
  

تحوالت و ساختار منطقه 
  خاورمیانه

  ∗محمدرضا حاتمی

    

                                                                 
  .باشد می نور امیدانشگاه پ یعلم ئتیعضو همحمدرضا حاتمی  ∗

hatami5@yahoo.com 

  23/3/1390 :تاریخ تصویب  10/8/1389 :تاریخ دریافت
 .203-237صص ، 1390زمستان ، شماره چهارم، سال سوم، فصلنامه روابط خارجی



عربسـتان  ، ویـژه ترکیـه   بـه ، ترین کشورهاي تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه
ویـژه اینکـه حـوادث و     به. گیرند

ها و تهدیدهایی در این منطقه شد کـه  
در ایـن مقالـه همچنـین بـه     . خـود جلـب کـرد   

شورهاي مذکور در جهـت همـاهنگی و همراهـی بـا تغییـر و      
سـاختار  . در پیش گرفتند نیز پرداخته خواهد شـد 

هایی قادر خواهنـد بـود در ایـن    
هایی که در قبال این  ها و تاکتیک

متناسب با ساختار متغیر خاورمیانه باشد و بنابراین در این نوشـتار ابتـدا   
هاي مذکور در تاریخ پرتکاپو و دینامیکی خاورمیانـه مـورد بررسـی    

بـه مراحـل مختلـف تغییـر و     شود تا نگاهی هر چند گـذرا  
انداختـه   امریکـا تحوالت این منطقه تا بعد از حوادث یازده سپتامبر و اشغال عـراق توسـط   

هاي کشورهایی که بـر سـر چگـونگی    
 بنـابراین . اي با همدیگر در رقابت هسـتند اشـاره خواهـد شـد    

توجه به این نکته ضروري است که مبناي زمانی بررسی و مطالعه تـا مقطـع زمـانی اشـغال     

صـلح خاورمیانـه و   ، موازنـه قـوا  
  

  
  
  
  
  
  
  

  چکیده
ترین کشورهاي تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه مهم، در این مقاله

گیرند اردن و مصر مورد بررسی قرار می، سوریه، ایران، سعودي
ها و تهدیدهایی در این منطقه شد کـه   سپتامبر موجب ایجاد فرصت 11حمالت تروریستی 
خـود جلـب کـرد    نظران و تحلیلگران را به نظر تمامی صاحب

شورهاي مذکور در جهـت همـاهنگی و همراهـی بـا تغییـر و      هایی که ک ها و تاکتیک روش
در پیش گرفتند نیز پرداخته خواهد شـد ، تحوالت سریع و بعضاً عمیق این منطقه

هایی قادر خواهنـد بـود در ایـن     بنابراین کشورها و دولت، ساختاري متغیر است، خاورمیانه
ها و تاکتیک ه روشساختار به ایفاي نقش بپردازند و تأثیرگذار باشند ک

متناسب با ساختار متغیر خاورمیانه باشد و بنابراین در این نوشـتار ابتـدا   ، گزینند منطقه برمی
هاي مذکور در تاریخ پرتکاپو و دینامیکی خاورمیانـه مـورد بررسـی     هاي دولت گیري جهت

شود تا نگاهی هر چند گـذرا    گیرد و سپس تالش می قرار می
تحوالت این منطقه تا بعد از حوادث یازده سپتامبر و اشغال عـراق توسـط   

هاي کشورهایی که بـر سـر چگـونگی     نقطه نظرات و سیاست، ها در نهایت به دیدگاه. شود
اي با همدیگر در رقابت هسـتند اشـاره خواهـد شـد     ساختار و نظام جدید منطقه

توجه به این نکته ضروري است که مبناي زمانی بررسی و مطالعه تـا مقطـع زمـانی اشـغال     
  .خواهد بود امریکاعراق توسط 

موازنـه قـوا  ، تحـوالت سـاختاري  ، خاورمیانـه  :کلیـدي  هاي هواژ
    هاي مردمی جنبش
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باشند و هم بـه   اي ممکن است هم از شدت برخوردار
ولی گاهی شدت . وقوع بپیوندد

صـورت کلـی موجـب     اي چندان زیاد و تأثیرگذار است که به
: از ایـن منظـر بایـد گفـت    . 

