بايد گذاريسرمايه جذب مطمئن و تجاري

شود. پيگيري چنين سياستي  گسترده بيشتري شتاب با سازمان با ديگر اعضاي ارتباطش
تواند نقش زيادي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي؛ يعني پيشرفت در عين فشارهاي مي

 .اقتصادي، داشته باشد 

  
    گذاري خارجيهاي اقتصادي، سرمايهاكو، تحريم واژگان كليدي:

                                                            

  عضو هيئت علمي گروه اقتصاد بازرگاني دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  1
 عضو هيئت علمي گروه اقتصاد بازرگاني دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  2
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  نيازي براي گذار خاورميانه از ستيزاي؛ ديپلماسي صلح منطقه
   1رضا مقاتلي

  
هاي جهاني آراييهاي اخير و بخصوص بعد از تغييرات صورت گرفته در صفدر دهه

اي ناشي از دو جنگ جهاني، مناطقي از جهان به داليل متعدد از اهميت و جايگاه ويژه
ايفاي نقش اين مناطق در اي كه در نظر گرفتن جايگاه براي اند به گونهبرخوردار شده

معادالت جهاني غيرقابل انكار بوده است. خاورميانه يكي از مناطقي است كه بنا به 
ترين مناطق به لحاظ اثرگذاري توان از آن به عنوان استراتژيكمستندات و داليلي مي

اي هاي اخير به گونههاي اخير نام برد. تحوالت خاورميانه در سالحداقل در دهه
س بر روند معادالت مختلف در عرصه جهاني اثرگذار بوده است كه البته در اين ملمو

  اند.اي نيز دخيل بودهميان بازيگران فرامنطقه
سوال اصلي در شرايط حاضر آن است كه چرا با وجود چنين جايگاه و اهميتي اين 

شده و  ها در جهان تبديلترين نقطه نزاع و درگيريمنطقه سالهاست به نوعي به مهم
آميز مبتني بر ديپلماسي فعال گونه اجماعي براي برخورداري از روندي صلحهيچ

اي در آن ظهور و بروزي نداشته است؟ فرض بر آن است كه با وجود بازيگران  منطقه
هاي منطقه بيش از پيش ها و دولتاي و فعاليت آنها، آنچه در ميان حكومتفرامنطقه

هاي نيت خود در گروي ناامني ديگر كشورها يا حكومتباورپذير شده است، ايجاد ام
  موجود در منطقه است.

ها و اطالعاتي كه با ابزار و گيري از دادهدر اين مقاله تالش خواهد شد با بهره
اي كه هاي ضعف ديپلماسي منطقههاي مختلفي گردآوري شده است، ريشهروش
انه از وضعيت كنوني باشد مورد تحليل، ترين نياز و نيز ابزار گذار خاورميتواند مهم مي

ترين يافته اين مطالعه عدم وجود اعتماد متقابل، ارزيابي و بررسي قرار گيرد. مهم
هاي مختلف و نيز نگاه صرفاٌ امنيتي از سوي كشورهاي اين منطقه نسبت سناريوسازي

   به همديگر بوده است كه نيازمند اصالحاتي بنيادين است.
  

   هاي سياسي، اصالحات بنيادينخاورميانه، صلح، ديپلماسي، چالش واژگان كليدي:
                                                            

 اي دانشگاه شيراز. دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه1
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سازي در جايگاه و نقش ايران در معادله پيچيده صلح
  كشورهاي خاورميانه؛ نگاهي انتقادي

  1مجتبي مقصودي
  

سازي در شرايط مختلف، به ويژه هاست و فرصتگيري از فرصتسياست عرصه بهره
نگري است كه تدبير و هنر دولتمردان مدبر و آينده برانگيز،در اوضاع و احوال چالش

كنند. با چنين مفروضي آيا جمهوري اسالمي ايران هر لحظه منافع ملي را تعقيب مي
از شرايط متحول خاورميانه  رياخ هايگذشته و يا حتي سال در چند دههتوانسته است 

اي بازيگران عمده منطقهآميز با هاي مصالحه و همزيستي مسالمتبراي ايجاد ظرفيت
باني را بخشي از سازي و صلحگيري الزم را بنمايد و در تعاملي پويا، صلحبهره

بجاي فرسايش و  انداز سياست خارجي خود قرار دهدراهبردهاي نظام و در چشم
  ؟ دينما ليرا تسه يتوسعه مل نديفراهاي ملي، سرمايه

شناختي و م از ايدئولوژيك، معرفتاصوال به لحاظ سرشت و ماهيت نظام سياسي اع
شناسي، همچنين كارگزاران نظام و هسته اصلي قدرت و نيز جريانات اصلي هستي

حكومتگري و سياستگذاري، مفهوم صلح كمتر جاي قابل اعتناء و استنادي در رويكرد، 
دستگاه سياست خارجي داشته است، به داليل و شواهد  مراتب اهدافسلسلهو  عملكرد

ن دستگاه رسمي سياست خارجي توان الزم، اراده و اختيارات مكفي و نيز انعطاف فراوا
سياسي و ابتكار عمل جدي براي اتخاذ چنين رويكردي را ندارد و در معدود مواردي 

كار  هنظير توافقات برجام كه ابتكارات قابل توجهي از سوي دستگاه ديپلماسي كشور ب
ت وتو گرديده است و در چنبره همزمان گرفته شده؛ توسط ديگر نهادهاي قدر

هاي دولت ترامپ اين توافق حداقل تاكنون محكوم به عدم توفيق شده گري افراطي
  است. 

دهد جمهوري اسالمي ايران در هاي بعد از انقالب متاسفانه نشان ميتجربه سال
ر طول بيش از چهار دهه اخير اگرچه خود قرباني تجاوزات و مداخالت بوده است، د

عين حال محمل هيچ صلح پايدار و استراتژيكي در سطح منطقه نبوده؛ بلكه برعكس در 

                                                            

  هيئت مديره انجمن علمي مطالعات صلح ايرانرئيس . 1
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كشاكش مسائل خاورميانه، خود بخشي از صورت مسئله بوده و موضوع گفتگو و 
مصالحه بصورت واقعي نقشه راه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه 

  پرتالطم نگرديده است. 
انتقادي به ـ  اي كيفي با رويكرد همدالنهرو محصول مطالعهيشهاي مقاله پيافته

ساله ايران و نيز گفتگوهاي  42استناد تجربه زيسته و رصد مداوم سياست خارجي 
هاي اين صالح در اين حوزه است. مهمترين يافتهعميق با تعدادي از كارشناسان ذي

به دوران جنگ سرد در ساحتي معطوف انداز افول رويكرد تكپژوهش ناظر بر چشم
عرصه سياست خارجي جمهوري اسالمي است كه تاكنون به ضرر توسعه ملي انجاميده 
و مهمترين عامل تسريع فرايند توسعه در كشور تمهيد نقشه راهي فراگير معطوف به 

   مصالحه سياسي در همه سطوح و ابعاد در منطقه خاورميانه است.
  

  صلح، مصالحه سياسي، توسعه ملي ارجي ايران،خاورميانه، سياست خ واژگان كليدي:
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  توهم نظمي نوستفاليايي در خاورميانه
  1محمد منصورنژاد

  
ها و برد. ريشه اين خشونتسالهاست خاورميانه از تنش، بحران و جنگ رنج مي

ها از هر كجا كه باشد (خارجي مثل توافقنامه سايكس پيكو و يا داخلي مانند خصومت
انديشي رفت از آن چارهفرهنگي و اجتماعي منطقه) الزم است براي برونهاي ظرفيت

شود. در زمينه مشكالت خاورميانه، برخي متفكران غربي و نيز برخي كارشناسان داخلي 
است. سه نكته » نظمي نووستفاليايي در خاورميانه«تجويزشان براي مشكل فعلي پيشنهاد 

ريشه داستان وستفالي به جنگ مذهبي  مهم در نظم وستفاليايي وجود داشت: يك،
) با مدعيات 1648تا  1618سال ( 30گشت. اينان حدود ها و پروتستانها بازميكاتوليك

مذهبي در اغلب مناطق اروپا با هم نبرد خونين داشتند؛ دو، در نظم وستفاليايي قرار شد 
ديگر دين از  كه اساس مناسبات اروپاييان باورهاي ديني و مذهبي نباشد و به عبارت

ها برآيند الگوي قرارداد وستفاليايي بود كه از ملتـ  سياست جدا بماند؛ سه، تولد دولت
اين پس حاكميت و اقتدار عالي مردم در تاسيس نظام پذيرفته شد و بر اين اساس 

  فلسفه سياسي تازه شكل گرفت. 
يك، نبردهاي يك از اين نكات قابل تحقق نيست، زيرا: هيچ 21در خاورميانه قرن 

قابل تبيين نيستند؛ دو، ايده جدايي دين از » جنگ مذهبي«اي براساس مفهوم خاورميانه
هاي سياست با اينكه حدود يك قرن در خاورميانه آزمون گرديد، اما در عمل حكومت

هاي اين نمايند. در بررسي ريشههاي ديني همچنان جذاب ميمبتني بر دين و با گرايش
اش براساس توان از جمله گفت كه اروپاي قرن هفدهم مناسبات مذهبيشيوه كنش، مي

نتيجه جدايي  تر بهدين مسيحيت بود كه ديني ذاتا غيرسياسي بود و از اين رو راحت
اي عمدتا براساس اسالم است كه دين از سياست تن داد، اما مناسبات فرهنگ خاورميانه

در قرن هفدهم اروپا از تجربه حاكميت از آغاز تا كنون ديني سياسي بوده است. سه، 
هاي فراگير به مرزهاي سياسي مستقل و حاكميت ملي قرون وسطايي و سلطه امپراتوري

رسيد، اما كشورهاي خاورميانه برخي از ابتدا داراي مرز مشخص پيشيني بودند (مثل 
ه و ايران) و بخش ديگري حدود يك قرن است كه از سيطره امپراتوري عثماني بدر آمد

                                                            

  . دكتري علوم سياسي و عضو هيئت مديره انجمن علمي مطالعات صلح ايران1
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اند. چهار، خاورميانه در شرايط فعلي با الگوي دولت ملي داراي مرز و حاكميت
ها فاصله دارد و در اين زمينه در هايي كه مشروعيتشان از ملت است) فرسنگ(دولت

  شود. انداز روشني هم ديده نمياكثر كشورهاي منطقه، چشم
براي حل مشكالت منطقه با اين وصف در اين نوشتار پيشنهاد نظم نووستفاليايي 

از  گردد. روش تحقيق هم از سويي تاريخي و بررسي اسناد است وخاورميانه، نقد مي
سوي ديگر بررسي تحليلي و تطبيقي از شرايط اروپاي قرن هفدهم با خاورميانه 

  امروزين است.
  

  خاورميانه، اروپا، نظم وستفاليايي واژگان كليدي:
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و نقش آنها در شكست صلح در  هاي ورشكستهخاورميانه، دولت
  منطقه

  1عبدالعزيز مولودي
  

هاي جهاني بوده خاورميانه به علت وضعيت راهبردي آن همواره مورد توجه قدرت
است؛ اين امر هم منشاء خير براي منطقه بوده است و هم منشاء شر. از سوي ديگر، 

كلي تحت تاثير  روند تحوالت جهاني در قرن بيستم، كشورهاي خاورميانه را به طور
گيري هايي جدي روبرو كرده است. شكلقرار داده و دول و ملل منطقه را با چالش

توان به عنوان بخشي از نتايج و پيامدهاي اين هاي ورشكسته در خاورميانه را ميدولت
تحوالت ارزيابي و تحليل نمود. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه چه 

هاي ورشكسته و افزايش خشونت در خاورميانه وجود دارد؟ ود دولتاي ميان وجرابطه
هاي توان اين فرضيه را مطرح كرد كه وجود و تداوم حيات دولتدر اين زمينه مي

ثباتي سياسي و شكست صلح در منطقه بوده و هستند. ورشكسته در خاورميانه عامل بي
هاي سوريه و ا بررسي نمونههاي بدست آمده، به خصوص بنتايج حاصل از بررسي داده

هايي هستند كه زمينه داراي ويژگي هاي ورشكستهعراق، نشان از آن دارد كه دولت
مدت و سازد. توجه به آثار ميانبراي رشد خشونت و افزايش احتمال جنگ را فراهم مي

هاي ورشكسته براي منطقه و جهان، موضوع قابل تاملي است كه بلندمدت حيات دولت
  بدان انديشيد. بايستي

  
    خاورميانه، دولت ورشكسته، جنگ و صلح واژگان كليدي:

                                                            

  . دكتري علوم سياسي از دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران1
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تبعيض و نابرابري حاصل از فساد، چالشي جدي در برابر صلح 
  و امنيت پايدار در خاورميانه

  1ايمان ميرزازاده
  

امروزه فساد به عنوان مانعي جدي در مسير تحقق حقوق بشر، توسعه و صلح پايدار 
جوامع مبتال به فساد شديد (ساختارمند)، به دليل ضعف نهادي، شود. شناخته مي

هايي مواجه خواهند شد ناكارآمدي دولت و البته به دليل عدم همراهي مردم، با چالش
كه به راحتي امكان مهار آنها را نخواهند داشت. در چنين جوامعي، فاصله طبقاني 

سازد. ضعف نهادي را فراهم ميهاي رشد خشونت و ناامني شديد، فقر و بيكاري زمينه
اعتمادي شهروندان به گردد تا بيو درگيري كارگزاران دولتي به فساد موجب مي

هاي آنان تعميق و تشديد شود و در بلندمدت، ناكارآمدي و فقدان ها و سياست دولت
شود تا شهروندان براي استيفاي حقوق خود، در پاسخگويي نظام حكمروايي موجب مي

هاي آن همراهي نكنند. بحران فساد در اين جوامع لت قرار گيرند و با سياستمقابل دو
گردد تا درآمدهاي دولت به داليل مختلف با محدوديت مواجه گردد و تامين باعث مي

هاي عمراني و زيربنائي با مشكل و اختالل مواجه گردد. در اين جوامع، مالي پروژه
، شفافيت و دسترسي آزاد به اطالعات و نيز سازهاي فاسد در نهادهاي تصميمجريان

كنند و به شدت آنها را محدود ها را تهديدي عليه منافع خود تلقي ميآزادي رسانه
كنند تا وضع شكننده موجود را با استفاده از هر ابزاري سازند. اين جريانها تالش مي مي

ر مركز اين بحران و تداوم بخشيده و حفظ نمايند. متاسفانه، منطقه خاورميانه نيز د
چالش قرار گرفته است و دولتها اغلب با بحران مشروعيت و ناكارآمدي مواجه هستند. 

اعتمادي به دولتها موجب شده است تا شهروندان حتي حاضر به همراهي با تشديد بي
توان چنين نتيجه گرفت كه فساد به هاي مستقر نشوند. ميسياستهاي اصالحي دولت

آيد و تنها جدي در تحقق صلح پايدار در منطقه خاورميانه به شمار ميعنوان چالشي 
ساالر، معتقد و باورمند به هاي مردمراه مبارزه موثر با اين چالش جدي، استقرار نظام

هاي هاي بنيادين شهروندان در يك فرايند دموكراتيك است تا دولتحقوق و آزادي

                                                            

  الملل و پژوهشگر حقوق اقتصادي، دانشگاه استهكلم. دكتري حقوق بين1
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اي جدي و مبتني بر اصول حكمراني ادهبرآمده از راي مستقيم مردم، با عزم و ار
توصيفي ـ  مطلوب، به مهار اين چالش بپردازند. در اين مطالعه كه به روش تحليلي

گردد، به دنبال تائيد اين فرضيه هستيم كه فساد، ضمن ايجاد بحران ناكارآمديِ انجام مي
قدان سازد و در صورت فدولت، موجبات تعميق نارضايتي شهروندان را فراهم مي

سازوكارهاي دموكراتيك، منتهي به بحرانهاي امنيتي و گسترش دامنه تهديدات امنيت 
هاي سوريه و افغانستان اشاره توان به بحرانهاي مدنظر ميگردد. از نمونهانساني مي

  كرد كه در اين نوشته به آنها اشاره خواهد شد.
  

     مطلوب، فسادامنيت انساني، بحران مشروعيت، حكمراني  واژگان كليدي:
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اي و  هاي نظامي بر افزايش گازهاي گلخانه تاثير فعاليت
  تغييرات اقليمي

  1حيدر ميرزايي
  

اي و تغييرات آب و هوايي از اهميت بسيار زيادي  امروزه ميزان توليد گازهاي گلخانه
المللي در تالش  هاي بين برخوردار است، به طوري كه كشورهاي مختلف و سازمان

هاي نظامي و كاهش ميزان توليد اين گازها هستند، اما اغلب تاثير فعاليت براي مديريت
 يينامه آب و هواتوافق حتي درشود،  اي ناديده گرفته مي  در توليد گازهاي گلخانه

اي در بخش نظامي مورد توجه قرار نگرفت.  نيز كاهش توليدات گازهاي گلخانه سيپار
هاي نظامي چه تاثيري بر است كه فعاليت اين مقاله به منظور پاسخ به اين پرسش

هاي توان توجه كشورها و سازماناي دارد و چگونه ميافزايش توليد گازهاي گلخانه
هاي اين مطالعه، با اينكه آمار  المللي را به اين موضوع معطوف كرد؟ براساس يافتهبين

هاي نظامي  فعاليتاي حاصل از  گيري توليد گازهاي گلخانهجامع و دقيقي براي اندازه
وجود ندارد، بررسي تحقيقات و آمار منتشر شده توسط موسسات مختلف در هر يك 

در  جنگو  مانورهاي، نظام ناتيتمرافزارها، جنگ شيو آزما ديتولاز ابعاد نظامي شامل 
 راتييبر تغ يقابل توجهبسيار زياد و  ريتأث هاي نظامي دهد كه فعاليت نشان مي جهان

هاي مختلف كه همچنان در  در منطقه خاورميانه نيز وقوع جنگ .دارند ييآب و هوا
عراق، سوريه، افغانستان و يمن ادامه دارد عالوه بر اينكه تاثير مخربي بر زندگي مردم 

آنجا كه اي شده است. از  منطقه داشته، باعث افزايش شديد ميزان توليد گازهاي گلخانه
ي، نظام يمانورها حات،يفروش تسلن رو به افزايش است، ها در خاورميانه همچنا تنش

هاي نظامي آنها در خاك كشورهاي  حضور نظامي امريكا و ناتو در منطقه و تعداد پايگاه
اي نيز همچنان ادامه  منطقه در حال افزايش است و روند صعودي توليد گازهاي گلخانه

هاي امنيتي در جهت كاهش  دارد. لذا توافق كشورهاي خاورميانه در زمينه همكاري
تواند منجر به خروج نيروهاي نظامي خارجي از منطقه و  ها و ايجاد صلح مي تنش

اي شود و گامي بسيار  هاي نظامي و درنتيجه كاهش توليد گازهاي گلخانه كاهش فعاليت

                                                            

  دانشگاه رازي كرمانشاه . عضو هيات علمي1
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- شود. لذا پيشنهاد ميمهم و موثر در جهت حفاظت از محيط زيست منطقه برداشته مي

اي و جهاني اين موضوع به يكي از محورهاي اصلي گفتگوها اكرات منطقهگردد در مذ
  تبديل شود. 

  
هاي هاي نظامي، توليد تسليحات، تنشگازهاي گلخانه اي، فعاليت واژگان كليدي:

    الملليخاورميانه، گفتگوهاي بين
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اي صلح ميان اعراب و اسرائيل و تاثير آن بر سياست خاورميانه
  ايرانجمهوري اسالمي 

  1اميرهوشنگ ميركوشش
  

سازي روابط ميان اسرائيل و امارات متحده عربي و بحرين و امكان ادامه روند عادي
اي و تواند معادالت منطقهسازي روابط و صلح ميان اعراب و اسرائيل ميعادي

اي كشورهاي مختلف را دچار تغيير و تحول اساسي نمايد. هاي خاورميانه سياست
اسرائيل در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و گسترش روابط تاسيس سفارت 

سياسي و اقتصادي و حتي روابط امنيتي و نظامي ميان اسرائيل و اين كشورها در 
نزديكي مرزهاي ايران، شرايط منطقه خليج فارس را دگرگون نموده و معادالت و 

  هاي جديدي را در اين منطقه ايجاد خواهد كرد.اتحادها و ائتالف
پرسش اصلي اين مقاله عبارت است از اينكه صلح ميان اعراب و اسرائيل چه 

گيري از روش تاثيري بر سياست خاورميانه جمهوري اسالمي ايران دارد؟ مقاله با بهره
گرايي تدافعي گيري از نظريه واقعها و نيز بهرهتحقيق كيفي و تبيين و تحليل داده
سازي روابط ميان اسرائيل و رسد با عاديظر ميدرصدد تائيد اين فرضيه است كه به ن

سازي و صلح ميان اسرائيل و ساير امارات متحده عربي و بحرين و ادامه روند عادي
گيري از اي جمهوري اسالمي ايران با فاصلهكشورهاي عربي، سياست خاورميانه

ي دچار تغيير و گرايي تدافعراستا با نظريه واقعگرايي مبتني بر ايدئولوژي و هم آرمان
تحول خواهد شد و جمهوري اسالمي نيز به دنبال بهبود روابط با همسايگان عرب خود 

اي خود و نيز مذاكره با آمريكا در مرحله بعد و تحول اساسي در سياست خاورميانه
  خواهد رفت.

