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 تقدیم می شود کهرشته سیاست  اساتیدبه آن دسته از  "استاد" بزرگعظم از واژه ر ترجمه اثر حاضر به پاس تعبی

  شناسندمیسیاست را نه صرف بازی قدرت بلکه به عنوان یک رشته علمی 

  دداننیمن وظیفه خود در دانشگاه تریهای آتی را برجستهنسل اخالقی-علمیتربیت 

 نمایندارتقاء سطح علمی دانشجویان رنج غور و تتبع در منابع جدید را بر خود هموار می برای 

 نگرندحضور در دایره قدرت را نه محل کسب درآمد بیشتر بلکه در راستای ارتقاء سطح منافع ملی می 

 شمرند   ی انجام بخشی از روند اداری محل کار بر میهای اجرایی در دانشگاه را صرفاً گذاری براکسب پست 

 کنندسرشت برای ایران فردا به ابعاد مختلف آموزش توجه می نسلی از افراد با انگیزه و نیکگیری به منظور شکل 

 هستندود موجتغییر شرایط  به دنبالبیشتر خلق آثار علمی و با  بینندمی اجتماعی محلی برای فرار از روزمرگی دانشگاه را 

  دنفراملی سعی در شناسایی توانمندی محیط علمی کشور به دیگر ملل دار محققیک به عنوان خود  معرفیعالوه بر  المللبینبا فعالیت در حوزه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست مطالب

 سخن مترجم

 مقدمه 

 

 2011تا  1945پیش از طوفان: خاورمیانه از  -1

 خاورمیانه چیست؟ 

 کنند؟  می ی در خاورمیانه زندگیچه کسان

 خاورمیانه چگونه است؟های  نظام دولت

 ؟ هستند مشترک خصوصیاتدر خاورمیانه دارای ها  آیا دولت

 چگونه بود؟  2010زندگی سیاسی در خاورمیانه تا سال 

 ؟ تاثیر گذاشتاستبدادی در خاورمیانه های  نظامر پرورش گیری دولت در منطقه چگونه بشکل

 ؟ را تقویت نمود استبدادی در خاورمیانههای  بزرگ در منطقه چگونه نظامهای  له قدرتمداخ

 استخراج نفت چگونه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است؟ 

 چیست؟  "خاورمیانه جدید"
 