هـا و   اي در حال فروپاشی است و بنیان
موازنه قوایی که در مقطع زمانی اواخر دهه هفتاد در این منطقه بـروز و ظهـور پیـدا    

اکنون کارایی خـود را از  ، کرد و سپس در دوران جنگ سرد تا حد زیادي تعدیل شد
از ، هفتـاد  نظام و موازنه قـواي بـروز و ظهـور یافتـه در اواخـر دهـه      

در مورد مصـر  ، برد اسرائیل با اردن و مصر در صلح به سر می
هـاي   پایبندي به ادامه روند صلح و قراداد کمـپ دیویـد حتـی بـه یکـی از اولویـت      

ـ   ه صـراحت  سیاست خارجی این کشور در زمان حسنی مبارك تبدیل شد و مصـر ب
اعالم کرد که به روابط با اسرائیل ادامه خواهد داد و پیمـان کمـپ دیدیـد هـم لغـو      
در این زمان نوعی صلح اعالم نشده هم بین اسرائیل 

عنـوان جبهـه    یک از کشورهاي همسایه که به
صـورت مسـتقیم    بـه ، شدند ل و رژیم صهیونیستی شناخته می

از لبنان بـا   1982بخش فلسطین در سال 
تجاوز اسرائیل به این کشور و تصرف بیروت و کشتار فـراوان مـردم بیگنـاه اخـراج     

ایفـا نکـرد و بـه    چندان نقش اساسی 

  

  مقدمه
اي ممکن است هم از شدت برخوردار برخی تغییر و تحوالت منطقه

وقوع بپیوندد اما در درون ساختار موجود به، سرعت حادث شوند
اي چندان زیاد و تأثیرگذار است که به تغییر و تحوالت منطقه

. فروپاشی ساختار و موازنه قـواي موجـود خواهـد شـد    
اي در حال فروپاشی است و بنیان تار منطقهعنوان یک نظام و ساخ خاورمیانه به

موازنه قوایی که در مقطع زمانی اواخر دهه هفتاد در این منطقه بـروز و ظهـور پیـدا    
کرد و سپس در دوران جنگ سرد تا حد زیادي تعدیل شد

نظام و موازنه قـواي بـروز و ظهـور یافتـه در اواخـر دهـه      . اند دست داده
  :ها و خصوصیاتی برخوردار بود که عبارتند از ویژگی
اسرائیل با اردن و مصر در صلح به سر می، در دهه هفتاد ¢

پایبندي به ادامه روند صلح و قراداد کمـپ دیویـد حتـی بـه یکـی از اولویـت      
ـ   سیاست خارجی این کشور در زمان حسنی مبارك تبدیل شد و مصـر ب

اعالم کرد که به روابط با اسرائیل ادامه خواهد داد و پیمـان کمـپ دیدیـد هـم لغـو      
در این زمان نوعی صلح اعالم نشده هم بین اسرائیل ). al-Ghazali, 2002(نخواهد شد 

یک از کشورهاي همسایه که به و سوریه برپا شده بود و در نتیجه هیچ
ل و رژیم صهیونیستی شناخته میمقدم مبارزه علیه اسرائی

بخش فلسطین در سال  سازمان آزادي. در جنگ با این رژیم نبودند
تجاوز اسرائیل به این کشور و تصرف بیروت و کشتار فـراوان مـردم بیگنـاه اخـراج     

چندان نقش اساسی  1993معاهده اوسلو در سال ، شد و در پی آن
  .حاشیه رفت



عنوان کشوري نگاه می کرد کـه قـادر اسـت    
بـا   امریکـا بنابراین دشـمنی ایـاالت متحـده    

موجب ، انقالب اسالمی ایران و دستاوردهاي آن و برقراري حفظ موازنه قوا با ایران
نگاه بـه  . از عراق شد امریکا

همچنـان ادامـه یافـت تـا      امریکـا 
حملـه بـه کویـت را در دسـتور     
هاي عـراق بـه اشـغال خـود     