  
  صلح، سياست، خاورميانه، جمهوري اسالمي ايران، اعراب، اسرائيل واژگان كليدي:

    

                                                            

 . عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد سمنان واحد شاهرود1
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مانده براي گذار خاورميانه ملت كارآمد، تنها پل باقي ـدولت 
  به سوي صلح

  1رامشه حسين ميري
  

آن چنان كه پذيرفته است جمعيت معين، يكي از اركان چهارگانه دولت ملي است. 
تواند اند، متغيري است كه ميجمعيت يا همان ملت كه با هويتي مشترك گرد هم آمده

سازي را به مفهومي كه دولت باشد و يا كل فرآيند دولتيا موجب ارتقا و توسعه 
اي مدرن و عقالني، زير سوال ببرد. همچنان كه در ماكس وبر مدنظر داشت؛ يعني پديده

هاي مطلقه در عراق دوران صدام حسين و خاورميانه نيز همين نكته يا سبب بروز دولت
اند با ابزار سركوب در تالش بودهها صرفاً ايم ( اين دولتسوريه دوران حافظ اسد ديده

اوغلو و را در چارچوب مرزهاي خود نگه دارند) و يا به قول عجم» ملت كاذب«تا 
اند كه هر گروه جمعيتي خاصي با سازوكار شده» لوياتان غايبي«رابينسون سبب بروز 

كل  نژادي، زباني، مذهبي و خالصه هويتي خود به دنبال خودمختاري و نهايتاً جدايي از
بدنه آن دولت باشد. در عراق، سوريه، لبنان و يا افغانستان شاهد آن هستيم كه دولت نه 
توانايي حل مرافعات را دارد و نه توانايي ارائه خدمات عمومي و نه حتي توانايي تامين 

  امنيت و استقالل خود را.
وتو نگاهي به چارچوب نظري اتحليلي و با ـ  مقاله حاضر با رويكردي توصيفي

ها متغير اساسي در نظر دارد، براي هينتز كه تهديدات امنيتي و نظامي را در شكل دولت
پاسخ به اين دو سوال كه ريشه اصلي وضعيت آشفته خاورميانه در كجاست و براي 

توان متصور بود، مدعي است كه پاسخ هر دو پرسش حلي ميرفت از آن چه راهبرون
هاي ذكر شده گذشته، مجموع هر دو نوع دولت صدساليكي است. در واقع در يك

(مطلقه و لوياتان غايب) سبب شده كه از طرفي بحران هويت همچنان عامل اصلي نزاع 
انداز توسعه سياسي و و كشمكش و جنگ در خاورميانه باشد و از طرف ديگر چشم

                                                            

  . دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه خوارزمي1
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براي نيافتني شود. سازي و در نهايت ايجاد صلح پايدار دستگذار از فرآيند دولت
هاي كارآمد در اين منطقه كه ملتـ  حلي جز وجود دولترفت از اين معضل، راهبرون

بحران هويت را رفع و توانايي حل مرافعات و ارائه خدمات حداقلي به ملت خود را 
  توان متصور بود.داشته باشد، نمي

  
  توسعهسازي، بحران هويت، منازعه، سازي، ملتملت، دولت ـ دولت واژگان كليدي:



 45  خاورميانه و مسائل سياسي و اقتصاديصلح در 

 

در منطقه  كرونا و ضرورت بازبيني مجدد در نظريات امنيتي
  خاورميانه

  1مختار نوري
  

هاي جدي به مثابه حادترين بحران جهاني بسياري از كشورها را با چالش ويروس كرونا
اي و هاي منطقهمواجه ساخته است. ركود در اقتصاد جهاني، چالش عليه همكاري

المللي، گسترش بيكاري در سطح جهاني، سقوط المللي، تضعيف ارتباطات بين بين
بازارهاي مالي، تضعيف نظام رفاهي در كشورهاي توسعه نيافته، اتميزه شدن روابط 

هاي ناشي از اين بحران در كشورهاي هاي رواني صرفاً بخشي از چالشانساني و بحران
گيري شوند. لذا اين همهرميانه، محسوب ميمختلف جهان، به خصوص منطقه خاو

اي و ها، اقدامات منطقههاي پيشين دولتتواند آزموني براي سنجش سياستگذاري مي
تواند به عنوان چالشي براي المللي باشد. از سوي ديگر اين ويروس ميهاي بينسياست

  د. نظريات آكادميك در حوزه دانش سياسي و مطالعات امنيتي نيز تلقي گرد
هاي حوزه امنيت و تحول كوشد به بررسي آثار بحران كرونا بر نظريهاين نوشتار مي

) با Critical Stream) به نظريات انتقادي (Main Streamاز نظريات جريان اصلي (
تأكيد بر منطقه خاورميانه بپردازد. پرسش اين است كه نظريات حوزه امنيت در منطقه 

اند و آيا در شرايط بحراني رونا با چه تحوالتي مواجه شدهخاورميانه در پرتو بحران ك
حاضر ضرورت و نيازي براي تغيير نگرش در حوزه مطالعات امنيتي در منطقه 

گران توان گفت كه اغلب تحليلخاورميانه وجود دارد؟ در پاسخ و به عنوان فرضيه مي
اين نظريه براي سياسي از نظريات جريان اصلي باألخص رئاليسم و تنوعات دروني 

در حالي كه  گيرند،نظامي در اين منطقه بهره ميتهديدهاي  و تحليل منازعات امنيتي
بحران كرونا نشان داد كه ضرورت بازبيني در نظريات قديمي و كاربست نظريات 

نظريات جديد و در در جديد امنيتي در منطقه خاورميانه امري ضروري است، چرا كه 
)، 19كوويد  و مانند سارس، آنفلوانزا، تب آبله(كشنده  هايبيماريامنيتي،  موسعسير اتف

                                                            

  دكتري علوم سياسي و مدير گروه روندهاي فكري مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه. 1
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به شمار  تهديدات امنيت مليدر زمرة  نيزتغييرات اقليمي و قحطي  آفات طبيعي،
  آيند. مي

از حيث تئوريك موضوع مطرح شده در چارچوب نظريات باري بوزان و همكاران 
تجزيه و تحليل است، زيرا آنان و در قالب امنيت موسع قابل » مكتب كپنهاگ«او در 

هاي جهان امروز الزم و سازي مفهوم امنيت براي درك واقعيتمعتقد بودند كه فراخ
نيز  انساني ايپديده به مثابه امنيتفراخ امنيتي به مقوله  اندازحياتي است. در اين چشم

هاي  ارزشمنافع و زندگي،  ايبر مانند بحران كرونا تهديد شود و هرگونهنگريسته مي
نشان داده است كه برخي عوامل ويروس كرونا  شود.تلقي ميامنيتي  ايانساني مسأله

كه  اي، به گونهدنشوامنيتي محسوب  هايبحران در زمرة توانندمي يسالمت انسان مانند
ها معضالت امنيتي ديگر را به درجه زيست جمعي انسان ساختنبا درگير اين ويروس 

اندازهاي نظري . نتيجه آنكه با استفاده از دامنه اين نوع چشماست كشاندهاهميت دوم 
رفت از توان به بحران كرونا پرداخت و به امكان برونموسع و جديد بهتر مي

  خيز خاورميانه اميدوار بود.هاي امنيتي و انساني آن در منطقه بحران چالش
  

  امنيت انساني.كرونا، امنيت، رئاليسم، خاورميانه،  واژگان كليدي:
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  صلح در افغانستان: نقش و رويكرد كشورهاي منطقه
  1طيبه واعظي

  
با حمله اتحاد جماهير شوروي به افغانستان، اين كشور درگير  1970از اواخر دهه 

ساز روي ثباتي داخلي پس از خروج شوروي بالفاصله زمينهجنگ و ناآرامي شد و بي
هاي تجارت جهاني تروريستي القاعده به برجكارآمدن حكومت طالبان گرديد. حمله 

اين كشور را بار ديگر كانون هدف حمله كشورهاي خارجي قرار داد، حتي سقوط 
گيري طالبان نيز نتوانست صلح را براي اين كشور به ارمغان آورد و بار ديگر قدرت

سقوط ثباتي در اين كشور تداوم بخشيد. از آغاز طالبان و سپس ظهور داعش به بي
هاي گوناگوني براي برقراري صلح در اين كشور دنبال شده است. صرف طالبان تالش
ها با محوريت چين و برخي با هاي مستقل آمريكا، برخي از اين تالشنظر از تالش

محوريت روسيه و گاه پاكستان دنبال شده است. در اين ميان ايران نيز به عنوان همسايه 
اين مذاكرات حضور داشته و گاه به طور كامل از بالفصل افغانستان گاه در 

هاي چندجانبه برقراري صلح كنار گذاشته شده است. با اين حال، ايران  چارچوب
تفاوت نبوده و حتي به موازات مذاكرات گاه نسبت به فرايند صلح افغانستان بي هيچ

است. سوالي كه  جانبه با گروه طالبان نمودهآمريكا با افغانستان اقدام به مذاكره يك
شود اينست كه وجه تشابه و تفاوت رويكرد كشورهاي منطقه به صلح در مطرح مي

افغانستان چيست؟ آيا اساسا صلحي كه با محوريت آمريكا برقرار شود و امنيت و ثبات 
  تواند منافع كشورهاي منطقه را تضمين كند؟را در افغانستان تامين كند مي

هاي مشترك بين رغم وجود برخي تالشكه بهفرضيه مقاله حاضر اين است 
كشورهاي منطقه براي برقراري صلح در افغانستان، رويكرد كشورها به صلح متفاوت و 
منافع آنها متقاطع است و حتي برقراري صلح و ثبات و امنيت كامل با محوريت آمريكا 

يفي و به تواند منافع كشورهاي منطقه را تضمين كند. مطالعه حاضر به شيوه كنمي
  اي صورت خواهد گرفت.تبييني و با استفاده از منابع كتابخانه ـ صورت توصيفي

  
    افغانستان، فرايند صلح، آمريكا، طالبان، خاورميانه واژگان كليدي:

                                                            

  اي دانشگاه تهران. استاديار گروه مطالعات منطقه 1
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ارزيابي طرح معامله قرن براي حل منازعه اعراب و اسراييل بر 
  اساس بازخواني نظريه باري بوزان

   1پري وكيلي
  

براي حل » معامله قرن«نوشتار ايده ترامپ، رئيس جمهوري امريكا، تحت عنوان در اين 
ها و دول عرب و هاي ميان اسراييل با فلسطينمنازعات خاورميانه در موضوع چالش

گيرد. اگرچه كم و كيف اين كشورهاي اسالمي منطقه مورد ارزيابي انتقادي قرار مي
هاي آن را اين ايام با اقدام براي جيطرح دقيقا تعيين و معرفي نشده است، خرو

توان ديد؛ تصميمي هاي وسيع بين امارات متحده عربي و بحرين با اسراييل ميهمكاري
كه از سوي كشورهاي ديگر عربي هم كم و بيش مورد استقبال قرار گرفته است. الگوي 

نگاه او در باري بوزان خواهد بود كه از » امنيت منطقه اي«نظري بحث، بر اساس نظريه 
اي بايستي ابعاد مختلف امنيت مورد توجه قرار گيرد. بوزان كه يك تحقق امنيت منطقه

تر امنيت مضيق را زير سوال برده و تر و قويتر، مستدلگراست، به شكل مبسوطنوواقع
 اجتماعي و محيطيزيست اقتصادي، سياسي، نظامي، بعدي را به پنج مؤلفهامنيت تك

  كند. پيدا افزايش امنيتي تحوالت تبيين قابليـت تا داده است رقرا بررسي مورد
. پيشينه تاريخي 1كم دو مؤلفه مهم غفلت نموده است: با اين حال، بوزان از دست

رو در اين نوشتار با توجه به هفت متغير . عوامل فرهنگي موثر بر امنيت. از اين2امنيت؛ 
اجتماعي، تاريخي و فرهنگي طرح معامله قرن محيطي، سياسي، نظامي، اقتصادي، زيست

 طرح كه است آن گيرد،مي قرار آزمون مورد كه ايگيرد.فرضيهمورد ارزيابي قرار مي
 همين به و دهدنمي پوشش را خاورميانه در ايمنطقه امنيت اضالع همه قرن معامله
  . خواهد بود عقيم طرحي دليل

 كمبود و موضوع تازگي دليل به و است كتابخانه و اسنادي هاداده گردآوري روش
  . شودمي گيرينيز بهره اينترنتي منابع از منابع،
  

    فلسطين اسراييل، اي،منطقه امنيت قرن، معامله واژگان كليدي:

                                                            

  ايطالعات منطقه. كارشناس ارشد م1
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Reflections on Regional Crisis and State Failure in the 
Middle East 

 Anoushiravan Ehteshami1 

  

From a neoclassical realist perspective, one might say, in the absence of 

great power hegemonic influence (namely the United States) in a penetrated 

regional system, disorder can become endemic and the crisis of the state 

accordingly intensifies as political regimes struggle to manage regional 

interactions with their own limited resources and purview. This arguably is 

the predicament of the MENA regional system today. In this environment 

the regional system is being subsumed by violence and it is the non-state 

actors which have capitalized on state weakness – in Iraq, Libya, Syria, and 

Yemen – to crush the vestiges of state form in these countries. Non-state 

actors are at the same time driving the region away from regionalization. I 

would argue that the relative strength of non-state actors lies in regional 

incoherence and state competition. 

So the process of state failure has had three significant consequences. 

Firstly, it has created vast ungovernable spaces in which law and order has 

become transactional and administered by local persons, militias, or armed 

gangs. In parts of Iraq and Syria, and virtually all of Libya and Yemen 

central authority, or one which enjoys the confidence of the people, has 

vanished and armed groups with competing agendas and interests have filled 

the vacuum. In an environment of ungoverned spaces in which millions of 

people find themselves at the mercy of mercenaries with a low tolerance 

threshold it becomes virtually impossible to build cooperative bridges across 

Arab-majority spaces of the region. Such large and strategically located 

                                                            

1. Professor of International Relations, Durham University 
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ungoverned spaces also provide a permissive environment for unaccountable 

non-state actors to wreak havoc. They can unsettle neighbouring states, 

agitate their populations and make their borderlands insecure. We see this in 

Tunisia and Egypt in the case of Libya, and also in the case of Yemen with 

regard to Oman and Saudi Arabia. But Israel’s security concerns are partly 

fuelled by the ungoverned spaces in Iraq and Syria which has allowed Iran to 

navigate the movement of its own military forces and that of its Shia militias 

across international boundaries and to the frontiers of Israel. Further, in the 

absence of a recognised and/or effective central authority it becomes 

virtually impossible for neighbours and outside parties to negotiate the return 

of peace and security to these countries. So the strategic potholes remain 

unfilled. The human cost of this situation has been enormous and should be a 

stain on regionals rulers’ image: 

of the human security gains  reversal n a tragic“Since 2011 there has bee

achieved in MENA in the preceding two decades, during which time the 

proportion of the population living in a state of chronic hunger decreased. 

proportion  MENA is now the only geopolitical region in the world where the

of the population that is food insecure is larger than what it was in 1990. The 

fold between 1990 and -number of undernourished people increased two

52  2015, from 16.5 million to 33 million, and by May 2019 had reached

hunger has been almost exclusively due to the million. This increase in 

 ,Syria ,Yemen ravages of war and acute military conflicts in five countries:

region, MENA’s most populous -. The Mashreq subLibya , andSudan ,Iraq

constitute undernourished people, who  44 million one, is home to more than

 Sudan , andYemen ,Syria ,Iraq 85% of MENA’s food insecure population.

that are among the highest in the world. Syria’s  have hunger rates

humanitarian crisis is the worst since World War II. Yemen has been pushed 
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100 years, according to the UN, and its  to the brink of famine unseen for

[i]2020”. humanitarian emergency is expected to continue through early 

The macroeconomic damage has been staggering. According to the 

International Monetary Fund, “Syria’s 2016 GDP, for example, is estimated 

o to be less than half its 2010 preconflict level. Yemen lost an estimated 25 t

where dependence on  –35 percent of its GDP in 2015 alone, while in Libya 

GDP fell by 24 percent in 2014 as  –oil has made growth extremely volatile 

By 2018, the civil war had cost Syria a shocking  [ii]violence picked up”.

The cost to the  [iii]$388 billion, according to the UN’s regional agency.

Arab region as a whole is probably over $800 billion, excluding the 

Societies, thus, have been crushed  ve activity.opportunity costs of producti

under the weight of the crisis of the state: As many as 35 million people have 

By 2016, 55 percent of  [iv]had to flee their homes between 2010 and 2016.

Syria’s population had been internally displaced or had left the country; in 

Yemen 20 million people required urgent humanitarian assistance; and in 

2015 there were 20 million displaced persons in the region and some 15 

million refugees. The destruction of physical capital, infrastructure and 

productive assets runs into billions of dollars. Stock of housing, transport 

infrastructure, ports and bridges, schools, hospitals, recreational spaces, and 

agricultural land and crops have all been damaged to such a significant 

extent in the failing Arab states that it is not only hindering the recovery of 

the local economies, but is also preventing inter-state trade and cross-border 

networks to function. 

Secondly, state failure has raised the prospects of demise of some key 

states as currently constituted, which has invited intervention by neighbours 

and outside powers. We have seen the consequences of this problem very 

clearly in Iraq, Syria and Yemen. In Iraq, Iran and Tehran-sponsored militias 

took control of vast tracts of Iraqi territory in their fight against the Islamic 
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State in central Iraq, and indeed shared these ungoverned spaces with the US 

military and its allies on the ground. Much of Iraqi territory is now the 

security playground of Iran-supported forces, to the grave concern of Iraq’s 

Gulf Arab neighbours. Similarly in Yemen, absence of central authority has 

allowed al-Qaeda to breed, has invited military intervention by Saudi Arabia 

and its allies, and has seen extensive American and other Western military 

interventions against real or imagined targets in that country. In Libya, 

Western countries are militarily active, Egypt and its Gulf Arab allies have 

acquired a military presence, and Turkey and Qatar are actively involved in 

the power struggle in that country. The case of Syria is most telling of 

course: We have seen Russian, American, British, Iranian, Turkish and 

Israeli militaries in action across this country. Syrian sovereignty has fallen 

at the altar of ‘fighting terrorism’, itself defined by the whims of the actors 

concerned, and thus led to the creation of a vast contested space on the 

eastern edge of the Mediterranean. But corrosion of central authority is not 

limited to these states and in Algeria, Lebanon, Tunisia and Sudan too we 

can see central authority being frayed. Prospects of state collapse has 

magnified the sense of insecurity and thus has invited further securitization 

of inter-regional relations, ultimately inhibiting region-wide dialogue or an 

intra-Arab conversation. 

Thirdly, the strategic potholes created by state failure in Iraq, Libya, 

Syria and Yemen has sucked into the maelstrom an array of major powers 

whose competing agendas have prevented the emergence of a collective or 

cooperative efforts to deal with the Arab region’s multitude of crises. In 

Syria, the United States and Russia compete with each other; in Libya, they 

ignore each other; in Syria, China and Russia stand on one side of the 

geopolitical scales and the United States and the EU on the other; and in 

Yemen, the US dominates as the most effective external power. As a 
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consequence of these competing machinations, the region remains unstable, 

regimes feel unsteady, and the Arab masses continue to feel exposed and 

vulnerable. This myriad of forces has tended to compete with each other for 

the spoils of failure rather than work in concert to prevent total collapse of 

the regional order. Policy opportunism has followed, pitting neighbour 

against neighbour, and the lack of policy cohesion has made it almost 

impossible for multilateral organizations to restore order. The confused 

behaviour of the Arab League in the Libya, Syria and Yemen crisis is 

indicative of the complexities and uncertainties besetting the region. The 

League’s timidity in dealing with the Arab region’s deep crises is itself a 

reflection of the Arab states’ inability to return even a semblance of order to 

the region. In the last analysis, there is little prospect of the Arab region 

being able to rally around common causes, and beyond the Arab states there 

is nothing that could generate strategic consensus amongst the region’s 

leading powers and their external backers or detractors. The crisis deepens! 

  
    



 انجمن علمي مطالعات صلح ايران  54

 

Taliban to Neo- Taliban: The Typology of Motivations 
and their Significances for Peace Process 

Farzad Salimifar1 

Ali Karimi Magham2 

 

Taliban requires knowledge about the typology of -The peace with Neo

who join the group. Different motivations bear motivations of individuals 

different approaches when each comes to the surface and takes the leadership 

position. Accordingly, the present paper tends to consider these typologies and 

is based on a preliminary  their significances in this regard. The present work

Taliban, and ISK  -study, which conducted in order to map the discourses of Neo

with the aim to examine the possibility of peace with the Taliban to determine 

whether this transformation can provide the grounds for peace and, 

equently, what policy might be desirable for these conditions. In the end, it cons

showed that the internal conflict of the group over different motivations that are 

being intensified by the peace process and drive the desperate Talibs to the rivals 

Taliban deal in February 2020 showed that the  -lthough, the U.S. like ISK. A

group can unite different motivations for the sake of the greater goal. Finally, the 

understanding of the ration behind the motivations is required for making a 

centered negotiation is suggested -government lasting peace. Accordingly, a

without any interference by foreign countries as peace can only be achieved 

through mutual understanding and not elimination. 