 عربی و پیامدهای آن های  ناآرامی -2

 عربی چگونه آغاز شد؟ های  ناآرامی

 برای توصیف ناآرامی مناسب است؟  "ار عربیبه"استفاده از  تا چه اندازه

 عربی در برابر خشم عمومی گردید؟ های  پذیری دولتداری موجب آسیبچه عوامل ریشه

 ؟ شد های عربی در برابر خشم عمومی پذیری دولتموجب آسیبچه عوامل مشروطی 

 در تونس و مصر چگونه به وقوع پیوست؟ ها  ناآرامی

 مصر وجود دارد؟  انقالبوص نادرستی در خص تصورات چه

  چیست؟  اسالمی در خاورمیانههای  جنبشعلت محبوبیت باالی 

 آمیز بودند؟ یمن و لیبی بسیار خشونت یها چرا ناآرامی

 ؟به حکومت خود ادامه دهندبحرین و سوریه چگونه توانستند های  رژیم

 ؟ دنعربی داشتهای  محدودی بر پادشاهی تاثیر نسبتاًها  چرا ناآرامی

 پیوندی چگونه بودند؟ دوگانه/های  اعتراضات در رژیم

 عربی محتمل بود؟ های  آیا شکست ناآرامی

 ؟ به همراه داشت تاثیرات کلیچه  2010-2011های  سال  ناآرامی
 

 سوریه  وضعیت پیچیده -3



 ناآرامی سوریه چگونه شروع شد؟ 

 ؟ متفاوت بودتونس و مصر  هایاندازه از ناآرامیناآرامی سوریه تا چه 

 ناآرامی چگونه بود؟  بروز زندگی سیاسی و اقتصادی در سوریه پیش از

 بشار اسد کیست؟ 

 خارجی دریافت داشته است؟  هایحکومت سوریه چه کمک

 کنند؟  می چه کسانی از مخالفین حمایت

 ؟ تا چه اندازه در طوالنی شدن نابسامانی سوریه تاثیرگذار بوده استمداخله خارجی 

 ؟ کیستسوری  ان مخالفجری

 است؟  تا چه اندازهخسارت وارده بر سوریه  وخامت

 همسایگان این کشور را متاثر نموده است؟  تا چه اندازهناآرامی سوریه 

 جنگ داخلی سوریه چگونه پایان خواهد یافت؟
  

  (ISISدولت اسالمی عراق و سوریه )ظهور و سقوط  -4

 چیست؟  دولت اسالمی عراق و سوریه

 آید؟  می اعش از کجاد

 دارد؟ باورداعش به چه چیز 

 آیا داعش جریانی آخرالزمانی است؟ 

 ؟ آیدبه حساب می اسالمی یک گروهآیا داعش 

 ؟ نماید تسخیروسیعی را های  سرزمیندر فاصله زمانی اندک توانست  چگونه داعش

 چه کسانی به داعش پیوستند؟ 

 داعش در کدام مناطق گسترش یافت؟ 

 در دولت اسالمی چگونه است؟  زندگی

  چرا ایاالت متحده اقدام به عملیات نظامی علیه داعش نمود؟

 ؟ آغاز نمودجهانی  عملیات تروریستی خود را در چارچوب مبارزهچرا داعش 

 است؟  داشتهداعش چه تاثیری بر خاورمیانه 

 باشد؟  می داعش خالفتنظام سیاسی آینده حاوی چه حوادثی برای 

 ؟ افتادخواهد داعش چه اتفاقی برای نظام سیاسی خالفت  محوبا 
 

 مستقل هایجریانحامیان، نمایندگان و روابط بین المللی خاورمیانه جدید:  -5

 ؟ شدتغییر دستخوش تا چه اندازه ک اوباما ادوره بار درایاالت متحده  ایخاورمیانهاستراتژی 

 ؟ ه استرخ دادی چه اتفاقایاالت متحده و متحدانش در منطقه  میان

 ؟ داشتبرای خاورمیانه  خاصی استراتژیآیا اوباما 

 به ایران چگونه بود؟ نسبت سیاست امریکا دوره اوباما  در



 کند؟  می نفت چه نقشی در خاورمیانه جدید ایفاء

 سعودی چیست؟  –ریشه رقابت ایرانی

 ترکیه چه نقشی در خاورمیانه جدید دارد؟ 

 چه حوادثی رخ داد؟ لسطین ف -در کشمکش بین اسرائیل
 

  در خاورمیانه جدیدامنیت انسانی  -6

 چیست؟  "امنیت انسانی"

  ه تاثیری بر خاورمیانه دارند؟ فشارهای جمعیتی چ

 کاهش منابع آب چه تاثیراتی بر خاورمیانه دارد؟ 

 ؟ داردحیط زیست خاورمیانه مبر  چه تاثیری جنگ

 ؟باشد خاورمیانه تاثیرگذار تواند بر می تغییرات آب و هوایی چگونه

 چیست؟ یبحران آوارگ

 وضعیت زنان در خاورمیانه چگونه است؟ 

 خاورمیانه تا چه اندازه فقیر است؟ 

 شورای همکاری خلیج )فارس( چگونه است؟  بیرون ازوضعیت فقر انسانی در جهان عرب 

 چگونه است؟ وضعیت آموزش در جهان عرب 

 ؟ ورد سنجش قرار دادتوان امنیت انسانی را مآیا می

 ؟ چه مواردی هستندامنیت انسانی در خاورمیانه جدید  وارده بربزرگترین تهدیدات 

 ؟ دبه همراه داردستاوردی برای ما چه درخصوص امکان فائق آمدن بر فقدان حکومت خوب تاریخ اخیر خاورمیانه 

 ها  یادداشت

 مطالعات بیشتر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سخن مترجم
گرایان تاریخی به وضعیت کنونی خاورمیانه نگریسته شود، خاورمیانه امروز برآیندی از تاریخ پرر فرراز و   اگر از منظر نهاد