Keywords: Neo- Taliban, Islamic State of Khurasan (ISK), Afghanistan, 

Peace Negotiation. 

                                                            

1 . M. A. in Indian Subcontinent Studies, School of International Relations, Ministry of 

Foreign Affairs, Islamic Republic of Iran 
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  انداز صلح در خاورميانه در عصر پسا كروناچشم
 1فرطاهره ابراهيمي

  
 منطقه در دورهاما  ،در آشفتگي سياسي قرار داشت 19قبل از گسترش كوويد خاورميانه 

با  خاورميانه درواقع، اختالالت بيشتر قرار دارد.اي از پسا كرونا در آستانه مجموعه
منطقه را امنيت د كه احتماالً شفرسا روبرو خواهد هاي طاقتاي از چالشمجموعه

پديدار  وضعيتي ،درنتيجهكند. مي پراكندهآن را  و جمعيت تضعيفمتزلزل، اقتصاد را 
ايم. اين مقاله درصدد شود بسيار متفاوت از آنچه در نيم قرن گذشته شاهد آن بودهمي

گير كرونا بر خطر درگيري شديد و ويروس همه چگونه پاسخ به اين سوال است كه
پاسخ روشن و واضحي البته فعال انداز صلح در خاورميانه تأثير خواهد گذاشت؟ چشم

است و  شيوعاي در حال وجود ندارد چرا كه اين بحران هنوز هم به طرز غافلگيركننده
 بررسي حاضرهاي كند. با اين حال، يافتهنتايج آن تغيير مي بارهروزانه درهاي ارزيابي

در آينده منطقه خاورميانه  ،در صدر بحران رو به رشد سالمت عموميدهد كه نشان مي
قيمت نفت، جهانگردي و بازارهاي  پذير خواهد بود:در سه زمينه به طور مشهود آسيب

پذير در كشورهاي آسيب ، به خصوصهاين بحرانهاي مدني ناشي از اناآرامي سرمايه.
گير تأثير اين ويروس همهالبته  كشد.به تصوير ميرا  از صلح مبهميانداز چشم ،منطقه

ي عواقب آن را دشوار ارزياببين كشورهاي منطقه متفاوت بوده است و اين مساله 
بيماري به عنوان از اين  برخي از كشورها ممكن استرسد اما به نظر مي ،كند مي

منحرف كردن افكار عمومي  و نيزجويانه خود هاي ستيزهي براي افزايش فعاليتهتوجي
ممكن است از اين بيماري به عنوان  يااينكه از خرابي وضعيت در داخل استفاده كنند

 نقض حقوق بشر استفاده كنند.  وبيشتر اي براي سركوب بهانه

 

 هاي مدني، صلح، خاورميانه، ناآرامي19كويد واژگان كليدي:

                                                            

  واحد تهران مركزي ـ دانشگاه آزاد اسالمي دانشيار دانشكده علوم سياسي. 1
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 نقش و تاثير زنان در فرآيندهاي صلح در افغانستان

  1محمد احمدوندولي
  2عزيزه افغان

  
تجربه نشان داده است مشاركت زنان در فرآيندهاي سياسي به شكل اعم و در 

يليپين، ليبريا، ايرلند شمالي و جاهاي ديگر فرآيندهاي صلح به شكل اخص چنانكه در ف
تجربه شده است واجد آثار مثبت، ارزنده و چشمگيري در جهت حصول به صلح 

كند كه نقش زنان سرزميني بوده است. مقاله حاضر با اين ذهنيت اين سوال را مطرح مي
صلح در فرآيندهاي صلح در كشور افغانستان چيست؟ به مقتضاي اين سوال فرآيندهاي 

در افغانستان و نسبت آن با زنان در سه بعد بررسي مي شود: يكي نفس حضور زنان در 
هاي خاص سايكولوژيك و تعادل بدنه سياست و حكومت است كه به سبب ويژگي

تواند منجر به تسهيل و تلطيف عمل سياسي شود. اين بيشتر در مقايسه با مردان مي
گذارد چنانكه يك چهارم ي مناسبي در اختيار ميوجه در افغانستان نوين زمينه مطالعات

هاي  دهند و عالوه بر تصدي پستنمايندگان مجلس در افغانستان را زنان تشكيل مي
باالي حكومتي چون معاونت چند وزارتخانه، حدود شش هزار نفر از زنان در 

ت صلح هاي امنيتي مشغول به كارند. وجه دوم به نقش زنان در فرآيندها و مذاكرا بخش
كنندگان زن از طرف دولت گردد. در فرآيندهاي صلح افغانستان، مذاكرهبا طالبان برمي

دهند. در واقع در اين گفتگوها، كننده را تشكيل ميبخش قابل توجهي از تيم مذاكره
 يكي عنوان به بلكه اند،نشده تبديل مذاكرات روند در بحث مورد موضوعي به ها تنهازن
دارند. وجه سوم به نفس حضور زنان در جامعه  حضور آن در مذاكره طرفين از

 عنوان به كشور اين روستايي مناطق در افغان زن هزار 150 از گردد. بيش برمي
تواند مبين اند كه مي شده انتخاب جامعه توسعه هاي شورا در خود جوامع نمايندگان

مناسبت با صلح و همزيستي بيهاي زنانه در جامعه باشد كه شدن ارزشنوعي هژمونيك
 هايآميز نيست. با اين توصيف فرضيه مقاله اين است كه زنان به سبب ويژگيمسالمت
 به نسبت باالتري پتانسيل از است، باور اين بر مونتسكيو چنانچه بيشتر، تعادل و طبيعي

                                                            

  . دكتري دانشگاه شهيد بهشتي1
  اي دانشگاه شهيد بهشتيمطالعات منطقه. دانشجوي كارشناسي ارشد 2
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براي تلطيف مناسبات قدرت و حصول به صلح در سياست و اجتماع برخوردار  مردان
اشند و اين مهم با فراهم كردن شرايط حضور زنان در ساختار سياست و جامعه ب

شود. از اين حيث تجربه افغانستان منابع و زمينه مناسبي براي برآورد نتيجه حاصل مي
گذارد. در اين پژوهش از روش توصيفي تحليلي حضور زنان در سياست در اختيار مي

  شود.استفاده مي
  

  زنان، صلح، افغانستان، تعادل، فرآيندهاي صلح  واژگان كليدي:
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  انداز صلح در عراق هاي جديد اجتماعي و چشم جنبش

  1الدن احمديان هروي
  

اي آميخته با مرگ و آوارگي  نقشه امروزبا گذشت يك دهه از بهار عربي، جهان عرب 
ورطة  بهبهار عربي در كليت خود ناكام ماند و پس از فرازي قهرمانانه، اگرچه  است.

كودتا، جنگ داخلي، مداخلة امپرياليستي و خالفت داعش درغلتيد، اما سرشت 
شكلي نازدودني بر كردوكارهاي سياسي و فرهنگي جهان عرب  جوي خود را به معارضه

موج جديد اعتراضات از سودان  2018رو است كه وقتي در سال  . ازاينحك كرد
سربرآورد و در اندك زماني به عراق و لبنان رسيد، برخي اميدوارانه از دومين بهار 
عربي سخن گفتند. براي بسياري از ناظران و پژوهشگران اين اعتراضات فرصتي است 

به چه ميزان به سياست  چگونه و براي انديشيدن به اين پرسش كه ميراث بهار عربي
براي اعتراضات » اي نظم منطقهجاني  سخت«معارضه در خاورميانه شكل داده است؟ آيا 

ساز  لبنان و عراق سرنوشت محتوم شكست را رقم خواهد زد؟ آيا اين اعتراضات زمينه
  خواهند بود؟ در منطقه جنگ ديگري 

زدة عراق كه هنوز درگير مسئلة  نگويژه در ارتباط با كشور ج ها به طرح اين پرسش
داعش است اهميتي عاجل دارد. از حيث مطالبات ـ  گري و بحران بازسازي پسا اشغال

در امتداد اعتراضات  »انقالب اكتبر« اعتراضات موسوم به معيشتي، ـ اقتصادي
 اين رهبري آن به دست مقتدي صدر بود. با 2016ضدفسادي قرار دارد كه از سال 

و تركيب پرمنازعه  2019آساي دامنة اعتراضات در سال  رش چشمگير و برقهمه، گست 
هاي سياسي براي در دست گرفتن  و متكثر معارضه باعث شد كه رقابت ميان جريان

هاي  توان انعكاس آن را در آينة گفتمان رهبري اين اعتراضات شدت يابد؛ امري كه مي
كردن نقاط  كوشند با برجسته والر ميرو است كه انقالبيون سك اين رقيب رصد كرد. از
گرايان، به انقالب اكتبر معنايي بيش از مبارزه با فساد ببخشند. در اين  تنش خود با اسالم

 ، كوشيم با واكاوي گفتمان انقالبي نقاط تنشي را برجسته كنيم كه به مدد آن مقاله مي

                                                            

  شناسي، دانشگاه تهران.. كارشناسي ارشد جامعه1
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راضات عراق شكاف ميان دو جريان معارضة صدري و معارضة سكوالر در متن اعت
در اين پژوهش كه به روش تحليل گفتمان انجام شده است شود.  بندي مي صورت
اينفلوئنسرهاي فضاي مجازي و مجادالت توئيتري ي انقالبي اي از شعارها مجموعه

  .آوري و بررسي شده است جمع 2020ماهة نخست سال عراق در بازة زماني شش
   

داعش، تحليل ـ آيندة پساهاي جديد اجتماعي، بهار عربي،  جنبش :يكليدواژگان 
  عراق گفتمان، 
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بررسي نقش زنان كشمير هند در روند صلح؛ الگويي براي 
  خاورميانه

   1فرزانه اعجازي
  

ند ها و تحقيقاتي در زمينه نقش زنان در روبا اهميت يافتن موضوع زنان و صلح، تالش
صلح در سطح خرد و كالن صورت گرفته است. موضوع صلح در كشمير به سبب 

شود، تحوالت و كشمكشي كه تا به امروز پيدا كرده و روز به روز وضع آن بدتر مي
اهميت يافته است. طبق مفاهيم نظريه هربرت اسپنسر، كشمير از منطقه داراي منازعه و 

توان رويارويي با زور را داشته باشد و همچنين  اي شود كهدرگيري بايد تبديل به منطقه
بر اساس نظريه فمينيسم ليبرال، زنان در منطقه كشمير براي رسيدن به حقوق عادالنه 
خودشان بايد تالش كنند. مقاله حاضر بر موضوع نقش زنان كشميري در روند صلح و 

كشميري در  ارتباط آن با خاورميانه پرداخته و پرسش اصلي آن است كه نقش زنان
هاي اين  شود؟.يافتهچگونه است و آيا الگويي براي خاورميانه محسوب مي روند صلح

اند تا زنان كشميري را از  دهد كه فعاالن صلح كشميري تالش كرده مقاله نشان مي
اي كه زنان از قرباني به فعاالن تغييرساز تبديل شوند و  حالت انفعال خارج كنند به گونه

به اندازه مردان به دنبال ايجاد صلح هستند. در گام اول، زنان كشميري نشان دهند كه 
اند تا با يافتن يك مكان امن، به گفتگو و بحث پرداخته، نيازهاي زنان را  تالش كرده

هاي زنان براي پيشبرد صلح بهره ببرند. چنين  مورد شناسايي قرار داده و از مهارت
اي به خصوص زنان عراقي،  ن خاورميانهتواند الگويي مناسب براي زنا روشي مي

هاي  سوري، كرد و ايزدي باشد تا بتوانند از طريق گفتگو و شناسايي نيازها و مهارت
المللي را به خود  هاي بين خاورميانه و سازمان خود توجه دولت ها، جوامع مدني سراسر

ناديده بگيرند. سازي  جلب كنند و به آنها نشان دهند كه نبايد نقش آنان را در صلح
 مقاالت و كتب از استفاده چارچوب در اي كتابخانه نوع از اطالعات گردآوري روش
  است.  بوده

    صلح، زنان، كشمير، خاورميانه، فمينيسم  واژگان كليدي:
                                                            

 شناسي از دانشگاه شاهد و پژوهشگر علوم اجتماعي  . كارشناس ارشد جامعه1
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هاي دستيابي به صلح و توسعه اجتماعي پايدار در بررسي راه
  خاورميانه

  1يارماندانا تيشه
  

مناطق همچنان نقشي كليدي در همگرايي جوامع، به ويژه در شده، در دنياي جهاني
رو، براي دستيابي به صلح و توسعه كنند. از اينهاي اجتماعي و فرهنگي، بازي ميزمينه

هايشان را در ها ناگزيرند كه امنيت و آرامش سرزميناجتماعي در سطح ملي، دولت
توسعه اجتماعي پايدار، عاملي  وراي مرزها جستجو كنند. بنابراين دستيابي به صلح و

اي و همكاري ميان واحدهاي سياسي در درون دهي به همگرايي منطقهكليدي در شكل
  هر يك از مناطق جهان است. 

در اين مقاله كوشش خواهد شد تا نشان داده شود كه منطقه خاورميانه داراي 
گيري صلح و شكلتوانند دستمايه هاي اجتماعي مشترك ارزشمندي است كه ميسرمايه

محور شوند. اي برپايه الگوي امنيت فرهنگتوسعه اجتماعي پايدار در سطح منطقه
كوشد تا نشان دهد كه چگونه كاهش همبستگي اجتماعي ميان نويسنده همچنين مي

هاي اخير به افزايش دشمني و جنگ دامن زده است. از ها در سطح منطقه در دههملت
توان به صلح و توسعه اجتماعي پايدار در پرسش كه چگونه ميرو، در پاسخ به اين اين

اي ميان خاورميانه دست يافت، مفروض اصلي آن است كه با ايجاد پيوندهاي شبكه
توان به كاهش سطح هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي ميجوامع مدني در زمينه

ها و تهديدها در منطقه دست يافت. اين بحث در چارچوب نظريه خشونت
  گرايي تبيين خواهد شد. نومنطقه

  
گرايي، توسعه اجتماعي، صلح پايدار، جامعه مدني، ، نومنطقهخاورميانه واژگان كليدي:

 سرمايه اجتماعي

                                                            

  . عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي بيمه اكو (دانشگاه عالمه طباطبائي)1
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تغيير نگرش جنسيتي نسل آينده در راستاي دستيابي به صلح 
  پايدار

  1پور ساردويي سيمين حاجي
  

هاي جنسيتي پيوندي  اي جهاني است كه با تبعيض و خشونت نابرابري جنسيتي، پديده
هاي سنتي  ها، هنجارها و كليشه ناگسستني دارد. فرهنگ با استفاده از اعتقادات، شيوه

دهد. از  پذير و عادي جلوه  كند نابرابري و خشونت جنسيتي را توجيه جنسيتي تالش مي
ها،  گيرند، برنامه ر دوران كودكي و نوجواني شكل ميآنجا كه هنجارهاي جنسيتي د

شوند، فرصتي براي تأثيرگذاري بر  دروس و مطالبي كه از طريق مدارس ارائه مي
هاي زندگي در  ها با گذر سال كنند و اين نگرش هاي جنسيتي افراد فراهم مي نگرش

تواند با  مدارس مي پذيري مطلوب در شوند. از اين رو، آموزش و جامعه افراد نهادينه مي
دهد،  هايي كه به مردان قدرت و امكان اعمال قدرت نابجا را مي به چالش كشيدن كليشه

هاي نامطلوب جنسيتي پيش از نهادينه شدن  كني هنجارها و نگرش براي حذف و ريشه
در ساختار ذهني و رفتاري كودكان و نوجوانان اقدام كرده، از خشونت آنها عليه زنان 

ها با استفاده از يك  اي بزرگسالي جلوگيري كند. در اين پژوهش، دادهه در سال
آموز پسر پايه ششم و پدران آنها نسبت به  دانش 1752پرسشنامه پيرامون مطالعه نگرش 

هاي جنسيتي مختلف، خشونت عليه زنان و نابرابري جنسيتي در  ها و كليشه نقش
نشان داد كه نگرش نوجوانان در  هاي مختلف به دست آمده است. نتايج مطالعه عرصه

حمايت از عقايد، تعصبات و هنجارهاي سنتي جنسيتي مردساالر نسبت به پدران خود 
هاي جنسيتي  تغيير كرده است و تمايل بيشتري به برابري جنسيتي، حذف كليشه

كژكاركرد و تجربه صلح پايدار در سبك جديد زندگي خود دارند. اين پژوهش نتيجه 
 DNAها بايد تاريخ انقضا داشته باشند و  ها، هنجارها و كليشه ي سنتگيرد برخ مي

  افراد، با هر نسل تغيير كند. DNAفرهنگي، درست به مثابه 
 

هاي سنتي،  صلح پايدار، نابرابري جنسيتي، خشونت جنسيتي، كليشه واژگان كليدي:
    پذيري جامعه

                                                            

 شناسي سياسي، مدرس و پژوهشگر  . دكتري علوم سياسي، گرايش جامعه1
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ها: حين و  ها و خشونت ها در مديريت درگيري نقش رسانه
   آمريكا  2020انتخابات رياست جمهوري پس از 

  1پور ساردويي مرضيه حاجي
  

ها در سراسر دنيا مورد بحث بوده و تاريخ نشان داده  ها در مديريت درگيري نقش رسانه
هرچند  يك كنند.توانند مردم را به سمت خشونت و درگيري تحر ها مي است كه رسانه

ها افزايش يافته است، اما هنوز محققان درباره ميزان و نحوه  امروزه نفوذ رسانه
ها اجماع ندارند. هدف از اين  ها و مديريت درگيري ها بر درگيري تأثيرگذاري رسانه

ها حين و پس از انتخابات  ها در مديريت درگيري مطالعه، تجزيه و تحليل نقش رسانه
ها بر  هوري آمريكا به منظور شناسايي نحوه نفوذ و تأثيرگذاري رسانهرياست جم 2020

مردم و كانديداهاي انتخابات براي ورود به تنش است. نظريه مسئوليت اجتماعي رسانه 
ها مورد استفاده قرار گرفته است. رويكرد  به عنوان چارچوب نظري تشريح نقش رسانه

روزنامه آمريكايي (واشنگتن پست،  5نه گيري تصادفي با حجم نمو كيفي و روش نمونه
آوري  لوس آنجلس تايمز، يو اس آ تودي، نيويورك تايمز و شيكاگو تريبون) براي جمع

ها از طريق روش تحليل گفتمان انتقادي مدل ون دايك  ها به كار رفته و سپس داده داده
ها در تشديد  هدهد كه رسانمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين مطالعه نشان مي

آمريكا  2020ها حين و پس از انتخابات رياست جمهوري  ها و تنش يا كاهش درگيري
ها شامل تشويق كانديداها به ايراد  هاي منفي رسانه اند. برخي از نقشنقش داشته
انگيز، تحقيرآميز و افشاكننده، ارائه نادرست اطالعات و تحريك  هاي نفرت سخنراني

هاي شهروندي، تبليغ صلح، پوشش منصفانه كارزارهاي  ست. آموزشكانديداها و مردم ا
ها براي كاهش  هاي مثبتي است كه رسانه انتخاباتي و مبارزات سياسي برخي از نقش

  اند. ها ايفا كرده تنش
  

 رسانه، انتخابات رياست جمهوري آمريكا، خشونت، كارزار انتخاباتي واژگان كليدي:

                                                            

  . دكتري مديريت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان (خوراسگان) 1
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بنيادگراي هاي  سازي عليه تن زنان در جنبش ايدئولوژيمدرنيزاسيون و 
  خاورميانه

  1وثوق ندا حاجي
 

مقوله صلح در خاورميانه بدون در نظرداشت نقش زنان و رعايت حقوق انساني آنها 
بايد متضمن اي جامع در خصوص صلح خاورميانه  هرگونه طرح و برنامهمعناست.  بي

پايان  راه حلي روشن و عملي براي پايان دادن به هرگونه خشونت عليه زنان باشد. با
نهاد  گسترش به در خاورميانه رو گرا ايدئولوژي هاي مختلف ، جنبشدوم جنگ جهاني

راي كسب قدرت ها ب توده آوردن در حركت به توان و ظرفيت عمل، در ها جنبش اين و
ها  بسياري از گروهاما، ، ك آنهاتحت تأثير كاركرد ايدئولوژي .ندبه چنگ آوردرا سياسي 

يابي به آزادي و برابري حقوق  براي دست ،و اقشار فرودست اين جوامع بويژه زنان
به  ها اكثر اين جنبش شهروندي و عدالت جنسيتي با انبوه مشكالت مواجه شدند.

از عرصه نان آنان و طرد زدند و با نفي حقوق زميگسترش خشونت عليه زنان دامن 
عموما در  .راندندميرا به حاشيه  هاطلبانة آن ، گفتمان برابريسياست و اجتماع

 آنها ،سازند هاي ايدئولوژيك اين مردان هستند كه سرنوشت يك كشور را مي جنبش
شوند و وظيفه حمايت از  هاي آن تلقي مي گذاران يك ملت و سياست بنيانهستند كه 

سازي، تن زنان به عنوان  ايدئولوژيروند گيرند. در اين  نيز بر عهده ميتن زنان را 
شود، آبرويي كه وظيفه مردان حفظ آن است. اتفاقا  آبروي يك كشور در نظر گرفته مي

هاي اجتماعي است كه سبب  همين ديدگاه ايدئولوژيك نسبت به تن زنان در جنبش
به شكل پيچيده و گسترده رخ  شود تجاوزها از سوي نيروهاي مهاجم و مخالف مي

موضوع اصلي مقاله حاضر پرداختن به چرايي اين مسأله است. فرض ما بر آن  نمايد.
ستيزي  غرب هاي ايدئولوژيك مردمحور، اين جنبشيكي از محورهاي اصلي  است كه

ستيزي  از تن زنان به عنوان پايگاه اصلي مخالفت با غرب بهره بردند و غربآنها و ه بود
هايي  هاي زنان را به عنوان خواسته راستا دانسته و خواستها نفي حقوق برابر زنان همرا ب

بنيادگرايان مذهبي با هر نشاني كه رنگ و بوي مدرنيته . در اين ميان، ندا هكرد طردغربي 
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خيزند و آن را نوعي اشاعة فرهنگ غربي و بيگانه  را بدهد به شدت به مبارزه بر مي
  دانند.  مي

چرا كه توان بنيادگرايان  است،هاي ايدئولوژي بنيادگرايان  زنان از اولين هدفكنترل 
تر از ديگر نهادهاي اجتماعي  در كنترل تن زنان از راه اعمال خشونت، به مراتب ساده

 زنان نقش غيرقابل انكار در عين حال، با توجه به است و چه بسا تاثيرگذارتر نيز باشد.
بر  هاي اجتماعي، نقش مهمي در غلبه در جنبش آنان حضوردر پيشبرد صلح 

ميزان  غيرمذهبي، خواهد داشت و به كاهش چه و مذهبي چه مردمحور، هاي ايدئولوژي
  عليه زنان كمك خواهد نمود.اعمال خشونت 

  
هاي  سازي، جنبش خاورميانه، بنيادگرائي، حقوق زنان، ايدئولوژي  واژگان كليدي:

  اجتماعي
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انگاريِ انواع تبعيضِ ناروا؛ مانعي بر صلح در تبعيض در جرم
  خاورميانه

  1مهدي خاقاني اصفهاني
  

و توسعه  فرهنگ صلح ترويجبشر در   شدن حقوق تأثيرگذاري جهاني افزاييتوان
هنجارهاي حقوق هايي از جمله حمايت كيفري از نيازمند پشتوانه ،تضمينات حقوقي آن

است. پايايي  انگاري انواع شديد تبعيضويژه حق برابري از طريق جرمبشري به
بنياد است و ساز نفرت و انباشت نفرت، بسترساز ارتكاب جرايم نفرتتبعيض، زمينه

مدار همانا خاستگاه تروريسم است. مطالعه ارتكاب مداوم انواع گوناگون جرايم نفرت
شناسي حقوقي انتقادي، نشانگر عدم بنياد از منظر جرمتبعيض نفرتجرايم برخاسته از 

آميز و عدم انگاري برخي رفتارهاي تبعيضجرم ـتوازن حمايت كيفري از حقوق بشر 
هاي گراييرد هويت، ستيژادپراست. گرچه نـ  انگاري برخ رفتارهاي مشابهجرم

حمايت قوانين جزايي  ، در زمره قلمروهاي موردديني عدم تحمل ي خاص وجنسيت
هاي تعداد زيادي از كشورها از حق بر برابري فارغ از تمايزات فردي هستند، اما گونه

ها وجود دارند كه مورد مقابله با سالح حقوق جزا از طريق پرشمار ديگري از تبعيض
انگاري رفتارهاي اند و اين تبعيض در جرمانگاري و كيفرگذاري واقع نشدهجرم

گيري خصوصي و آشوب اجتماعي و خروج ز، زمينه نافرماني مدني و انتقامآميتبعيض
ستيزي اعتراضي و تعميق شكاف ملت و حكومت و گذار از جامعه از حاكميت و قانون

  كند. شده و سركوبگر را ايجاد ميهاي انسانيِ سركوبآرام به توده
هاي تبعيض مورد تحليلي، پس از تشريح برخي جلوهـ  اين مقاله به روش توصيفي

حقوق كيفري ايران و عراق و لبنان و سوريه، نقش اين رهاشدگي حقوقي و  غفلت
آميز را در تشديد قبض عمومي و ناآرامي انگاري رفتارهاي تبعيضتبعيض در جرم

هاي رسمي عدالت كيفري ها به نظاماجتماعي و تضعيف حقوق و تقليل اعتماد ملت
نقش  ـشناسي حقوقي اين فرض كه نقدهاي جرم كند و با دفاع ازبررسي مي

نقش بسزايي در كاهش احساس ـ  هاي حقوق در انباشت معضالت حقوق نارسايي

                                                            

 » سمت«شناسي پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني . استاديار حقوق جزا و جرم1
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مدار و افزايش ظرفيت حقوق به كنترل اجتماعي تبعيض و تبعاً كاهش جرايم نفرت
مدار و موثر دارد، پيشنهادهايي در اصالح نوع و ميزان كيفرهاي جرايم تبعيض

گفته ارائه نشده در حقوق كيفري كشورهاي پيشانگاريهاي جرمگاري تبعيضان جرم
    دارد.مي
  

مدار، موانع حقوقي انگاري تبعيض، جرايم نفرتتبعيض حقوقي، جرم :ديكليواژگان 
 شناسي انتقادي صلح، جرم
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  محور در خاورميانههاي توسعه صلح چالش
  1نصرمهرداد خرم

  
 »صلح استقرار«جدي كنون با دو دغدغه  قرن بيستم تا نيمه دوم كشورهاي خاورميانه از

هاي متنوعي كه در  كشورهاي منطقه با توجه به ويژگي .اندروبرو بوده» توسعه پايدار«و 
هاي فرهنگي، زباني و نژادي  حوزه توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نيز تفاوت

 ـاستبداد  موازي و متقاطع متنوعي روبرو هستند از جمله: هاي شكافبا  ،دارند
به عالوه  .تمدني ـ ارتجاعي و قوميـ  شيعه، انقالبي ـغني، سني  ـدموكراسي، فقير 

 مزيد بر علت شده و آنها راهاي خارجي و توسعه وابسته كشورهاي منطقه  نفوذ قدرت
ها به  حول محور اين شكافها  يبندو صف  گرايانههاي خاص به سمت بلوك بندي

 در وضعيتدر بهترين حالت  است كه سوق دادهسبك اروپاي قرن هيجدهم و نوزدهم 
 تا روياروييهاي نيابتي  حالت درگير جنگ بدترين و درقرار دارند  »صلح مسلح«

هايي مسير توسعه را از بهبود وضعيت اقتصادي جامعه و  . چنين چالشهستندمستقيم 
وابستگي به صلح به سمت توسعه صنايع نظامي داخلي و ير سايبان ززيستن در 

هاي نظامي صنعتي خارجي با هدف آمادگي براي جنگ و مقاومت در مقابل  مجتمع
ن است كه چگونه آشود  سوالي كه در اينجا مطرح مي فشارهاي خارجي كشانده است.

انه را كه از ريل محور فايق آمد و قطار خاورميهاي توسعه صلح توان بر چالش مي
 مو نوزده مهمچنان كه در اروپاي قرن هيجده، مصالحه و گفتگو خارج شده است

در قرن بيستم  ويرانگر اتفاق افتاد و دست آخر به دو جنگ جهانيوضعيت مشابه آن 
توسعه اجتماعي در مقياس فراملي و پاسخ آنكه  بازگرداند؟اصلي به ريل ، ختم شد

نهاد، هاي مردم ارتباط بين نيروهاي جامعه مدني اعم از تشكلاي با ايجاد  منطقه
هاي منطقه  ملت ميانآگاهي  افزايشتواند به  نهادهاي آكادميك مي و هاي علمي انجمن

پيشبرد اهداف دموكراتيك و توسعه سياسي  ،در جهت شناخت موقعيت يكديگر
س عدم امنيت كاهش احسا ،بينجامد. به ميزاني كه اين شناخت و آگاهي افزايش يابد

محور همچنان كه در اروپاي پس از يافته و زمينه براي همكاري و توسعه پايدار صلح
  افزايش خواهد يافت. ،جنگ دوم جهاني شاهدش هستيم
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و همچنين استفاده از  يهاي كيفي از جمله بررسي اسناد از روش مقاله در اين
بهره هاي علمي  مشاهده مشاركتي با توجه به تجربه نويسنده در حوزه انجمنتكنيك 

برقراري ارتباط  ،صورت گرفته مطالعههايي كه در اين  آوري . از جمله نوبرده شده است
  .استبين مقوله صلح، توسعه پايدار و نيروهاي جامعه مدني در حوزه خاورميانه 

  
  انه، توسعه اجتماعي، جامعه مدني فرامليمحور، خاورميتوسعه صلح واژگان كليدي:
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  سازي در خاورميانهديپلماسي علم و فناوري به مثابه ابزار صلح
  1مهدخت ذاكري

  
هاي جاري در منطقه خاورميانه نشان از آن دارد كه ابزارهاي سنتي همچون تنش

و مذاكرات  برگشت، ديپلماسي رده دوهاي بزرگ، ديپلماسي رفت و ديپلماسي قدرت
هاي متعدد در ناكامي ندان موفق نبوده است.براي حل منازعات موجود چمستقيم 
گرايي در خاورميانه نيز حاكي از آنست كه موضوعات همكاري همچون منطقه
اي جز هاي امنيتي، رويكردهاي هويتي و ترغيب بازيگران خارجي، نتيجه دغدغه
هاي يك منطقه اي نداشته است، چرا كه همكاري ميان دولتيي منطقهماندن همگرا عقيم

سازي اي در مسير صلحبه مثابه فرايندي راهبردي براي هويت سازي و انسجام منطقه
  آيد. به حساب مي

هاي اعلي در منطقه نتوانسته است در رسد سياستبنابرآنچه آمد، به نظر مي
رسيدن به صلح موفق باشد. بنابراين در اين نوشتار سازي مسير براي همكاري و فراهم

هاي ادني كه هايي از سياستفرض بر اينست كه علم و فناوري به مثابه مولفه
زا و زاست، غيرايدئولوژيك است، قدرتزدايي شده و كمتر حساسيت امنيتي
. تواند عامل همكاري و مذاكره براي صلح در منطقه خاورميانه باشدزاست، مي ثروت

براي اثبات اين فرضيه نويسنده با مرور تجربيات اتحاديه اروپا، هند و ژاپن در استفاده 
المللي و كاهش از ديپلماسي علم و فناوري براي بهبود روابط، توسعه حضور بين

پردازد. اين مقاله در پايان، هاي منطقه خاورميانه ميها، به بررسي ظرفيت تنش
هاي ادني به جاي تكيه بر سياست فناوري در قامتكارگيري ديپلماسي علم و  به

هاي تجديدپذير و صنعت، امنيتي را در سه حوزه سالمت، انرژي ـ  هاي نظامي سياست
اي در سه هاي منطقهبا محوريت جمهوري اسالمي ايران بررسي كرده و ايجاد اتحاديه

در مناطق منازعه مذاكره براي صلح ، ها در منطقهكاهش تنشموضوع مذكور را با هدف 
  دهد.اي، پيشنهاد ميهمچون سوريه و يمن و ترويج گفتمان صلح منطقه

  
    سازيديپلماسي علم وفناوري، انرژي تجديدپذير، صلح واژگان كليدي:
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هاي همكاري كشورهاي هاي كرونا براي بايستهدرس
  هاخاورميانه در خروج از بحران

  1مهدي ذاكريان
  

گرديد تا كشورها از بيم آسيب اتباع و موقعيت اقتصادي و گيري كرونا سبب همه
سياسي خود معطوف به درون كشور شوند. اين امر سبب شد همه امكانات ملي در 

ملت براي عبور از بحران باشد، گو اينكه بازيگران سياسي از ياد بردند  ـ خدمت دولت
انجامد. خطايي كه از تر مسئله ميهاي جهاني به حل آسانهمكاري در هنگامه بحران

گذاران ملل متحد، آغاز شد و به شماري از رهبران خاورميانه نيز سوي امريكا، از بنيان
سرايت يافت. رژيم ترامپ در رويارويي با اين بحران ضمن خوشنودي اوليه از ابتالي 

ها خواند و سپس آن را ناچيز دانست. چين، بعدها هنگام هشدار، آن را تبليغ دموكرات
هنگام ورود بحران به امريكا نيز به جاي همكاري با ساير كشورها و نهادهاي 

المللي، شيوه اتهام به سايرين حتي سازمان بهداشت جهاني را برگزيد. كشورهاي  بين
خاورميانه با توجه به تجربه تلخ امريكا، راهي جز گزينه همكاري ندارند. تجربه 

وجه امر سياسي نيست، بلكه نبود همكاري در بار متشكست منطقه در نبود همكاري اين
انجامد. نگارنده در همين راستا اين پرسش يك امر غيرسياسي به يك فاجعه انساني مي

كند كه كشورهاي منطقه به يك بحران غيرسياسي چگونه واكنش كليدي را مطرح مي
د؟ اي در ساير موضوعات نيز بينجامدهند تا به حل بحران در سطح ملي و منطقه

حرفه اي در ـ  دهد كه همكاري تخصصينگارنده اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي
موضوع پيشگيري، كنترل، آزمايش، درمان و تبادل آمارهاي پزشكي به عنوان يك 

ها براي ساز سرايت همكاري در ساير بخشتواند زمينهضرورت فوري غيرسياسي مي
ده در اين مطالعه توصيفي تحليلي است و كشورهاي منطقه باشد. روش به كار گرفته ش

شود. هدف از اين مطالعه يافتن گيري مياي و آمارهاي معتبر بهرهاز منابع كتابخانه
زاست. به عبارت ديگر، نگارنده در راهكار براي همكاري بيشتر از تحوالت بحران

  جستجوي يافتن راهكارهاي تبديل بحران به فرصت در خاورميانه است.
  19خاورميانه، كرونا، همكاري، بحران، فرصت، واگرايي، كوويد  كليدي: واژگان

                                                            

  . دانشيار دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران1
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مطالعه تطبيقي نقش زنان در ديپلماسي صلح كشورهاي حوزه 
(مطالعه موردي:  2020تا  2015هاي خليج فارس بين سال

  ايران و عربستان)

  1فاطمه زارع
  2اميررضا امامي

  
هاي متمادي شاهد حضور كمرنگ زنان در خليج فارس طي سالكشورهاي حوزه 

هاي فرهنگي، اند كه ريشهالمللي خود بودههاي اجتماعي و سياسي ملي و بينعرصه
هاي اجتماعي و تاريخي دارد. تحوالت قانوني و فرهنگي ايران و عر بستان در سال

ورهاي حوزه خليج فارس اخير نشان از تلنگر توجه به اين قشر داشته، اما همچنان كش
اند. با توجه به بهره ماندههاي بي بديل زنانه بياز ظرفيت شكوفا نشده توانايي

تواند آفريني هر چه بيشتر اين قشر ميرسد نقشطلب بودن جنس زن به نظر مي صلح
كشورهاي حوزه خليج فارس را به همگرايي منتهي به صلح نسبي سوق دهد، در حالي 

ازعات موجود بين اين كشورها، موج مبارزه با خشونت عليه زنان، كه در كنار من
هاي بين شدن، فرهنگ حضور زنان در اجتماع در سايه دموكراسي و موفقيتجهاني

هاي مختلف بيش از المللي زنان باعث شده است كه نياز به كنشگري آنها در عرصه
نان ايران در مسير آن است كه نشان دهد زگذشته احساس شود. براين اساس، هدف 

اي نسبت به اين قشر در عربستان توانند نقش قابل توجه و سازندهديپلماسي صلح مي
صلح  يپلماسيدهاي اخير عربستان و زنان عربستاني در تالشرغم ايفا كنند. در واقع، به

تري نسبت به ، زنان ايران نقشي موثر و فعالفارس جيحوزه خل يكشورهاميان 
اين حوزه ايفا نموده و سعي در كاستن شدت منازعات در اين حوزه عربستان در 

 به اطالعات گردآوري روش و تطبيقي بوده تحليلي حاوي حاضر اند. نوشتهداشته
  است. مجازي و اي كتابخانه منابع از استفاده طريق از مختلف، هايداده صورت

    زنان، ديپلماسي، صلح، خليج فارس واژگان كليدي:
                                                            

     المللسي ارشد روابط بين. كارشنا1
  الملل . كارشناسي ارشد روابط بين2
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  ؛كاهش امنيت اجتماعيايران و 

  از كودكان در فضاي ناصلح يكشهو بهرفروش  
  1رضا زهروي
   2مريم بيات

  
به گسترش  سوكياز  توانكشي كودك در ايران مياز عوامل مهم در فروش و بهره

بع تبه  همسايه و يجنگ و منازعات مسلحانه در كشورهاازجمله  انهيدر خاورمها تنش
در شده  جاديا ياسيو س ياجتماع يفرار از ناامن يبرابه ايران  ياجبار يها آن مهاجرت

اقدام به وضع  گريد يسو ازشهرها و اي كالنو سكونت در مناطق حاشيهكشورها  نآ
هاي بانكي هاي اقتصادي عليه ايران از طريق بلوكه و عدم دسترسي به حسابتحريم

 دياهش ارزش پول و قدرت خركتورم، باالرفتن نرخ ، يكاريب ينرخ باالاشاره نمود. 
و در معرض خطر قرار گرفتن قشر در جامعه  يشكاف اقتصاد جاديها باعث ادهخانوا
 با پذير براي تامين حداقل معاش زندگي روزمره گرديده است. مطالعه حاضرآسيب
علل و عوامل موثر در  ييشناسا و حومه براي در شهر تهران ينمونه و جامعه آمار 320

ها از  داده يگردآور برايگرفته است. كودكان صورت  امنيت اجتماعي در فروشكاهش 
كرونباخ مورد سنجش  ياو اعتبارآن با آلف ييكه رواشده ساخته استفاده پرسشنامه محقق

و استنباط قرارگرفته است.  سهيمورد مقا رسونيپ يها با استفاده از آزمون همبستگ و داده
اي بوده، نشانگر فقدان صلح مثبت در مناطق حاشيه پس از بررسي فرضيه پژوهش كه

 يهايينارسا ،مناطقاين در  كودك فروخته شده 387 انمي ازكه آن است  انگريب جينتا
 ،يكاريب ،يفرهنگ يو تضادها يتنوع قوم ،يتيتراكم نامناسب جمع ،يو اجتماع يفرهنگ

 يفروشعامل رشد و گسترش جرم كودك نيو رواج مشاغل كاذب مهمتر يفقر اقتصاد
 طيشرا در يگو فرهن يساختار ،ميخشونت مستق يريگكه باعث شكل بوده يكشو بهره

در جهت پيشگيري از  رو. از ايناست دهيكودكان گرد هيعل ميناصلح و گسترش جرا
                                                            

  . استاديار دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران1
 . كارشناس ارشد حقوق كيفري، دانشگاه تهران2
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، بايد از راهكارهاي عملياتي اقدامات سلبي حقوقيگيري از بهره كنار دراين جرايم 
ايجاد صلح  ياقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و برا كالبدي، در ابعاد محيطييجابي نيز ا

  بهره برد. تيامني و اجتماععدالت  يارتقامثبت و 
  

كشي، حاشيه نشيني، امنيت اجتماعي، خشونت فروشي، بهرهكودك واژگان كليدي:
    ساختاري
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 پذيري ديپلماسي سالمت در خاورميانهو امكان 19كويد 

   1محمدجواد سلطاني
   2سازيانمحمدرضا چيت

 

در مدت زمان كوتاهي، امنيت نرم كل خاورميانه را به چالش  19شيوع ويروس كويد 
طلبد. اين پديده اثبات كرده  كشيده است. مقابله با اين پديده ابزار خاص خود را مي

اشد: يا با تواند با دو رويكرد نسبت به اين دشمن مشترك مواجه ب است كه منطقه مي
رويكرد مبتني بر همگرايي و ديپلماسي سالمت، نياز به همبستگي را بيشتر كرده و 

گرايانه كنوني، واگرايي را تشديد  منطقه گرايي رواج دهد؛ يا با رويكرد بدبينانه و واپس
كند. اين در حالي است كه رويكرد ديپلماسي در حوزه امنيت سخت در اين منطقه تا 

هاي امنيت سخت به ايجاد و توسعه  كست خورده بوده است و مولفهكنون راهبردي ش
اي براي  تنش حتي در سطح جنگ منجر شده است. البته وجود بازيگران فرامنطقه

ها نيز درگير اين چالش  مبارزه با اين ويروس در منطقه كارساز نيست، چرا كه آن
و سخت مواجه است. جداي از هاي امنيتي نرم  هستند. اكنون خاورميانه با انطباق تهديد

اينكه شيوع اين ويروس يك جنگ بيولوژيكي باشد يا طبيعي، تاثير ماهيت خود اين 
پديده بر صلح در منطقه چيست؟ آيا ديپلماسي حول اين ويروس سبب خواهد شد 