ای در آستانه انفجار به نمایش گذاشته اسرت  چررا کره امرروز همران آینرده       نشیب دیروز است که خود را در شکل منطقه

بینری آن، تتبرع در گذشرته و    برای شناخت آینرده و پریش  باشد  در این چارچوب دیروز یا به عبارتی همان گذشته فردا می

الملرل )نوواقعگرایران و   پرردازان جریران اصرلی روابرط برین     واکاوی حاضر اجتناب ناپذیر است  بر خالف دیردگاه نظریره  

دگی های اجتماعی هستند که بیش از قدرت و اقتصاد ریشه در سراختار اجتمراعی زنر   المللی پدیدههای بینها( نظمنولیبرال

گرردد کره بره    ترین موضوعات در علوم اجتماعی محسروب مری  ها دارند  در این میان موضوع هویت یکی از پیچیدهانسان

هرا بره واسرطه عترویت در     گیررد  از یرک سرو، انسران    عنوان پایه کنش ارتباطی، طیفی از همکاری و تقابرل را در برر مری   

مختلف هویتی قرار دارند؛ به طوری که بعرد اجتمراعی حیرات بشرر     های نهادهای مختلف اجتماعی از بدو تولد درون الیه

های بشری است که به واسطه عتویت در خانواده، قوم، مذهب، ملت و     بره طرور ناخودآگراه    متتمن همپوشانی هویت

ف سرازد  از سرویی دیگرر، تعارضرات هرویتی موجرب اخرتال       گیرد و زمینه نزدیکی افراد به یکدیگر را فراهم میشکل می

هرا هویرت خرود را از نهادهرای اجتمراعی مختلرف       منافع، تعارض افراد و در نهایت تقابل جوامع انسانی خواهد شد  انسران 

گیرری و ترداوم جوامرع یرا  هرور      کند که هر یرک از آنهرا نقرش مهمری در شرکل     داخل و خارج از مرزهای ملی اخذ می

ای از جوامرع درون و بیررون از یرک دولرت نظیرر      دامنره گسرترده  های همگرا و واگرا در آنها دارند  بر این اساس، جریان

گرردد  بره عبرارت دیگرر، جامعره در      هسته اصلی آنها محسروب مری   خانواده، قومیت، ملیت و جهان وجود دارد که انسان

طروری  ای بین آنها وجرود دارد بره   های مختلف بشری است؛ رابطه دو جانبهمعنای موسع مخلوق ترکیبی از افراد و هویت

ها به صرف انسانیت عتو چندین جامعره و در بطرن   کنند  بر این اساس، انسانکه یکدیگر را در فرآیندی پویا بازتولید می

 ساختارهای اجتماعی رقیب قرار دارند  

المعارف بریتانیکا ساختار اجتماعی تشکیالت اجتمراعی الگومنردی اسرت کره ضرمن      بنا بر تعریف ارائه شده در دایره

گیرند  در سطح کالن، سراختار  ها در عرصه حیات اجتماعی شکل میهی به اقدامات بشری به واسطه فعالیت انساندشکل

اقتصادی )برای مثال ساختار طبقاتی(، نهادهای اجتماعی یا دیگر روابط الگومنرد  -اجتماعی شامل نظام قشربندی اجتماعی

شود که افراد یرا  ای اجتماعی  اهر میین ساختار به صورت شبکهباشد  در سطح میانه، اهای بزرگ اجتماعی میبین گروه

هرا را درون نظرام اجتمراعی شرکل     زند  در سطح خرد، هنجارهایی است که رفترار انسران  ها را به یکدیگر پیوند میسازمان

توانند سرطو   یدهد  با توجه به چند بعدی بودن موضوع نظم فرادولتی، ساختارهای اجتماعی به ویژه در سطح کالن ممی

ای و درون دولت( را به یکدیگر متصل کنند و رویدادهای سیاسی حاضر و آتی را تحلیل مختلف جوامع )جهانی و منطقه