هاي گوناگون امنيت سخت نيز توجه كنند؟  كشورهاي اين منطقه به ديپلماسي در حوزه
ت كرد منطقه خاورميانه بيش از گذشته در معرض دشمنان مشتركي اين ويروس ثاب
امنيت نرم و  19كويد  تواند موجوديت هر كشوري را به چالش بكشد. است كه مي

ديپلماسي سالمت را به اولويت اصلي جهاني براي همگرايي تبديل كرده است، حال آيا 
ل بحران كنوني فرصتي اين روند در خاورميانه امكان پذير است؟ و ممكن است از د

براي همگرايي بين كشورهايي فراهم شود كه درگير رقابت مخرب هستند؟ مقاله حاضر 
هاي  پردازد. مجموعه خاورميانه بايد به اين ديدگاه برسند كه اولويت به اين موضوع مي

امنيتي خود را در آينده روابط خود تغيير دهند. روش پژوهش در اين مقاله تبييني است 
 اي مطالب گردآوري شود.  الش شده است بر اساس مدارك و اسناد و كتابخانهو ت

    گرايي، خاورميانه، امنيت سخت امنيت نرم، جهاني شدن، منطقه واژگان كليدي:
                                                            

  الملل از دانشگاه اصفهان. دكتري روابط بين1
  شيرازالملل از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه . دكتري روابط بين2
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تحليل تبعات بحران شيوع ويروس كرونا با تأكيد بر روند 
  صلح در خاورميانه

  1سيدرضا صالحي اميري
  

ها را متاثر  هاي زيست اجتماعي انسان اي كه تمامي حوزه در مقام پديده ويروس كرونا
شماري را ايجاد كرده  مصائب بينيز هاي مختلف  ساخته، براي سياستمداران دولت

الملل است  هاي اصلي سياست بين است. در اين ميان منطقه خاورميانه نيز يكي از كانون
 رييتغ« زيو ن »بشري ستيتجربه ز«از  يديجد ريتصو، كه از اين بيماري متاثر شده است

كه تبعات متعدد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي شكل گرفته در اين منطقه  »سبك زندگي
تحليل تبعات شيوع ويروس كرونا  و سياسي در پي داشته است. هدف اصلي اين مقاله،

ين سئوال هاي صلح در منطقه خاورميانه است و بر آن است تا به ابا تأكيد بر ظرفيت
 ريآن تا چه اندازه تحت تاث يو اجتماع يتيامن ،ياسيو نظام س انهيخاورمپاسخ دهد كه 

توصيفي استفاده شده ـ  در اين مقاله از روش تحليلي؟ گرفته استكرونا قرار  روسيو
ها و ابزارهايي اي بوده و در اين راستا، از روشآوري اطالعات، كتابخانهو روش جمع
  هاي اينترنتي و ... استفاده شده است. اسناد و كتب، پايگاههمچون مرور 

ترشدن  در خاورميانه، ويروس كرونا سبب وخيمدهد كه نتايج اين مطالعه نشان مي
در حكمراني و كارايي، بيكاري، فساد، نابرابري، و  ها شكافي همچون مشكالت بنيادي

 و مانند ها پابرجا مي يو، رژيمشود، اما در اين سنار وابستگي به نفت و كمك خارجي مي
هاي چشمگيري در نحوه مديريت بحران ويروس در كشورهاي  ممكن است تفاوت

شود. ايران، مصر، اردن، عراق، و كشورهاي حاشيه خليج فارس از  ايجادمختلف 
تر  هاي امنيتي قدرتمندشان استفاده خواهند كرد و در مقابله با كرونا موفق سيستم

ها). اين امر احتماالً در مورد نوار غزه و  كمك چشمگير از جانب چينيخواهند بود (با 
با اين وجود، در مناطق . حكومت فلسطيني در كرانه باختري هم صادق خواهد بود

  . جنگي نظير يمن، ليبي و سوريه، احتماالً يك بحران انساني بزرگ روي خواهد داد
 خاورميانه، پساكرونا، روند صلح، سبك زندگي، شيوع ويروس كرونا. :واژگان كليدي

                                                            

 . عضو هيات علمي گروه مديريت فرهنگي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 1
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شوراي امنيت سازمان ملل متحد و جايگاه زنان در فرايند 
  سازي؛ مطالعه موردي عراقصلح

  1پور فريده محمدعلي
  2شيرين حداد زند

  
 فيتضع انهيرا در خاورم ياريبس يكشورها يو فساد ادار يا فرقه يها استيجنگ، س

 يضعف موسسات حام ايو فقدان  فيكرده است. كمبود منابع، ارائه خدمات ضع
و از زنان نه تنها  شود يدر سطح جامعه م زيآم موجب گسترش اختالفات خشونت

. دگرد ياستفاده مي گعنوان ابزار جن به از آنهابلكه  شود ي ياد ميشگيهم انيعنوان قربان به
زنان، «موضوع  1325با صدور قطعنامه  2000ل سازمان ملل متحد از سا تيامن يشورا

 هاي در قطعنامهبا حفظ اين دستوركار را در دستور كار خود قرار داد و  »تيصلح و امن
 عبه موضو 2242طعنامه قدر ويژه  طور بهو  2122، 2106، 1960، 1889، 1888، 1820

 يرا برا نهيمكرر شورا زم داتيتاك. پرداخت ييگرا و افراط سميزنان و مقابله با ترور
بر مبناي داد.  شيدر جوامع افزا ها يريو حل درگ اتيمنظور مقابله با جنا تالش زنان به

آغاز شد و  2014سال  هيعراق از فور يبرنامه اقدام مل ،تيامن يشورا 1325قطعنامه 
سؤال اصلي مقاله حاضر . درك بيرا تصوآن است كه  يا انهيكشور خاورم عراق اولين

ي شوراي امنيت بر نقش زنان در حفظ صلح در كشور ها تالشآن است كه چگونه 
شود كه  عراق تأثير گذاشته است؟ در پاسخ، اين فرضيه با روش تكويني بررسي مي

 نيمرتكب تيدادن به مصون انيپاسازي جنسيتي به شوراي امنيت از طريق جريان
 جاديو ا  توسط دولت انيجبران خسارت قربان ن،يمجازات مجرم ي،جنس يها خشونت

   ي ياري رسانده است.جرائم نيدر قبال چن يريپذ تيمسئولي ندهايفرآ
  

  سازي، جايگاه زنان، عراق شوراي امنيت، سازمان ملل متحد، صلح: واژگان كليدي

                                                            

  الملل دانشگاه خوارزمي  استاديار روابط بين .1
 الملل دانشگاه خوارزمي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روابط بين .2
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خير هاي مجازي در افزايش صلح به مثابه   كاربست فناوري
  عمومي

  1سيدهاشم منيري
  
و با استفاده از » ممكن است ـه نچگو«اين مقاله درصدد است به روش تبييني 

چارچوب نظري كنش ارتباطي يورگن هابرماس به اين سئوال پاسخ گويد كه چگونه 
هاي الكترونيكي/ مجازي در دنياي ديجيتال به افزايش صلح در خاورميانه كمك   فناوري

ارهاي قديمي سياسي و اجتماعي در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي، كند؟ ساخت  مي
امكان و قابليت پاسخگويي به تقاضا و مطالبات به حق افراد را با پيشرفت ارتباطات، 

نيازهاي جديد و پيدايي مسائل ديني و سياسي نداشتند كه مجموع اين مسائل به  
هاي اين مطالعه   شد. يافته  نجر ميتعارضات سيستمي و نمود كژكاركردي در درون آن م

افزاري و   هاي ديجيتالي در دو سطح سخت  دهد كه با فراهم ساختن زيرساخت  نشان مي
هاي   هاي گيرنده و فرستنده اعم از شبكه  افزاري (در همه ابعاد و انواع دستگاه  نرم

كه نه تنها براي  توان به صلح به مثابه كااليي عمومي نگاه كرد  مي اجتماعي و دولتي)، 
براي پيامدگرايي به كار » ابزاري«دولت؛ بلكه براي شهروندان منطقه و جهان، به عنوان 
هاي راديكال تروريستي قابليت   بسته شود. اگرچه در اين ميان هم دولت و هم گروه

هاي شهروندان را بر اساس منافع عيني و عملي دارا هستند، اما   كنترل و يا تغيير نگرش
االذهاني و رشد فناوري، جفت   هاي ادراكي، بين  ايش عقالنيت ارتباطي در تواناييافز

كند. بنابراين رشد   مفهومي مناسبي را براي اجماع و وفاق مبتني بر صلح آماده مي
  سازد.    فناوري، احتمال بيشتري را براي صلح و امكان گفتگويي فراهم مي

  
  ت ديجيتال، دولت، شهروندانخيرعمومي، گفتگو، سياس واژگان كليدي:

    

                                                            

كده حقوق و علوم سياسي هاي سياسي)، دانش  . دانشجوي دكتري علوم سياسي (گرايش انديشه1
 دانشگاه فردوسي مشهد
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  سازي در خاورميانهسپاه صلح، جامعه مدني و صلح
  1سيدعبداالمير نبوي

  
سازي، به طور معمول، بيشترين تاكيد بر جايگاه و نقش نخبگان در بحث صلح و صلح

ساالران) و جايگزيني نخبگان صلح شود و اينكه كناررفتن نخبگان جنگ (جنگمي
پاياني بر تداوم مظاهر مختلف ستيز و خشونت باشد. هرچند اين بحث تواند نقطه  مي
توان نقش نخبگان را در تحوالت اجتماعي و بهره از واقعيت نيست و اصوال نميبي

به ويژه با توجه به شرايط  ــرسد دستيابي به صلح را سياسي انكار كرد، به نظر مي
كند. همچنين الزم است به ياد آوريم يتعليق به محال مــ  خاورميانه در يك قرن گذشته

گاه در مسير تقويت نخبگان خواهان صلح در اي هم هيچهاي فرامنطقهبازيگري قدرت
اين منطقه نبوده است. نوشته حاضر، در مقابل، تاكيد بيشتر را بر اهميت و نقش 

ر يا گذارد و معتقد است تا قوت و فشار جامعه مدني نباشد، ظهونيروهاي اجتماعي مي
گيري نخبگان صلح در كشورهاي مختلف منطقه و نيز كاهش توان بازيگري قدرت
اي امري دور از دسترس است. بنابراين، چنانچه جامعه مدني در هاي فرامنطقهقدرت

سپاه «هم گره بخورد و به تدريج شاهد ظهور اين كشورها تقويت شود، توانشان به
سوي كاهش ستيز و درگيري در اين منطقه را توان انتظار حركت به باشيم، مي» صلح

گيري از فضاي مجازي براي اشتراك و رسد اين امر به مدد بهرهداشت. به نظر مي
هاي اجتماعي موجود و در نهايت يافتن زباني ها و گروهمقايسه تجربيات جريان

  مشترك ممكن است. 
  

    سپاه صلحخاورميانه، جامعه مدني، نيروهاي اجتماعي،  واژگان كليدي:

                                                            

  . دانشيار موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي1



 81  صلح در خاورميانه و مسائل سياسي و اقتصادي

 

  
  سازي هويتيبرابر و فرايند صلح موقعيت در ارتباط نظرية

   1اشرف نظريعلي
 

 كاهش براي ابزار ترينمهم عنوان به جامعه مختلف هايگروه اعضاي ميان ارتباط
 تصورات محتواي اگر. آميز استايجاد روابط اجتماعي صلح و منفي قالبي تصورات

 و روزنامه و راديو فرهنگي، شايعات از ديگر هويتي هايگروه و اقوام با رابطه در قالبي
 چنين است محتمل شود، ناشي مستقيم تجربه جايبه غيرمستقيم تماس اشكال ديگر

 ارتباط نظرية شود. براساس اصالح و حك مستقيم ارتباط و تماس گسترش با تصوراتي
 و هاارزش عادات، با افراد اگر )،Equal - Status Contactبرابر ( موقعيت در

  . يابدمي كاهش داوريپيش سطح باشند، داشته بيشتري آشنايي هاگروه ديگر هاي نگرش
داوري را با توان تصورات قالبي منفي و پيشاصلي آن است كه چگونه مي پرسش

 است كه اين مقاله فرضيهسازي در جامعه كاهش داد؟ هدف ايجاد فرايندهاي صلح
طلبانه، مستلزم و آغاز فرايندهاي صلح هاگروه ميان منازعه و داوريكاهش پيش

 برابر و موقعيت از تعاملي؛ تعامل اجتماعي هنجارهاي و هاارزش محوريت يافتن
ها؛ گروه ميان سياسي قدرت و اقتصادي هايفرصت حقوقي، جايگاه در برابري احساس
 سازمان و رسوم قوانين، نظير( برابر حقوق و موقعيت از منصبان صاحب نهادينة حمايت
يكديگر؛  با هاگروه غيررسمي و رسمي تعامل براي الزم هايفرصت ؛ ايجاد)اداري
 اهداف به رسيدن براي هاگروه همكاري و عالي اهداف ارتباط؛ داشتن عمق و گستره

  مشترك است.
 برابر، صرفاً موقعيت در گروهيميان تماس فرضية دهد كههاي مقاله نشان مييافته
 اعضاي با ارتباط برگيرندة در كه باشد مؤثر داوريپيش كاهش در تواندمي هنگامي
 بر كه زياد باشد بسيار دربردارندة مصاديق و مدت، صميمانهديگر، طوالني گروه
 مشكالت، ها،نگراني گذاشتن درميان صميمانه، تماس از منظور. آيد فائق تفاهمات سوء

 شود كه بفهميممي سبب شخصي اطالعات تبادل. است شخصي آرزوهاي و هاموفقيت

                                                            

  . دانشيار علوم سياسي دانشگاه تهران1
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 مانع دو دليل، همين به. دارند را ما هاينگراني و اميدها احساسات، همان نيز ديگران
 صميمانه تماس ولي شود،مي شكسته هم در آنها ما/ و غيرخودي، گروه/ خودي گروه
و  تغيير ،دفترداري مدل سه .باشند داشته برابري نسبتاً پايگاه افراد كه است مؤثرتر وقتي
هاي طلبي در بين گروهو گسترش فرهنگ صلح قالبي تصور تغيير براي خُرد بندي مقوله

  هويتي در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
  

گروهي.خود/ديگري، تماس ميان صلح، پيشداوري، تصورات قالبي، واژگان كليدي:



 

 

خاورميانه و مسائل صلح در 
  تاريخي و فرهنگي
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مباني فلسفي صلح در شرق باستان؛ مطالعه موردي صلح در 
  انديشه زرتشت

  1شجاع احمدوند
  

هاي بزرگي چون چين، اند و ظهور قدرترا قرن آسيا ناميده 21بسياري از متفكران قرن 
دانند. اگر اين گزاره را ترين شاخص اين بروز و ظهور ميژاپن و كره جنوبي را مهم

هاي فلسفي جديدي براي معنادهي به اين جهان جديد آسيايي بپذيريم، نيازمند كوشش
المللي ساالنه هاي بينهاي بنياد كنفوسيوس در چين و برگزاري همايشخواهيم بود. تالش

كه اي با حضور هزاران متفكر از سراسر جهان تالشي است براي معنادهي به دنياي آينده
الملل بايد امروزش بر بنيادهاي ديروزش استوار شود. اين مقاله بر آن است كه نظام بين

توان بر مبناي جهان كهن آسيايي و به نحو خاص انديشه باستاني ايران استوار آينده را مي
كه كنفوسيوس در چين شمرد. چناناي كه نابرابري و چالش را زشت ميساخت؛ انديشه
القبايلي عصر فئودالي روي آوردن به موسيقي براي هاي مستمر بينجنگبراي پرهيز از 

لطافت روح مردم را تجويز كرد، زرتشت ايراني نيز بر مفاهيمي چون امنيت، آرامش و 
هاي جهان توأم با صلح تاكيد كرد. بر اين اساس، هدف شادي به عنوان فلسفه زندگي و پايه
يشه زرتشت با تكيه بر كتاب اوستاست. روش مقاله، اين مقاله، رديابي مفهوم صلح در اند

نگاهي به زمانه و زندگي زرتشت و تحليل محتواي كيفي كتاب مذكور است كه البته با نيم
ترين تعامل متن و زمينه انجام خواهد شد. يافته مقاله آن است كه در كتاب يسنا كه از مهم

يا آرامش شده است كه مفهومي  هاي اوستاست، تاكيدات فراواني بر مفهوم رامشبخش
متفاوت از آسايش است. تكيه اصلي آرامش بر شادي، پرهيز از استرس و فارغ بودن روح و 
روان آدمي از هرگونه دغدغه است. به استناد اين مفاهيم كه در جاي جاي متن مزبور به 

پرهيز از توان به فهمي از نظم سياسي مبتني بر آرامش، رضايت نقش و خورد، ميچشم مي
خشونت مدنظر زرتشت پي برد. نتيجه مقاله آن است كه براي ترسيم مباني فلسفي دنياي 

هاي هاي تمدنتوان به آموزهپرهيزي مهمترين مؤلفه آن خواهد بود، ميجديد كه خشونت
  هاي بعد تاريخ ايران نيز تداوم داشت.باستاني ايران روي آورد كه در دوره

  هاي باستاني، تمدن ايراني، زرتشتدنصلح، تم واژگان كليدي:
                                                            

  . دانشيار علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي1
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هاي هاي تاريخي روشنفكران و صلح: نقش روايتالتفات
  هاي صلح آيندهگذشته در طرح امكان

  1وحيد اسدزاده
  
ها و ژانرهاي متعددي توسط مورخان هاي مختلف در روايترنگبا تحميل پي» گذشته«

شوند و نمايانده مي» تاريخ«هاي گذشته در قالب شود. اين روايتمي و روشنفكران ارائه
هاي مختلف اجتماعي همچون سياست و فرهنگ مؤثرند. منظور از التفات بر ساحت

آگاهانه آن را براي مواجهه ـ  تاريخي نگرش و وجهي است كه مولف در فرآيندي نيمه
تاريخ توليد شده از تاريخ را  گزيند. جنس التفات به تاريخ، ژانربا تاريخ برمي

هاي تاريخي در ژانرهاي ترين مولفان روايتگزيند. روشنفكران يكي از اصلي برمي
دهند به طور بالقوه و ارائه مي» ديگران«در برابر » ما«مختلف هستند و با طرحي كه از 

از  دهند. خاورميانه به علت وجود طيف وسيعيبالفعل به روابط ما و ديگران شكل مي
هاي متعددي از مواجهات ما و ديگران توسط ملل، مذاهب و اقوام شاهد ترسيم

روشنفكران كشورهاي مختلف از جمله ايران بوده است. تعامل اين جوامع با غرب بر 
ساز تاريخي افزوده است. سوال هاي هويتدر روايت» ديگري«هاي تعريف پيچيدگي

هاي گذشته هاي تاريخي توليد كنندة روايتفاتاين مقاله آن است كه در ميان انواع الت
تواند امكان بيشتري براي صلح بين ما و ديگران در آينده پديد آورد؟ براي كدام يك مي

پاسخ به اين سوال تالش خواهد شد تا با استفاده از روش هايدن وايت در تعريف 
ران را معرفي كنيم و هاي تاريخي در ترسيم ما و ديگژانرهاي تاريخي، انواعي از التفات

- سپس خصوصيات بالقوه و بالفعل هريك از آنها را در نسبت با توانايي ايجاد و امكان

بخشي به صلح بسنجيم. ماهيت اصلي اين مقاله طرح تئوريك مبحث ياد شده است، اما 
در فرآيند استدالل به روشنفكران خاورميانه به خصوص ايران تاكيد خواهد شد. فرضيه 

هاي ن است كه التفات تراژيك به تاريخ گذشته (به معني استفاده از شاخصمقاله اي
هاي تاريخي شود) در توليد روايترنگ روايتي كه از گذشته بيان ميتراژدي در پي

                                                            

 . دكتراي علوم سياسي، گرايش انديشه سياسي از دانشگاه تهران. اين مقاله از رساله دكتري نويسنده1
سازمان و «در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با عنوان  1398استخراج شده كه در آذر اه 

 دفاع شده است.» آوري تراژيك روشنفكران به تاريخ در ايران معاصرتبعات روي
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سازد. هاي صلح در آينده را با موانع جدي روبرو ميتوسط روشنفكران خاورميانه امكان
اي هايي كه به صورت كتابخانهند دادهكاين پژوهش با رويكري فلسفي تالش مي

تحليلي و با استفاده از روش استنتاج به  ـاي توصيفي اند، به شيوهآوري شده جمع
  بهترين تبيين به نتيجه برسند.

  
  آوري تراژيك، هايدن وايتهاي تاريخي، التفات، ديگري، رويروايت واژگان كليدي:
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ها و زدن كتابستيز: مورد آتشنگاري صلحتاريخ
  هاي ايران كتابخانه

  1سيد هادي برهاني
  

اي ستيزي دقت ويژههاي صلحپس از جنگ جهاني دوم انديشمندان صلح در ريشه
آموزشي اين پديده توجه كردند. از اين هاي فرهنگي، علمي و نموده و به ريشه

سازد و رهايي و شود. ذهني كه دشمني ميها شروع ميانداز، جنگ از ذهن چشم
بيند، گام الزم را براي ورود سعادت خود را در گرو نابودي دشمن و خالصي از آن مي

 اي بر مطالعات صلح و به جنگ برداشته است. توسعه اين ايده تاثير قابل مالحظه
هاي شدن زمينهطلبانه گذاشته و پايداري صلح را مشروط به فراهمهاي صلحسياست

فرهنگي آن دانسته است. براين اساس يونسكو، به عنوان بازوي فرهنگي سازمان ملل، 
زده موظف گرديد وظيفه اشاعه فرهنگ صلح را برعهده گيرد. همچنين در قاره جنگ

دستوركاري در اين زمينه آماده نموده كه به موجب اروپا كنفرانس صلح و امنيت اروپا 
آن الزم است آموزش و محتواي آموزشي در كشورهاي عضو فرهنگ صلح را ترويج 

آفرين اجتناب نمايد. در اين راستا پراكن و جنگنموده و از انتشار مطالب نفرت
ل اين امر اي قرار گرفتند. دليهاي درسي تاريخ مورد توجه ويژهنگاري و كتاب تاريخ

ها و تاثير اين نگاه بر گيري نگاه ملي به خود و ساير ملتنويسي در شكلاهميت تاريخ
  روابط، دوستانه يا خصمانه، ميان كشورهاست. 

هاي فرهنگي آن، توجه هاي ناگوار جنگ با ديگران و ريشهتجربهرغم در ايران، به
ادبيات مربوطه در اين زمينه  هاي علمي و آموزشي آن نشده و همچنانزيادي به ريشه

نگاران، هاي مربوطه، همچنان تاريخفقير و ناكافي است. در فقدان چنان ادبيات و آگاهي
كنند كه يك نتيجه هاي تاريخي توليد و ترويج ميرسمي و غيررسمي، در كشور روايت

به مهم آن ايجاد بدبيني و خصومت نسبت به ديگران، همسايگان و ساير اقوام و ملل 
  هاي همسايه است.ويژه ملت

                                                            

  . استاديار دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران1
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هاي تاريخي مسلط در كشور توجه نموده و انداز به روايتاين مقاله از اين چشم
هاي ايران، را براي بررسي و ارزيابي ها و كتابخانهيك نمونه؛ يعني آتش زدن كتاب

و  هاانتخاب نموده است؛ آيا به راستي در جريان حمله اعراب مسلمان به ايران كتابخانه
هاي موجود در اين سرزمين به آتش كشيده و نابود شده است؟ مقاله حاضر در كتاب

تالش است ضمن پاسخگويي به اين پرسش، از طريق تحليلي تاريخي، نقش 
آفرين، نفرت پراكن و در هاي خصومتنگاري ناسيوناليستي را در توليد روايت تاريخ

  ستيز ارزيابي نمايد.ساز و صلحنهايت جنگ
  
نگاري ناسيوناليستي، آتش  ستيز، تاريخنگاري صلحنگاري، تاريختاريخ اژگان كليدي:و

  هاي ايران، حمله اعراب به ايرانزدن كتابخانه
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شناسي در منظومه فكري و عملي الهيات صلح: تاملي بر انسان
 امام موسي صدر

  1زادالناز پروانه
  

شود. بر اين جمله مفاهيمي است كه ذيل الهيات سياسي بحث ميالهيات صلح از 
ايدئولوژيك و ادبيات  طور كه برخي از سياستمداران ديني به تمهيداتاساس، همان

هاي سياسي خود مشروعيت بخشند، متقابالً يازند تا به كنشتئولوژيك دست مي
دانند. اگزيستانس انسان الهي مياند كه محور اصلي اديان را در سياستمداراني هم بوده

هاي برآمده و گرايش» دگر«بخشي به نقش انسان اجتماعي، در پي جذب آنان با اصالت
اند؛ براي نمونه امام موسي ايدئولوژيك خود را مبنايي براي جذب و نه طرد قرار داده

نگر از صبغه وجودي گرا بود كه با دركي واقعانديش و تمدنصدر شخصيتي صلح
هاي ديني را نقطه عزيمتي براي همسويي ملل و اقوام قرار داد. وي انسان موحد، آموزه

شناسي انسان معتقد به الهيات، راه گفتگو و مدارا را در پيش اي از معرفتدر منظومه
مند گرفت تا امر سياسي راستين را از كمند تعصبات قومي برهاند و كنش سياسي قاعده

هاي كالمي عبور دهد. در اين مقاله برآنيم از رهگذر فرضشرا از سنن تاريخي و پي
سياسي شخصيت امام موسي صدر پرداخته و بدين ـ  متدولوژي اسكينر به وجوه الهي

سوال بپردازيم كه رهيافت الهياتي و انسان شناختي ايشان چه تاثيري برمنازعات 
ا مورد بررسي قرار داد توان اين فرضيه راي معاصر وي داشته است؟ در پاسخ مي منطقه

محوري و بخشي به انسان، جامعهكه در نگاه و سيره عملي امام موسي صدر، تشخص
گريزي و ، تابعي از الهيات صلح است كه در نهايت به تنش»دگر«اعتباردهي به عنصر 
آميز سياسي اقوام مختلف به ويژه در ژئوپليتيك خاورميانه منتهي همزيستي مسالمت

   گردد.مي
  

 شناسي، دگرباوري، فكر سياسيامام موسي صدر، الهيات صلح، انسان واژگان كليدي:

                                                            

  گاه تربيت مدرس. مدرس مدعو دانشگاه، دكتري انديشه سياسي دانش1
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  ورزي و صلحسازي؛ اخالل در فرايند انديشهدوگانه
  1آباديمجيد توسلي ركن

  

اي كه وجود بارهاي هاي ظاهرا متعارض و متضاد فراوانند، به گونهدر جهان عيني پديده
اي براساس مفهوم تضاد تفسير شده اتم نيز نزد عده مثبت و منفي پروتون و الكترون در

ها و تضادهاي مختلف در ها، تعارضاست. در جهان اجتماعي آدميان نيز تفاوت
هاي مختلف بسياري بر سازياي كه دوگانههاي گوناگون مشهود است به گونه حوزه

تعبير حيات رود. نكته آن است كه تفسير و ها شكل گرفته و به كار مياساس واقعيت
ورزي نيز از گذشته تا كنون بر بنياد آدميان و سعادت و شقاوت ايشان در حوزه انديشه

ها صورت پذيرفته است. مدعاي اين نوشته آن است كه به نظر سازيبسياري دوگانه
اي هاي موهوم يا مبتني برواقعيات زمينهسازيرسد تئوريزه كردن و تعميم دوگانهمي

ها نمونه رئال، پرولتاريا/ بورژوا، سنتي/ مدرن، علمي/ غيرعلمي و ده آل/همانند ايده
هاي آتي تقويت و ورزي را مختل ساخته و زمينهديگر در ادوار مختلف فرايند انديشه

ها و نمايد. بر اين پايه، شايد يكي از زمينهيا توليد تعارضات جديد را فراهم نموده و مي
وامع منطقه خاورميانه، به ويژه صلح مثبت، تالش براي لوازم تمهيد و تعميق صلح در ج

ورزي است كه به روشني هرگونه هايي در حوزه انديشهسازيعبور از چنين دوگانه
  كنند.خواهي را با چالش روبرو ميجريان صلح

  ورزيسازي، صلح مثبت، انديشهدوگانه واژگان كليدي:
  

                                                            

  . عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران1
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  هاي خاورميانهملتـ  آميز دولتوگوهاي فرهنگي صلحگفت

  و بازدارندگي مداخالت آمريكا و متحدان  
  1اكبر جعفريعلي

  
 ـ دولت متقابل روابط ابعاد ساير محركه موتور مثابه به آميزصلح وگوي فرهنگيگفت
 حاضر جوامع توسعه و رشد اصلي هسته نيز و المللبين و ايمنطقه نظام در هاملت

 موجب پديده، اين از آمريكا حمايت و خاورميانه در اسرائيل پيدايي شود.مي ارزيابي
 ايشكننده وضعيت در اسالم جهان از بخش اين هايملت ـ دولت امنيت است شده
 سازيهمراه با و استراتژيك متحدان عنوان به اسرائيل و آمريكا بنابراين، بگيرد. قرار

 غيرمردمي هايدولت در نفوذ و نامشروع حضور با اروپايي هايدولت از برخي
 تحميل منطقه هايملت بر ناپذيريجبران هايهزينه عربي هايدولت از برخي
 جهان قلمرو مهم ركن عنوانبه منطقه هايملت و ايران اسالمي جمهوري اند. كرده
 اين و هستند دارريشه ارزشي و ديني فرهنگي، تاريخي، اشتراكات داراي اسالم
 مقاله اساسي سؤال است. داشته محوري اتتأثير آنها مختلف مناسبات بر مسئله
 و خاورميانه منطقه هايملت ـ دولت ميان فرهنگي وگوهايگفت كه است آن حاضر
 و صلح تواندمي چگونه آمريكا، ويژه به اي،فرامنطقه گرمداخله هايدولت عليه اتحاد
 قدرت يك نعنوابه ايران همچنين، نمايد؟ تأمين پايدار طور به را خاورميانه امنيت

 به دهيشكل در تواندمي چگونه الملليبين و ايمنطقه نظام منظومه در تأثيرگذار
 و ايران كه است آن از حاكي فرضيه كند؟ آفرينينقش منطقه اين امنيت و صلح پديده
 ابزاري عنوان به خود علمي و فرهنگي هايظرفيت از خاورميانه هايملت ـ دولت
 صورت در و اندنگرفته بهره كامل صورت به عمومي ديپلماسي تحرك براي

 و سازنده مراودات رشد بستر توانندمي جانبهچند تعامل در هاظرفيت اين بكارگيري
 آورند. فراهم ايفرامنطقه هايقدرت مداخالت برابر در را ايمنطقه آميزصلح
 با فرهنگي وگوهايگفت كه است آن تبييني روش به حاضر بررسي هاي يافته

                                                            

 الملل، گروه علوم سياسي دانشگاه مازندراندانشيار روابط بين 1.
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 متغير يك عنوان به نيز و كند مي رسوخ جوامع زيرين هاي اليه در بيشتري سهولت
 و بخشد تسهيل را ايمنطقه درون همگرايي روند تواندمي هاملت بر تمركز با كارآمد

 هايملت ـ دولت و ايران بين هاهمكاري بالقوه هايظرفيت ساير حال، عين در
 و بالفعل امنيتي و سياسي اقتصادي، هنگي،فر ابعاد در را خاورميانه منطقه

   كند. توانمندسازي
  

  .، ايران، منطقه خاورميانه، آمريكاوگوي فرهنگي، صلحگفت: واژگان كليدي
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 گفتمان صلح روند در جايگاه مناسبات اخالق و سياست
  گرايي)چندفرهنگ بر ديتأكخاورميانه (با 

  1چياننيلوفر چيني
  

و  ها استيس دهد يوضوح نشان م گذشته به يها سال يط نحليال يِالملل نيب يها يريدرگ
ي و شكست مواجه شده ناكامبا صلح در هر بخش از جهان  جاديدر ا يفعل يها هيرو

اي برخوردار پذيري ويژهاز اين منظر، منطقه خاورميانه از حساسيت و آسيباست. 
اي و فرقه يي، منازعاتگرا افراطمنطقه، تروريسم،  يكييبافت موزااست. عواملي چون 

 الملل نيبدر عرصه ها و مناقشات تنشكانون  هاي نيابتي، اين منطقه را بهقومي، جنگ
علل  يدر بررساين حوزه مطالعاتي،  ننظرا غلب محققان و صاحبااست.  مبدل كرده

و  كه ذيل گفتمان رابطه اخالق ييگرافرهنگي رويكرد چندها از مؤلفه منطقه تتعارضا
رهبران،  ماتيعمدتاً بر تصمتمركزشان  و كنند يم يپوش چشم شود،تعريف مي استيس

اخالق  ييآمفهوم و كارهمواره  كه يدرحال است.پراكنده  يدادهايها و رو اقدامات دولت
از مباحث مهم ي الملل نيبآميز اختالفات و حل مسالمتها  دولت انيدر مناسبات م

 گاهينوشتار ناظر بر نقش و جا نيا يراستا سؤال اصل نياست. در ا الملل نيروابط ب
است.  انهيخاورم يها محور در حل منازعات و تنشاخالق يها كاربرد مؤلفه

موانع  نيتر مهمي و تاريخي يكي از اسيس ي، ديني،از فرهنگي هويتي اعم ها يريدرگ
محور القشود. تهديدي كه با يك نگرش اخرسيدن به صلح در اين منطقه محسوب مي

بايد آن را به سمت فرصت هدايت نمود. اين مقاله با  گراييبر پايه تساهل و كثرت
ي در پي واكاوي و انگار سازهاستفاده از روش توصيفي و تبييني و چارچوب نظري 

 انهيخاورمصلح در  روند گفتمان دري آن ها مؤلفهبازبيني چگونگي مناسبات اخالق و 
 فيمتنوع تعر يتيهو هايبراساس احترام به ارزش يگاران سازه يشناس معرفتاست. 

و محور اخالق يهنجار ريتفاس ي،انسان هايمنظر توجه به كنش نياست. از ا شده 
حل مناقشات در  يدينقش كلهاي ادراكي ميان بازيگران اصلي منطقه شناخت تفاوت
  خواهد داشت. انهينوظهور در خاورم يها بحرانهاي هويتي و ناشي از شكاف

    ي، دين، هويتانگار سازهگرايي، فرهنگچند اخالق، ي:ديكلواژگان 
                                                            

  . دكتري انديشه سياسي ـ مدرس دانشگاه آزاد واحد پرديس1
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آموزش رواداري مذهبي، پلي از جنگ به صلح در خاورميانه 
  پرآشوب

  1محمدجواد حسيني
  

اسـت كـه صـلح و     ديرزمانيو  نام خاورميانه گره خورده با جنگ، ناآرامي و درگيري است
ترين متاع اين پهنه جغرافيايي گشته است. نايافتنيزيست همراه با آرامش، دورترين و دست

سواي استعمار ديرين اشغالگران، همزيستي مردمان اين ديار همواره بـا عـداوت و دشـمني    
همراه بوده است. اين همجواريِ پرتنش اغلب ريشه در نابردباري مذهبي، خودبرترپنـداري  
آييني و تاكيد بر برتري فكري و عقيـدتي مردمـان ايـن منطقـه دارد. در خاورميانـه مفهـوم       

هاي عقيدتي داده است و مردمان آن شهروندي جاي خود را به عضويت در گروهها و نحله
به جاي آنكه خود را شهروند سرزمينشان بدانند، خود را عضو گروه مـذهبي معتقـد بـه آن    

دارند و همين امر سبب بروز اخـتالف  » ديگري«برتر از » منِ«كيد بر پندارند و هركدام تا مي
گردد. اختالفي كه در وهله اول براي اثبات اين برتري و در مرتبـه دوم همـراه   ميان آنان مي

با اجبار و تاكيد بر پذيرش آن است كه اگر اين پذيرش صورت نپذيرد دليـل خـوبي بـراي    
عدم آموزش رواداري مذهبي و فقدان فرهنگ تحمـل  آغاز درگيري است. اين امر ناشي از 

هاي اسالمي رغم تاكيد آموزهپيروان ساير اديان و حتي فرق مذهبي يك دين واحد است. به
هـاي مـذهبي در خاورميانـه    انگاري آن سبب پديداري جنگبر برابري ابناي انساني، ناديده

هاست كـه  دهي به اين پرسشختحليلي در پي پاسـ   شده است. اين مقاله به شيوه توصيفي
هاي اعتقادي ديگران چه تاثيري در ايجاد صلح در آموزش رواداري مذهبي و تحملِ تفاوت

اي هـاي فرقـه  ها از ميزان و فراوانـي خشـونت و درگيـري   خاورميانه دارد؟ آيا اين آموزش
ري و كاهد؟ در اين نوشتار نقش آموزش رواداري مذهبي، موازين حقوق بشـ خاورميانه مي

آزادي عقيده و بيان و پذيرش عقايد و باورهاي ديني متفاوت به عنوان مهمترين دليل گذار 
از فرهنگ ناصلح به فرهنگ صلح و ايجاد زيست بدون خشونت و توأم با شكيبايي مذهبي 

  مورد واكاوي قرار گرفته است.
 ، خاورميانهصلح، آموزش رواداري مذهبي، تحمل و مدارا، آزادي عقيده واژگان كليدي:

                                                            

 فارابي) و حقوق دادرسي اداري دانشگاه پيام نور. . كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران (پرديس1
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  لزوم گفتگو و احياي روابط ميان مسيحيان و مسلمانان
   1نسرين حيدرزاده اصفهاني

  
ديني لزوم گفتگو و احياي ديني و بروناصلي مقاله حاضر، بررسي داليل درون مساله

ترين تحليلي است كه عمدهـ  روابط ميان مسيحيان و مسلمانان به روش توصيفي
گفتگوي اديان؛ بررسي آيات قرآن و روايات اسالمي  مساله محورهاي آن شامل بررسي

در زمينه اشتراكات، لزوم گفتگو و احياي روابط ميان مسيحيان و مسلمان؛ و بررسي 
گفتگوي مابين است. عملكرد و تالش مسيحيان و مسلمان در زمينه احياي روابط في

درگيري فعاالنه در آداب ديني آميز، مبادالت دوستانه، زيستي مسالمتاديان به معناي هم
قرآن  هايبرخي از سورهديگري و همكاري براي ايجاد تغييرات اجتماعي است. 

عمران، بقره، مريم، نساء، مائده، اعراف، عنكبوت، حديد و فتح در ارتباط با همچون آل
پذيرش ديدگاه قرآن درباره اهميت احترام مسلمانان به شخصيت حضرت عيسي، 

لزوم احياي روابط ميان مسيحيان و مسلمانان است. حقانيت انجيل از سوي مسلمانان و 
اسالم، مسيحيت و يهوديت، سه دين متكي به وحي، توحيد و ها، بر اساس اين سوره

منتسب به حضرت ابراهيم است. پرستش خداي واحد، شرك نورزيدن به او، تالش 
عي و اعتقاد به بازگشت حضرت عيسي در كنار براي برقراري عدالت، برابري اجتما

هاي بر اساس آموزه حضرت مهدي، وجه مشترك دو دين مسيحيت و اسالم است.
قرآني، احاديث ائمه شيعه و عملكرد حضرت محمد (ص) به عنوان رهبر مسلمانان، 

احياي روابط ميان اديان الهي امري  دين مسيحيت تهديدي براي دين اسالم نيست.
باوران در سطح جهاني، خشونت و افراط ست زيرا امروزه يكي از مسائل دينحياتي ا

هايي بسته و تغييرناپذير است. گيري ذهنيتدر پوشش باورهاي ديني و شكل
بيش از آن كه ريشه در تعاليم  هاي پيروان اديان در رويارويي با اديان ديگرناشكيبايي

هاي ي نهادهاي ديني و دخالت قدرتاديان داشته باشد، ناشي از انحصارگرايي برخ
به محاق رفتن مسير تفاهم در سطح كالن، تعامل سازنده ميان فرق، اديان،  سياسي است.

با نگارش  16پژوهشگران مسيحي از قرن  اقوام و مذاهب را به مخاطره خواهد انداخت.
مسلمانان در احياي روابط ديني با  آميز درباره اسالم و صدور بيانيههاي صلحپژوهش

                                                            

 . كارشناسي ارشد اديان و عرفان از دانشگاه الزهرا (س)1
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در قرن  و تاسيس دبيرخانه گفتگوي اديانواتيكان دوم جهاني  شورايبيانيه كوشيدند. 
دو دين مسيحيت و اسالم از سوي مسيحيان بود.  روابطبهبود عطف  نقطه 20

وگوي المللي گفتوگوي اديان، مركز بينگفت پژوهشگران مسلمان نيز با تاسيس مراكز
 احياي روابط ميانبرد هاي موثري در پيشگام ذاهبها و دانشگاه اديان و متمدن

    اند.مسلمانان و مسيحيان برداشته
  

  هااسالم، مسيحيت، گفتگوي اديان، گفتگوي تمدن واژگان كليدي:
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هاي ديني در جهان اسالم و تأثير حامالن مدرنيته بر قرائت
  نسبت آن با صلح و خشونت

  1شهاب دليلي
  

طلب، ساليان متمادي است كه درگير خشونت، تولد اديان صلحخاورميانه به عنوان مهد 
كننده اي، مستقل و تسريعثباتي است. اين وضعيت داراي متغيرهاي زمينهجنگ و بي

توان تا زمان مواجهه جهان اسالم با دنياي مدرن در است. شروع اين وضعيت را مي
برگرداند و نوع اين مواجهه را يكي هاي مدرنيته عقب قالب آشنايي خاورميانه با مولفه

  ترين متغييرهاي تأثيرگذار بر وضعيت امروز خاورميانه دانست.از مهم
انديش تشكيل اي روشنطور مشخص طبقهباآنكه حامالن مدرنيته در ايران را به

هاي دنياي غرب، در بستر گفتماني دادند، موجبات آشنايي اين افراد با پيشرفت مي
ها بر وجود آمده و اين مولفه تا مدتمحور كشور همسايه شمالي بههاي جنگسياست

شناسي حامالن مدرنيته در ايران سايه افكنده است. لذا سوال هاي معرفتتمامي زمينه
دارد كه مواجهه جهان اسالم با حامالن مدرنيته چه تأثيري بر اصلي اين مقاله بيان مي

كند تا با روش توصيفي ن نوشتار تالش ميجايگاه صلح و ديگرستيزي داشته است؟ اي
گرايي تحليلي به فرايند مواجهه جهان اسالم با جهان مدرن پرداخته و به علل خشونت
دارد كه و عدم صلح اشاره نماييم. بر اين اساس، فرضيه اصلي ما در اين نوشتار بيان مي

ترين عامل ي مهمستيزگري و ديگرياز آغاز مواجهه جهان اسالم با مدرنتيه، نظامي
مدرنيزاسيون در جوامع اسالمي بوده كه اين از طرفي به فهم ناقص مدرنيته و از طرفي 

مدرن منتهي بندي پستبار از دين در يك صورتهاي خشونتديگر به ترويج قرائت
  شده است.