بینی نمایند  این ساختارها فرد، دولت، منطقه و جهان را درون یک مفهوم اجتماعی بزرگ به یکردیگر پیونرد   و بعتاً پیش

حقیقت جهران اجتمراعی در پیونرد اسرت؛ بره طروری کره رفترار انسران همرواره درگیرر             زنند  اصل ساختار اجتماعی بامی

گیررد  بره طرور خالصره،     باشرد و توسرط آنهرا شرکل مری     مری  –به عنوان بافت جامعه -الگوهای خاص ارتباطات اجتماعی

باشند؛ بر ایرن  یهای اجتماعی هستند که در چارچوب یک جامعه بزرگ بشری با یکدیگر در حال تعامل مها پدیدهدولت

باشرد کره بره    های مربوطره مری  های اجتماعی در دولتاساس چگونگی روابط آنها تابعی از همسویی یا تتاد هویتی گروه

برازیگران دولتری و غیردولتری کره بره طرور        های ایدئولوژیک بینبخشد  در این راستا، کشمکشمنافع بازیگران معنی می



باشد که در بستر ارتباطات اجتمراعی  هرور   های هویتی میکند تابعی از تفاوتیی میبرجسته در منطقه خاورمیانه خودنما

های ثابتی هستند اما آنها در یک بستر تراریخی تغییرر   رسد که ساختارهای اجتماعی پیکربندینماید  اگر چه به نظر میمی

شوند اما شکل آنها بره  ثابت دائمی فرض می هایکنند  به عبارت دیگر، با آن که ساختارهای اجتماعی به عنوان پدیدهمی

گردد  در این بستر الگوهای همکاری و تتاد بازیگران در طول زمان ثابت نیسرت و  طور پیوسته در طول زمان متحول می

 یابد با تغییر شرایط اجتماعی ساختار نظم فرادولتی نیز تغییر می

باشرد کره برا توجره بره      مری  "ه چیز درباره خاورمیانه جدیدهم"کتاب حاضر ترجمه آخرین اثر جیمز گلوین با عنوان 

به زیور طبرع آراسرته گردیرد  مولرف      "خاورمیانه جدید"به عنوان های زبانی و با هدف سهولت خوانندگان محترم تفاوت

م هرای علمری تراریخ، علرو    باشد کره آثرار وی در گرروه   ( میUCLAکتاب استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه کالیفرنیا )

های مختلف در سراسر دنیرا بره عنروان منبرع اصرلی دروس مررتبط برا منطقره خاورمیانره          الملل دانشگاهسیاسی و روابط بین

پرردازد کره   های عربی میگردد  اثر حاضر در شش بخش مجزا به وضعیت خاورمیانه در دوره پس از ناآرامیتدریس می

امنیرت انسرانی در   "و  "ر و سقوط دولت اسالمی عراق و شام هو"، "وضعیت پیچیده سوریه"به طور خاص سه بخش آن 

 های آتی دارد   ای در سالای و فرامنطقههای بازیگران منطقهاشاره به دغدغه "خاورمیانه

ترجمه اثر پیش رو نزدیک به یک سال به طول انجامید و طوالنی بودن زمان آن از یک سو ناشری از قلرم پیچیرده مولرف     

دقت مترجم در انتقال صحیح مطالب بود  در سراسرر کتراب سرعی شرده      و وسواسو از سوی دیگر  در نگارش متن اصلی

است تا حد ممکن از ترجمه لفظ به لفظ خودداری گردد و منظور مولف در قالب جمرالت و عبرارات سرلیس و روان بره     

ولف همراه با ابهام، پیچیده و به  راهر  رسید نوشتار مخواننده منتقل شود  در این ارتباط در برخی از جمالت که به نظر می

ای از سرازی موضروع و بیران پراره    باشد مترجم بررای تسرهیل فهرم خواننرده اقردام بره شرفاف       نامرتبط با موضوع کتاب می

کلهر مدیریت محتررم  دانم از جناب آقای توضیحات در شکل پانوشت در صفحات مربوطه نموده است  در پایان الزم می