  
    ستيزيبار، ديگريهاي خشونتمدرنيته، جهان اسالم، صلح، قرائت واژگان كليدي:

                                                            

. دكتري علوم سياسي، گرايش انديشه سياسي، دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد 1
  تهران مركزي.
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عالي و صلح در خاورميانه؛ جايگاه مقوله مطالعات آموزش 
  صلح در آموزش عالي كشورهاي خاورميانه

   1بهاره سازمند
  

كشور هر نظام آموزش عالي از مهمترين سازوكارهاي توسعه علمي و كارآمدي در 
ها تشكيل ترين بخش نظام آموزش عالي را هم دانشگاهشاخص وشود  محسوب مي

اند كه جداي از جلو ثيرگذاري شدهأتبديل به مكان هاي هندسي ت دهند كه امروزهمي
بردن اقتصاد به عنوان ركن اساسي پيشرفت بشريت، همچون ابزار اوليه براي آموزش 

در اين ميان گشايش  .شوندهاي رقابتي در نظر گرفته مينخبگان براي حركت در جريان
هاي شديد به جريان شدن نيز گرايي نو و جهانيو گسترش فرايندهاي منطقه مرزها

ها را به ابزار و نيرويي دانشگاه منجر شده و ويژه افرادكاال، خدمات، اطالعات و به
درك متقابل و پايداري جغرافياي سياسي  اي وو منطقه قدرتمند براي تعامالت جهاني

 .مبدل كرده است

هاي متعدد ميان منطقه خاورميانه از ديرباز كانون منازعات، مناقشات و رقابت
اي بوده و راهكارهاي مختلفي هم براي حل اين اي و فرامنطقههاي منطقهقدرت

ها ارائه شده است. آنچه كه كمتر بدان پرداخته شده نقش آموزش مناقشات و رقابت
سازي و مديريت هاي مهم منطقه در تقويت فرهنگ صلح، صلحعالي و به ويژه دانشگاه

اي بوده است. بنابراين سؤال آن است كه آموزش عالي قهمنازعات و مناقشات منط
گرايي مبتني بر تقويت فرهنگ صلح در كشورهاي خاورميانه چه نقشي در تقويت منطقه

هاي مهم كشورهاي منطقه از چه اين منطقه داشته است و مطالعات صلح در دانشگاه
  جايگاهي برخوردار است؟ 

ه مطالعات صلح از جايگاه قابل توجهي در شود اين است كاي كه ارائه ميفرضيه
هاي مهم كشورهاي خاورميانه برخوردار نبوده و آموزش عالي نقشي بسيار دانشگاه

گرايي مبتني بر تقويت فرهنگ صلح در منطقه داشته است. نقش ناچيز در تقويت منطقه
ي بوده و اصلي مديريت مناقشات و منازعات بر عهده نهادها و كارگزاران ديپلماسي سنت

                                                            

  اي دانشگاه تهران. دانشيار گروه مطالعات منطقه1
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نه ديپلماسي جديد كه ديپلماسي عمومي و ديپلماسي علم و فناوري به عنوان نمودهاي 
شوند. روش پژوهش مورد استفاده در مقاله حاضر روش تركيبي و اصلي آن شناخته مي

  هاي كيفي و اسنادي خواهد بود.تلفيقي از روش
  

    گراييخاورميانه، صلح، آموزش عالي، دانشگاه، منطقه :واژگان كليدي
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ثباتي خاورميانه و راهكارهاي هاي مذهبي در بيتاثير چالش
  بخشي به آنپايان

  1محمدمحسن شارعي
  

هاي طوالني است كه از داشتن يك صلح پايدار و ثبات سياسي در تنگنا خاورميانه سال
توان اقامه ايان خاورميانه داليل گوناگوني را ميپثباتي و منازعات بيقرار دارد. براي بي

ثباتي اين گري در دوران معاصر در خاورميانه بر بيكرد. آنچه مسلم است ظهور سلفي
سوزي را روشن كرده است. مسئله اصلي اين هاي خانمانمنطقه افزوده و آتش جنگ

بخشي راهكارهاي پايانثباتي منطقه و هاي مذهبي در بيمقاله بررسي ميزان تاثير چالش
توان در سطوح مختلف از هاي مذهبي موجود در خاورميانه را ميبدان است. چالش

قبيل شيعه و سني، علوي و سني، مسلمان و غيرمسلمان، متشرع و صوفي، سكوالر و 
توان هاي گوناگوني فرا ملي و فرو ملي ميگرا تقسيم كرد. همچنين در چارچوباسالم

هاي مذهبي ار داد. دغدغه اساسي مقاله بر اين است كه ابتدا چالشمورد مطالعه قر
ها در موجود در خاورميانه را شناسايي كرده و پس از آن با اثبات آثار اين چالش

جو در چارچوب مليت را به عنوان گرايي مسالمتثباتي خاورميانه، ترويج جماعت بي
هاي مذهبي به اختالفات و درگيريثباتي ناشي از راهكار پايان بخشيدن به چالش بي

فرهنگ ـ  اثبات برساند. اين مقاله به لحاظ بنياد نظري براساس ايده دوگانه ساختار
ماكس وبر نگارش و بر پايه آن تحليل شده است. وبر در اين نظريه تالش داشته است 

  همزمان نقش ساختار و فرهنگ را در دستيابي به تحوالت بزرگ مشخص نمايد.
  

  ثباتي، خاورميانه، سني، شيعه، صلحبي ن كليدي:واژگا
    

                                                            

 علوم سياسي از دانشگاه عالمه طباطبائي.. دكتري 1
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آميز در ميان بررسي نقش دانشگاه در ترويج نگرش صلح
  كشورهاي منطقه خليج فارس

  1زينب صدوقي
  

دانشگاه به عنوان موجوديتي فرهنگي، نقش شاياني در ترويج الگوهاي خاص نگرشي، 
فرض بر اين است كه نهاد دانشگاه كند. با توجه به اين كاركرد بينشي و رفتاري ايفا مي

دهنده و مروج فرهنگ و تعامالت مبتني بر صلح و دوستي باشد و تواند شكلمي
ها تلقي شود. با گري فعال در توسعه فرهنگ صلح در روابط افراد و دولت كنش

آفريني، در مقاله حاضر به بررسي اين موضوع خواهيم مفروض قرار دادن اين نقش
شگاه (به عنوان نهادي مستقل)، چه نقش و جايگاهي در مديريت، پرداخت كه دان

كند. با توجه به سابقه ديرينه ناآرامي ها ايفا ميها و ملتها بين دولتكاهش و رفع تنش
و اختالف ميان كشورهاي حوزه خليج فارس كه بخش زيادي از آن به عملكرد و نحوه 

در اين مقاله به طور ويژه به اين منطقه گردد، تعامل كشورهاي منطقه با يكديگر بر مي
گري فعال در عرصه پرداخته و به اين سؤال پاسخ خواهيم داد كه آيا دانشگاه كنش

گردد يا خير؟ فرض بر اين است كه ترويج صلح در منطقه خليج فارس تلقي مي
دهي به گفتماني با دال مركزي دوستي و تساهل و وحدت تواند ضمن شكلدانشگاه مي

با تأكيد بر اشتراكات، به مديريت بهينه تفاوت ميان كشورهاي منطقه كمك كرده و و 
هاي منفي انباشته شده را به سوي تصويري مثبت از يكديگر ها و نگرشسوءتفاهم

سوق دهد. بنابراين در قالب روشي توصيفي به بررسي نقش دانشگاه در ترويج نگرش 
دانشگاهي كشورهاي منطقه پرداخته و از اين آميز و همچنين تعامالت و بينش صلح

هاي كشورهاي منطقه در منظر پيشنهادهايي در راستاي استفاده از ظرفيت دانشگاه
  هاي موجود ارائه خواهيم داد.ها و سوءتفاهممديريت ناآرامي

  
 دانشگاه، صلح، كشورهاي حوزه خليج فارس، وحدت، تنش و ناآرامي واژگان كليدي:

                                                            

 دكتري سياستگذاري فرهنگي 1.
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  مراحل تحول ادراك مفهوم صلح در كودكان؛ 
 مبنايي براي آموزش صلح

  1رضا صمدي
  2محمد رضاييعلي

  3اكبر امين بيدختيعلي
  4محمود نجفي

  5ارثيفرحناز كيان
  

 به. است كودكان در صلح مفهوم ادراك تحول مراحل بررسي حاضر، تحقيق از هدف
 63 ابتدا شد و استفاده پديدارنگاريكيفي  تحقيق طرح از اين هدف، به نيل منظور
 مصاحبه از استفاده با) 4 و 3 مناطق مدارس( تهران شهر ساله 13 تا 6 كودك
 كودكان هايپاسخ سپس. گرفتند و مطالعه قرار بررسي مورد ساختاريافته نيمه

 صلح مفهوم دهدمي نشان هاي اين مطالعهيافته. شد بنديدسته و بررسي كننده مشاركت
 ،»فرديبين صلح« عناوين توانمي و است تحولي روند داراي كودكان سني مراحل در
 تحولي مراحل در ترتيب به را »جهاني صلح يا پايدار صلح« و »الملليبين صلح«

 در صلح مفهوم درك كه است آن از حاكي حاضر تحقيق نتايج بنابراين .كرد مشاهده
 در و است توسعه درحال مراحلي داراي رواني، جانبههمه تحول فرايند پايه بر كودكان

 است. بنابراين قبل مرحله به نسبت متفاوت و تازه مفاهيمي داراي تحول از مرحله هر
  . نمود توجه مراحل اين به كودكان به صلح مفهوم آموزش در است الزم

 

   المللي، صلح پايدارفردي، صلح بينصلح بين كودكان، تحول صلح، واژگان كليدي:

                                                            

دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي، دانشگاه سمنان. اين مقاله برگرفته از رساله دكتري رشته . 1
  .شناسي تربيتي دانشگاه سمنان است روان

  استاديار گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه سمنان . 2
  استاد گروه مديريت آموزشي دانشگاه سمنان . 3
  استاديار گروه روانشناسي باليني دانشگاه سمنان. 4
  استاديار گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه سمنان. 5
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وضعيت ديجيتال و مسئلة خروج از وضعيت مستقل در 
  ممكن شدن مردم و صلح سرگشته  خاورميانه:

  1كياحامد طاهري
  
كنيم نظر به سوي صلح ميان كشورها  طور پيش فرض، وقتي صحبت از صلح ميهب

رسد و  ملت غريب به نظر ميـ  كه كاربرد صلح براي دوگانة حكومترود، در حالي مي
خواهيم مفهوم صلح را  شود. بنابراين، در اين مقاله، ما مي استفاده مي از واژة آشتي

ـ  اش در بافتي متفاوت بكار بگيريم تا وضعيت رابطة حكومت خارج از زمينة سنتي
ملت، به لطف پيوندخوردن با مفهوم صلح، امكان بازانديشيدن دربارة وضعيت 

هاي متفاوت زندگي، بدهد. ظرفيت  خاورميانه را، از نظر ظرفيت آن براي توليد موقعيت
هاي  هاي متفاوت زندگي داراي ماهيتي چندوجهي از توليد فضازمان توليد موقعيت

شدن مردم و حكومت است. ما بررسي ايدة صلح بين حكومت و جديد بواسطة فعال
هاي متفاوت زندگي در وضعيت ديجيتال  ملت را در پرتو امكان توليد موقعيت

كنيم. از اين رو، اين مقاله از نوع تحليلي نظري است كه با استناد  يخاورميانه بررسي م
به متون علمي در حوزة اجتماعي، فرهنگي، و سياسي عصر ديجيتال خاورميانه به خلق 

پردازد. بدين ترتيب،  ملت ميـ  ادبيات نظري دربارة ايدة چالش صلح بين حكومت
زمان ـ  ختي را در ماهيت فضاشناورود خاورميانه به عصر ديجيتال چرخشي هستي
هاي متفاوت زندگي در پرتو زايش  اجتماعي به وجود آورده است كه توليد موقعيت

ها، ايجاد موقعيت ناپايدا، و توليد  هاي جديد، چرخش ظهور و افول ارزش ارزش
هاي ماهيت وضعيت ديجيتال است. آميخته شدن مردم با وضعيت  حركت از ويژگي
هاي جديد اجتماعي، فرهنگي و  هايي براي توليد موقعيت ي ظرفيتگيرديجيتال به شكل

مثابه  ، به»مردم در خدمت حكومت مستقل«سياسي منجر شده است كه چرخشي را از 
مردم در «وضعيت تاريخي حكومت مستقل از مردم و حاكميت مطلق بر آنان، به سوي 

در برابر حكومت هاي مشترك  مثابه وضعيت نوظهور توليد ارزش ، به»خدمت مردم
مستقل رقم زده است. وضعيت مردم در خدمت مردم سامانة جديدي از قدرت را در 

                                                            

 . استاديار مؤسسة مطالعات فرهنگي و اجتماعي 1
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جغرافياي ارتباطي ديجيتال ب وجود آورده كه حكومت مستقل را در مقابل توليد 
هاي اشتراكي تحول خواه مردم بر سر دو راهي انطباق يا تقابل با آنها قرار داده  ارزش

هاي مشترك  ديجيتال موقعيت ناممكن توليد مردم با ارزش است. در نتيجه، وضعيت
خواه را ممكن كرد و يكي از مهمترين كاركردهاي آن در گسترش بهار عربي در تحول

خاورميانه بود. به همين سبب، در خاورميانه، با توجه به ريشة التين صلح در معناي 
آهنگي  خواه ناهمتحولهاي اشتراكي  آهنگي، بين حكومت مستقل و مردم با ارزش هم

بوجود آمده است كه صلح حكومت و مردم را، با توجه به عملكرد وضعيت ديجيتال 
هاي جديد هويتي با سرگشتي، ابهام و تعويق همراه كرده  در بوجود آوردن موقعيت

   است.
  

  بهار عربي، ديجيتال، حكومت، مردم، خاورميانه، صلح واژگان كليدي:
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  ك در ايجاد صلح و امنيت خاورميانهتاثير گردشگري آكادمي
  1مهدي طاهري

  
ها در عدم درك ها ميان ملتها و جنگتوان اذعان نمود كه منشاء بسياري از ناامنيمي

صحيح، شناخت ناكافي و تصوير نادرست از يكديگر رخ داده است. آنجا كه كشورها 
نموده و درصدد امكان ارتباط و تعامالت را ميان خود و كشورهاي ديگر تسهيل 

تري يافته است. يكي اند، صلح و امنيت در جهان نمود عينيفراگيري از همديگر برآمده
دهد مي گوناگون نشان هاي اين ارتباطات، درحوزه گردشگري است. مطالعاتاز شيوه

 صلح گسترش براي حياتي نيرويي خود بلكه است، در راستاي صلح تنها نه گردشگري
 ديگر با تعامل از را نو دانش و تجربيات گردشگران. آيدر ميبه شما ملت بين در

 و بخشندمي بهبود را يكديگر با شانآموزند و مناسباتمي كشورها و مناطق ها،فرهنگ
يكي از وجوه  .يابدمي گسترش مردم ميان در جويانهصلح روابط فرآيند اين در

گردشگري، گردشگري آموزشي و كنش كشورها در حوزه آموزش است. به باور 
نويسنده، با گسترش سفرهاي آكادميك اعم از تحصيلي و شركت در سمينارها و 
بازديدهاي علمي، امكان گفت و گو ميان افراد ايجاد شده و در اثر اين گفت و گو، 

هاي متعدد بيشتر گرديده و تصورات نگشناخت بشر از تنوع زيستي انساني و فره
نادرستي كه در اثر دوري از يكديگر بوجود آمده بود از بين خواهد رفت. نتيجه از ميان 

هاي يكديگر رفتن تصورات غلط، تفاهم و درك متقابل و پذيرش و احترام به تفاوت
اي جهان زاست. اين امر باعث حفظ و ايجاد صلح و نهادينه شدن امنيت در مناطق تنش

بويژه خاورميانه خواهد شد. بر همين اساس، با استفاده از نظريه كنش ارتباطي هابرماس 
به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه گردشگري آكادميك چه تاثيري در گسترش صلح و 
حفظ امنيت خاورميانه خواهد داشت؟ از آنجا كه فلسفه كنش ارتباطي هابرماس، فلسفه 

گران گردشگري آكادميك، گفت و گو ت، و در ذات كنشگفت و گو و ديالوگ اس
  تواند به پژوهش حاضر ياري رساند.صفتي برجسته است، لذا اين نظريه مي

  
 گردشگري آكادميك، كنش ارتباطي، گفت و گو، تفاهم، صلح و امنيت واژگان كليدي:

                                                            

 عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي مولوي  .1
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  بنديِ گفتمان جنگهاي زباني بر صورت تأثير دوگانه
  1عيسي عبدي

  
شناختي مبتني بر زبان در قرن بيستم بود. در اين تحول، زباني تحولي معرفتچرخش 

ها با مباحث ها و دوگانهنگرش به زبان به عنوان يك نظام از بازي كلمات، رابطه
ها و جهان متفكراني همچون ويتگنشتاين و سوسور پيوند دارد. زبان ميانجي انسان

طرف براي بيان واقعيت جهان صافي بيگاه يك آيينه شفاف يا واقعي است و هيچ
هايي كه در گفتار ها نهاده شده است؛ دوگانهها و دوگانهنيست. اساس زبان بر تقابل

شده يا مذهب مي سياستمداران موجب برانگيختن و عزم جنگ ميان دو ملت يا قوم
اي كه در شكل متاخرش در زبان تكفيري داعش و يا پيش از آن به گونهاست و چنان

ها بر پايه فرهنگ و ديگر در گفتار جورج بوش با القاي محور شرارت و خلق دوگانه
مذهب نمايان شده است. نگارنده در اين مقاله به دنبال تبيين اين مساله است كه 

هاي بازتوليدشونده مبتني بر فرهنگ و مذهب در جهان امروز به عنوان يك اصل دوگانه
ها به اين نخبگان قرار دارد. يكي از مهمترين واكنش زباني پيش روي همه متفكران و

شناسي صلح است كه زدايي از زبان، توجه به زبانها براي تلطيف و خشونتدوگانه
تواند به صورت يك روند آموزشي بسته به تاريخ يا موقعيت فرهنگي و تاريخي هر مي

و صلح پايدار و در نظام آموزشي و رسانه اي بدون خدشه بر امنيت  ملت در جهان
بدون آسيب به اقتدار و عزت يك ملت مورد توجه سياستگذاران فرهنگي و آموزشي 

  قرار گيرد. 
  

هاي زباني، چرخش زباني، صلح، جنگ، زبانشناسي صلح، دوگانه واژگان كليدي:
    سياست

    

                                                            

  (فرانسه) و دكتري تاريخ. كارشناسي ارشد زبانشناسي كاربردي 1
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فرهنگي گسترش صنعت توريسم در خاورميانه  ـ موانع سياسي
  با تأكيد بر ايران

  1فرشچيانزهرا 
  

ترين صنايع در جهان شناخته ترين و بزرگصنعت گردشگري به عنوان يكي از متنوع
شود به علت اهميتي شده است. اين صنعت كه از آن به عنوان موتور توسعه نيز ياد مي

كه از نظر اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد، بيش از گذشته مورد توجه 
در اين چارچوب و با عنايت به اهميت پديدة گردشگري در ها قرار گرفته است. دولت

تواند روند توسعه، بررسي وضعيت منطقه خاورميانه و به طور مشخص ايران مي
هاي توريستي فراواني وجود موضوعي قابل توجه باشد. در منطقه خاورميانه جذابيت

مورد توجه هاي فرهنگي و سياسي كمتر دارد كه به دليل برخي مشكالت و محدوديت
واقع شده است. همچنين ايران كه بر اساس گزارش يونسكو جز ده كشور برتر از نظر 

هاي بااليي براي پژوهش در هاي گردشگري است، از پتانسيلميراث فرهنگي و جاذبه
اين زمينه برخوردار است. با وجود اين، طبق آمارهاي رسمي موجود، ايران در حوزة 

منطقه خاورميانه نيز از جايگاه شايسته و مطلوبي گردشگري در بين كشورهاي 
برخوردار نيست. بحث حاضر با توجه به مزايايي كه صنعت گردشگري دارد، در تالش 

هاي گسترش اين صنعت شناسانه موانع و محدوديتاست تا با اتخاذ رويكردي آسيب
. چنين شرايطي را در منطقه خاورميانه و از جمله ايران مورد تجزيه و تحليل قرار دهد

هاي ساختاري در حوزه سازد كه موانع و محدوديتما را با اين پرسش مواجه مي
گسترش صنعت توريسم در منطقه خاورميانه و ايران امروز كدامند؟ در پاسخ به پرسش 

هاي هاي سياسي و ناامنيمذكور اين فرضيه طراحي شده است كه وجود بحران
كند و ه غرب آسيا در اذهان مردم جهان تداعي مياجتماعي كه نگرشي منفي از منطق

ريزي دقيق هاي منطقه به درآمدهاي نفتي و در نتيجه عدم برنامهوابستگي عموم دولت

                                                            

  . كارشناسي ارشد مطالعات خاورميانه دانشگاه عالمه طباطبايي1
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ترين موانع جذب توريسم در منطقه و از جمله ايران براي جذب گردشگران از مهم
ها و چالشاست. هدف نويسنده آن است تا با تمركز بر اين فرضيه، ضمن شناسايي 

گذارانه براي گسترش وضعيت مطلوب در هاي موجود، راهكارهايي سياستفرصت
  حوزه گردشگري در منطقه و ايران ارايه نمايد. 

  
گردشگري، خاورميانه، توسعه، موانع سياسي، موانع فرهنگي، درآمدهاي  واژگان كليدي:

  نفتي
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  نيلوفري از جنس صلح و دوستي ايراني؛
  ها و انديشه ايراني صلح و دوستي در اسطورهبررسي جايگاه 

  1اختر قاسمي
  

ها در طول تاريخ بشري ترين و ماندگارترين آرمانصلح به عنوان يك ارزش از اساسي
هاي مداوم در راستاي دستيابي به آن از زواياي بوده است و از ديرباز شاهد تالش

ايم. فارغ از اين الملل بودهمختلف اديان، مذاهب و دانش و ديسيپلين روابط بين
بوده و هستند نيز  اي كه مظهر جهاني صلحها، وجود برخي نمادهاي اسطوره تالش

ها دربرگيرنده باورهاي دليلي پررنگ بر اهميت اين دغدغه است؛ چرا كه اسطوره
  تر و فراتر از معني ظاهري اشاره دارند.ها هستند و نمادها به چيزي مقدسمقدس انسان

ه پيش رو ضمن شرحي كوتاه از نمادهاي جهاني صلح همچون كبوتر برگ مقال
اي ديني و يوناني دارند، بر زيتون به منقار و شاخه برگ زيتون كه اساس اسطوره

باورهاي اسطوره اي متمركز است كه ريشه در باورهاي باستاني و اساطير كهن ايرانيان 
ستي، صلح و كمال هستند. در واقع ها و مضاميني چون پاكي، دردارند و تجلي ارزش

در مقاله حاضر هدف آن است كه ايران به عنوان كشوري معرفي شود كه در طول 
تاريخ، آرمان صلح داشته است. ايرانيان گل نيلوفر آبي را كه مظهر اعتقادات و باورهاي 

دانستند و آن را مبتني بر پاكي و تهذيب نفس است نماد صلح، درستي و دوستي مي
كردند كه مهر و آشتي و هر ايزداني همچون اهورامزدا، ميترا و آناهيتا تصور ميمظ

مايه گل هاي اين ايزدان بوده است. ايرانيان باستان از نقشدرستي و پاكي از آموزه
نيلوفر آبي، به طور نمادين در هنر معماري خود به ويژه در تخت جمشيد به ميزان قابل 

  اند.توجهي بهره جسته
  
    صلح، اسطوره، نيلوفر آبي، اهورامزدا، ميترا، آناهيتا، تخت جمشيد  گان كليدي:واژ

                                                            

  الملل دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران. دانشجوي دكتري روابط بين1
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  سازي در منطقه خاورميانه جهت صلح كاربست ديپلماسي علمي

 1حسينيسيداصغر كيوان

  2زهرا بهرامي
  

هاي امنيتي در ابعاد سياسي، اقتصادي، در خاورميانه، از ديرباز كنشگران درگير بحران
دار نوعي نگرش حاكميت ريشه اند؛ وضعيتي كه ازمحيطي بودهزيستاجتماعي و 

اعتمادي، اي حكايت دارد. در اين شرايط، بيگرايانه (رئاليستي) بر معادالت منطقه واقع
هاي روابط متقابل ميان بازيگران ترين ويژگيتوازن تهديد و مسابقات تسليحاتي به مهم

اي تبديل شده است. منطقهآنان با ديگر كنشگران بروناي و نيز الگوي تعامل منطقهدرون
گرائي در روابط ميان بازيگران راهكارهاي گوناگوني با هدف ارتقاي سطح صلح

محوري منطقه اتخاذ شده كه در مواردي به كاهش تنش انجاميده است. در اين فضا با 
سازي براي ار، زمينهتشديد تنش امنيت انساني در منطقه، به زعم منطق ناظر بر اين نوشت

اي و الملل منطقهدر چارچوب سياست بين» ديپلماسي علمي«گيري و تقويت شكل
بويژه پايبندي بازيگران محوري به اين نوع ديپلماسي به عنوان جلوه جديدي از 

سازي كمك خواهد كرد. كاركرد كاربست قدرت نرم، در ابعاد مختلف بر روند صلح
گيرد و به دليل حضور نافذ ن علم و سياست شكل ميمزبور در بستر تعامل ميا

هاي مردم از جذابيت و مقبوليت مداران و تودهدانشگاهيان و متخصصان، براي سياست
 هايدر آستانهبااليي برخوردار است. در همين راستا، در سايه پيشبرد ديپلماسي مزبور، 

هاي ي، جلوهپلماسيعلم و علم در د يبرا يپلماسيد ،يپلماسيد يعلم برا
آفريني بازيگران كاركردگراي غيردولتي، سازي چون نقشگرايانه و صلح همكاري

هاي امنيتي ها، آگاهي از نيات و در نهايت مقابله با بحرانبرقراري تعامل براي تبادل داده
مشترك بروز كرده و تقويت خواهد شد. در اين راستا، پرسش محوري آن است كه 

كمك  خاورميانهسازي در چگونه به كاهش تنش و تقويت فرايند صلحديپلماسي علمي 

                                                            

  دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي(ره). 1
  عالمه طباطبائي(ره)الملل دانشگاه دانشجوي دكتري روابط بين. 2
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ها اين فرض آوري دادهمندي از روش كيفي و جمع؟ در پاسخ، با بهرهخواهد كرد
در  امنيتيـ  سياسي زدايي از روابطدليل حساسيته ديپلماسي علمي بشود كه آزمون مي

علمي و دانشگاهي و  اننخبگآفريني سازي براي نقش، فرصتقالب ديپلماتيك
هاي مرجع اجتماعي بر محور نيازهاي تخصصي، به تقويت فضاي سازي گروهمخاطب

  . ي و كاهش تنش كمك خواهد كرديگراصلح
 

ديپلماسي علمي، قدرت نرم، بازيگران كاركردگراي غيردولتي،  واژگان كليدي:
    سازي  صلح
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  بيستم؛آموزش عاليِ خادم و آموزش عالي منادي صلح در قرن 
  هايي براي قرن بيست و يكم درس

  1رضا ماحوزي
  

هاي متعدد  هاي متقابل بسياري را در عرصه ها، سويه عنوان قرن ايدئولوژي قرن بيستم به
هاي  هايي از رقابت هايي از جنگ و حذف و سويه به نمايش درآورده است؛ سويه

و » آموزش«همسو، سهم  واقع ظاهر متفاوت اما به هاي به استيالجويانه. يكي از سويه
هاي  سو و رقابت در دميدن آتش اختالف و جنگ از يك» آموزش عالي«طور خاص  هب

هاي آموزشي خود را در  خرد كننده از سوي ديگر است. با اين توضيح كه برخي از نظام
افروز و يا نوعي از ماركسيسمِ  كردن نوعي از ناسيوناليسمِ جنگ خدمت ترويج و نهادينه

رار دادند و برخي ديگر در مقابل، تصوير ديگري از توسعه و تغيير چهرة تمدن مبارز ق
بخش ارائه دادند. بر  هاي قدرت بشري را براساس تصور انباشتي ثروت و رشد فناوري

همين اساس، دانشمندان بسياري خرد و هوش خود را در خدمت اهداف مراكز قدرت 
هاي متعددي از جنگ و استيال را  دند و جلوهقرار داـ  اعم از سياست و اقتصادـ  بيروني

پشتوانة چند قرن توليد و  ها، به گيري ها و جهت رغم همه اين تقابلياري كردند. به
هايي از  بخش در مدارس و محافل دور از مراكز قدرت، بارقه ترويج نسبي علمِ رهايي

. اين گرايش زده قوت يافت علمِ مروج صلح و ديگردوستي در همين قرن ايدئولوژي
علمي با شعبات متعدد دانشي، فرض خود را بر استقالل علم و نهادهاي علمي از مراكز 
قدرت بيروني قرار داده و بر اساس منطقي مستقل و خودانگيخته، به رابطه با 

ورزد. اين علم منادي صلح و  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مبادرت مي قدرت
ت كه آدمي را در رساندن به آرزوهاي مادي و چيزي اس دوستي و هر آن انسان

اي  ها با يكديگر در جامعه رساند. اين علم به مشاركت انسان اش ياري مي غيرمادي
انديشد. اين علم كه به گفتگو و توافق و صلح باور دارد، به  تر مي تر و عقالني اخالقي

متعلق به نوع نسبت وضع موجود آدمي و وضع مطلوب آن باور دارد و اين باور را 

                                                            

  . دانشيار مؤسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي1
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ديگر سخن، اين علم به  اي مشخص. به داند و نه تنها به گونه يا نژاد يا عده انسان مي
  داند.  توسعه انساني نظر دارد و آن را ارزش محوري خود مي

حال آموزش عالي قرن بيست و يكم در معرض اين پرسش جدي و بنيادي است 
اي كه به كمك مراكز قدرت بيروني  هكنندهاي خيره رغم پيشرفتكه دانش و فناوري به

تواند خود را در خدمت توسعة علميِ  هاي اخير داشته است، تا چه اندازه مي در دهه
معطوف به رهايي و سعادت انسان تنظيم كند و براي اين كار تا چه حد از استقالل و 

اساس ارزش ارتباط با مراكز قدرت بيروني را بايد دارا باشد. اين نوشتار بر آن است بر 
بخشي و آزادي و صلح، مأموريت آتي آموزش عالي را معطوف به اين  محوري رهايي

  ها تبيين و تدقيق كند. ارزش
  

    آزادي، آموزش عالي، صلح، سياست، اقتصاد، قرن بيست و يكم واژگان كليدي:
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  :تاريخ براي آينده صلح

  لزوم مطالعه گذشته خاورميانه و نظام قيمومت جامعه ملل
   1نسرين مصفا

  
هاست است كم مزيد بر آرزوي صلح براي مردم عادي ساكن خاورميانه كه بيش از دهه

برد، اين امر دغدغه مطالعاتي پژوهشگران، موضوع سر ميو بيش در آتش و خون به
المللي بوده است. هزاران كار هاي بينسياست خارجي كشورها و مورد فعاليت سازمان

المللي در قالب و اشكال شمار، صدها سند بينهاي بيدهماييپژوهشي، مالقات و گر
مختلف حداقل در يك صدسال گذشته وجود دارد كه در پي فراهم آوردن صلح در 

ها تاكنون ارمغان ملموسي براي مردم اين خاستگاه مهم خاورميانه است، ولي اين تالش
مخاصمه و آثار و  ها نفر سالهاست كه زندگي بدونتمدن بشري نداشته و ميليون
اند. هر بارقه اميد در پي تصميم براي بهبود وضعيت در عواقب آن را هرگز تجربه نكرده

واقعيت، به ويژه حالت دستوري آن از خارج از محيط خاورميانه، به سرعت به معضلي 
ديگر براي مردم منطقه تبديل شده است. نگاهي به تاريخ گذشته و حال شاهد اين 

ها از عدم درك صحيح، جامع و چندوجهي از خاورميانه و ناكاميمدعاست. اين 
گيرد. اين فرايند براي نيل مختصات آن و فارغ از آنكه صلح يك فرايند است، ريشه مي
هاي شرايط منتج به نقض به صلح به همان اندازه كه بايد موردنظر قرار گيرد، به زمينه

براي اين نگاه جامع و تحليل صلح به  آن نيز بايد معطوف باشد. نگاهي جامع، تحليل
عنوان فرايند، نيازمند مرور تاريخ تحوالت مبتني بر مطالعات عميق تاريخ نه فقط منطقه 

باره تغيير نقشه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بلكه جهان است. در بررسي چندين
نيز توجه از آن » قبل«فرهنگي خاورميانه پس از فروپاشي امپراتوري عثماني بايد به 

داشت و توامان، اين تاريخ را در بستر فرايندهاي جهاني تحليل كرد. يكي از اين وقايع 
تاريخي در خاورميانه و چارچوب جهاني آن، نظام قيمومت تجويزي جامعه ملل است 
كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از موضوعات پيشنهادي براي تعميق 

                                                            

  الملل دانشگاه تهران. استاد روابط بين1



 115  صلح در خاورميانه و مسائل سياسي و اقتصادي

 

بارشناسي (خواسته صلح) صلح در منطقه و واكاوي آن مطالعات صلح و خاورميانه، ت
هاي ثانويه در در فرايند و كاركرد نظام قيمومت جامعه ملل است كه نيازمند پژوهش

اي و همچنين اسناد جهاني است. اي و فرامنطقههاي منطقهسياست خارجي قدرت
  تحليل نظام قيمومت جامعه ملل، زيربناي مقاله پيش روست.

  
    صلح، تاريخ خاورميانه، جامعه ملل، نظام قيمومت يدي:واژگان كل
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 ارزيابي تجربه كارآمدي الگوهاي وحدت در جهان اسالم

  1مهدي نادري
  

از دو قرن پيش تا كنون برخي از نخبگان فكري و سياسي جهان اسالم، منادي وحدت و 
و به صورت  ها را در چهار الگوي مختلف احصاء توان پيامد اين تالش اند. مي صلح بوده

. الگوي سياسي: اين الگو به صورت خاص با 1عيني و تجربي مورد ارزيابي قرار داد: 
هاي سياسي در  الدين اسدآبادي براي همراه و نزديك كردن ديدگاههاي سيد جمال تالش

هاي اسالمي را  جهان اسالم رقم خورد و وحدت در ميان حاكمان و كارگزاران دولت
هاي فقهي برخي از  . الگوي فقهي: تالش2آورد.  به حساب ميسرآغاز صلح و و حدت 
اهللا بروجردي و شيخ شلتوت در اين راستا است. در اين الگو علماي اسالمي چون آيت

كنند با  دانند و تالش مي هاي مختلف فقهي مي منشاء اختالف در بين مسلمين را استنباط
. الگوي 3دت و صلح را فراهم سازند. هاي فقهي به همديگر، زمينه وح نزديك كردن ديدگاه

هاي قومي، مذهبي، زباني و نژادي را  شود كه بايد واقعيتاجتماعي: در اين الگو تاكيد مي
در جهان اسالم به رسميت شناخت و از طريق در پيش گرفتن گفتگوي اجتماعي در بين 

ت. اين الگو توسط ـ اسباب همزيستي مسالمت آميز را فراهم ساخـاز پايين به باالـ مردم ـ
گانه آن كشور تجربه شده است. امام موسي صدر در لبنان با توجه به بسترهاي قومي هفده

. الگوي حقوقي: اين الگو در جهان اسالم ناظر بر طراحي و تاسيس نهادهاي حقوقي بوده 4
هاي مسلمان يا نهادهاي و كوشيده است از طريق سازمان همكاري اسالمي در سطح دولت

اي نظير اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس با تعريف منافع مشترك، مسئله  قهمنط
  وحدت و صلح را در ابعاد مختلف دنبال نمايد.

اين نوشتار با اتخاذ روش كيفي درصدد پاسخ به اين سوال اصلي است: كداميك از 
الگوهاي چهارگانه وحدت در جهان اسالم در مقام عمل، منجر به همزيستي 

توان گفت اگرچه برخي از الگوها به صورت  اند؟ در پاسخ اجماال مي آميز شده سالمتم
اند هدف منظور را محقق  اند، اما نتوانسته نسبي و موقت در عرصه عمل توفيقاتي داشته
ـ براي تحقق صلح و ـ الگوي چندجانبهـ نمايند. از اينرو بايد طرح عالمي ديگر ـ

  گرفت.آميز در پيش  همزيستي مسالمت
    جهان اسالم، صلح، كارآمدي، الگوهاي چهارگانه وحدت واژگان كليدي:

                                                            

  استاديار علوم سياسي دانشگاه شاهد .1
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  همبستگي صلح در خاورميانه با جامعه مدني
  1ليال ناصري

  
است و نهادهاي آن اعم از  تر از گذشته شدهدر شرايطي كه حوزه جامعه مدني نيرومند

اند و از استقالل و رسيدهها به منصه ظهور هاي غيردولتي، اصناف، اتحاديهاحزاب، سازمان
نهاد و ها به نهادهاي غيردولتي و مردملزوم پاسخگويي حكومت ،امنيت نسبي نيز برخوردارند

هاي نظام حاكم، رساني اعمال و سياستگداريتوانايي اين نهادها در جهت بازتاب و اطالع
دهاي مدني از دهد. بر مبناي اين معادله، هرچه حضور و قدرت نهامعادله اي را شكل مي

آميزتر و لحاظ كمي و كيفي بيشتر باشد، فرايند جا به جايي و انتقال قدرت، مسالمت
ويژه در منطقه خاورميانه كه آبستن منازعات مختلف است،  تر خواهد بود. اين مهم به عادالنه

كه پايبند  جامعه مدني از اهميتي مضاعف برخوردار است؛ چرا كه وجود رهبران و نخبگان
هاي فات باشند و از شيوهالفصل اخت و آميز براي حلهنجارهاي مشترك و مسالمت به

اي را ها بهره ببرند، امكان بروز و تشديد منازعات منطقهآميز براي مديريت تنشمسالمت
  كند. سازي پايدار و باثبات را فراهم ميم براي صلحالزها و بسترهاي دهد و زمينهمي تخفيف

تواند در مديريت چگونه مي جامعه مدني هايكاركرد ه آن است كهسوال اصلي مقال
جامعه رســد به نظر مي در پاسخ ؟آفريني كندسازي نقشاي و صلحمنازعات منطقه

هاي مشترك ، تقويت ظرفيت)حقوق بشر و صلح، عدالت( از طريق هنجارسازيمدني 
كاهش شدت و تواند موجب گسترش فرهنگ صلح و سازي اجتماعي ميو ظرفيت

تحليلي است كه ـ  حاضر توصيفيمقاله روش پژوهش . اي شودميزان منازعات منطقه
آوري نموده و به شيوه استداللي و اي جمعمطالب را به شيوه اسنادي و كتابخانه

 .كندمياستنتاجي تجزيه و تحليل 
ش جامعه هاي اخير شاهد بوده ايم كه نقدر سالدهد هاي اين مطالعه نشان مييافته

 و مفاهيمي همچون دموكراسي، حقوق بشر وتر شده مدني در كشورهاي منطقه پررنگ
حاكميت قانون توسط اين جامعه توسعه داده شده و نقش مهمي براي ارتباطات و تعامالت 

هاي  آميز با ديگر كشورها تعريف شده است. اين مهم موجب شده ارزشمسالمت
  .پيدا كرده و در طبقه حاكميت نيز رسوخ كند طلبانه در جامعه بيشتر رواج صلح

 ، خاورميانهاي، هنجارسازيسازي، منازعات منطقه، صلحجامعه مدني واژگان كليدي:
                                                            

  . عضو هيات علمي جهاددانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1
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Promoting Peace by Althusserian and Foucauldian 
Reading of Iraqi literature: Antoon’s I’jaam 

Zainab Al. kaeeba1 

Azra Ghandeharion2 

Zohreh Taebi Noghondari3  

This study seeks to investigate the novel of I’jaam (2004), written by 

Antoon, who is considered as one of the most internationally recognized 

Iraqi writers, through applying different theoretical frameworks including 

those of Althusser (1971) and Foucault (1978). War can be defined as an 

organized and usually prolonged conflict between states or non-

governmental entities, which is generally characterized by extreme violence, 

social chaos and an attempt to inflict economic devastation between the 

conflicting parties. On the contrary, peace is the most important pillar for the 

life of future generations in all societies, and working to avoid escalation of 

violence and conflicts and to secure a safe environment is the basis for the 

development of any society. Accordingly, this paper aims to establish a bond 

between these frameworks in order to analyze war and peace and to reflect 

on such topics as refusing the wartime and the important role of peaceful 

life. As such, the concepts of war and peace are pivotal issues throughout the 

whole world. Its importance today is witnessed in the successive eras of 

history, and at all levels of relations between states, bearing in mind that all 

religions also call for peace and are considered committed to the cause of 

peace and the call for the elimination of war, violence and conflict. 

Keywords: Althusserian Views, Foucauldian Concepts, Peace/War, Sinan 

Antoon, I’jaam  
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