که زمینه انتشار این مجلد را فرراهم نمودنرد، نهایرت تشرکر را      المللی امام خمینی )ره(تشارات دانشگاه بیناداره چاپ و انت

 داشته باشم     

 

 مهدی زیبائیدکتر

     المللی امام خمینی )ره(الملل دانشگاه بیناستادیار روابط بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

در  کارشناسم  با آن که کار خود را به عنوان آی می نگار به حساببر حسب تحصیالت و حرفه یک تاریخمن 

 ناپذیر عمومی برای اطالعاتی کهسوریه اوائل قرن بیستم آغاز کردم اما پیشروی حوادث در خاورمیانه و میل سیری

 شود خوانده می"تاریخ معاصر"آنچه  هب ؛نمود گرایش خودتوانست به فهم بهتر منطقه کمک کند مرا تشویق به تغییر  می

، کتابی در این راستا(  رسد تا یک زیر شاخه علم تاریخ می رتی که بر حسب واژگانش بیشتر یک تناقض به نظرعبا)

 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسید  عربیهای  رامیآنابا عنوان همه چیز درباره  توسط من

د امورات جاری را نسعی دارافرادی که ، وزه تاریخح ترین کارشناسانیکی از برجسته 1بر عقیده فرناند برودل بنا

که به سرعت در حال حرکت یا پر  وقایعیچشمان خود را به طور ممتد بر "د نبا تمرکز بر امروز و گذشته نزدیک بفهم

به شناخت این  ( دانش تاریخ ما را قادرخاطر نشان ساختادامه در )او  با این حال  "د بستنخواه ،زرق و برق هستند

از گذشته  پژواکیآنچه یک فرد شاهد آن است آیا  هور یک حرکت جدید، پایان یک جنبش قدیمی، "زد،سانکته می

مهم است: در بستر زمان جاری قرار دارد ای پدیدهتاریخ  1."باشد می خیلی دور یا به طور یکنواخت باز تکرار یک پدیده

گذشته  ،زمانی قبلهای  دورهحتی  ،است دهرهرگز نم گذشته"گوید:  می 2نویس مشهور ویلیام فاکنر)یا آنچنان که رمان

از حوادث در ها  در طول این سالتمامی نکاتی که حاضر را با هدف عرضه  کتابدر این راستا، ( 2 "دنآیبه حساب نمی

   به رشته تحریر درآوردم ،امحال وقوع آموخته

در انتشارات دانشگاه  5و الیزابت وزیری 4ناتاگر و همکارانش اِلدا 3فجدی و درخشان ویراستارم نانسی تواز کار 

افرادی که انتقادات و پیشنهادات آنها ، آکسفورد سپاسگزارم  همچنین از کسانی که نسخه اولیه این اثر را ممیزی کردند

 6لسآنجکمال تشکر را دارم  در نهایت، از دانشجویانم در دانشگاه کالیفرنیا، لسارتقاء سطح کیفی کتاب انجامید، به 

مرتبط با برخی از موضوعات مورد اشاره در این های  سپاسگزارم که در موارد متعدد صبورانه در سمینارها و سخنرانی

خود را صیقل دادم و آنها را به شکل مباحث قابل فهم های  من استدالل چرا که در این جلساتکتاب حتور داشتند 

 درآوردم  

عالوه بر این، در خبر تاریخ و گفتگو  اهر شد  های  شبکه در وب سایت ویرایش اولیه فصول اثر حاضر اولین بار

انتشارات دانشگاه  ،یورکویرایش دوم  )نیوهای عربی، همه چیز درباره ناآرامینظیر  پیشین خودوامدار آثار  اثر حاضر

( و جهان 2015 رد،سفوویرایش چهارم )نیویورک، انتشارات دانشگاه آک ،خاورمیانه مدرنتاریخ (  2015 ،ردوآکسف

ها، ، بهار عربی: امید و واقعیت ناآرامی(ویراسته ) 7سها  راه فراملی و ملی در دیوید دبلیو  لِش و مارکعرب در چهار

   باشممی (2012کمپانی  انتشارات وست ویو،  ،ویرایش دوم  )بولدر
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