یی و اعمـال  امریکااز این مرحله به بعد تا آزادسازي کویت توسط نیروهاي 
کرد تا رژیم حـاکم   تالش می

قهریه بـراي  کارگیري نیروي نظامی و قوه 
دستیابی به این هدف اجتناب می کرد تا اینکه بعد از پایـان آزادسـازي کویـت ایـن     

عربسـتان سـعودي در آن زمـان و تـا ایـن مرحلـه از سـاختار        
هـاي   اي حاکم بر خاورمیانه راضی و خشـنود بـود و بـراي تقویـت آن هزینـه     
هـاي   تالش فراوانی کرد و طرح و برنامه

مهمی را در دستور کار قرار داد تا بتواند جایگاه سیاسی خود را بیش از پیش در این 
  :ترین این اقدامات عبارت بودند از

عنوان میانجی و واسطه مؤثر در پیمان صـلح میـان   

عنوان مهندس سیاست حمایت از عراق در مقابل 

عنـوان پرچمـدار و سـردمدار جنـگ ائـتالف      
، عالوه بـر ایـن  . از اشغال عراق

  .کرد تا روند صلح در کنفرانس مادرید را نیز رهبري کند
. اي خاورمیانـه فروریختـه اسـت   

هاي مردمی بر علیـه   همچنین تقریباً کل منطقه خاورمیانه عربی دچار سونامی جنبش
عنوان یک کشـور قـوي    اکنون دیگر عراق به

عنوان کشوري نگاه می کرد کـه قـادر اسـت     در دهه هشتاد به عراق به امریکا ¢
بنابراین دشـمنی ایـاالت متحـده    . موازنه قوا را با ایران انقالبی برقرار کند

انقالب اسالمی ایران و دستاوردهاي آن و برقراري حفظ موازنه قوا با ایران
امریکاحد و حصر  هاي مالی و تسلیحاتی بی ت و حمایتتقوی

امریکـا عنوان سد و مانع نیروهاي ایرانی از سوي  عراق به
حملـه بـه کویـت را در دسـتور     ، رژیم صدام، اینکه پس از پایان جنگ ایران و عراق
هاي عـراق بـه اشـغال خـود      کی از استانعنوان ی کار خود قرار داد و این کشور را به

از این مرحله به بعد تا آزادسازي کویت توسط نیروهاي . درآورد
تالش می امریکا، هاي سنگین بر علیه رژیم بعثی در عراق تحریم

کارگیري نیروي نظامی و قوه  بر بغداد را به زانو درآورد اما تا اینجا از به
دستیابی به این هدف اجتناب می کرد تا اینکه بعد از پایـان آزادسـازي کویـت ایـن     

  .فرصت فراهم شد
عربسـتان سـعودي در آن زمـان و تـا ایـن مرحلـه از سـاختار        ، از سوي دیگـر 

اي حاکم بر خاورمیانه راضی و خشـنود بـود و بـراي تقویـت آن هزینـه      منطقه
تالش فراوانی کرد و طرح و برنامه امریکان راستا در ای. زیادي هم متحمل شد

مهمی را در دستور کار قرار داد تا بتواند جایگاه سیاسی خود را بیش از پیش در این 
ترین این اقدامات عبارت بودند از مهم. منطقه مستحکم سازد

عنوان میانجی و واسطه مؤثر در پیمان صـلح میـان    تالش براي ایفاي نقش به. 1
  .صر و اسرائیل در اواخر دهه هفتادم

عنوان مهندس سیاست حمایت از عراق در مقابل  تالش براي معرفی خود به. 2
  .و سپس مهار عراق) در آغاز(ایران انقالبی دهه هشتاد 

عنـوان پرچمـدار و سـردمدار جنـگ ائـتالف       تالش براي معرفـی خـود بـه   . 3
از اشغال عراق المللی براي آزادسازي کویت کشورهاي عربی و بین

کرد تا روند صلح در کنفرانس مادرید را نیز رهبري کند تالش می امریکا
اي خاورمیانـه فروریختـه اسـت    امروزه شـاهدیم کـه سـاختار و نظـام منطقـه     

همچنین تقریباً کل منطقه خاورمیانه عربی دچار سونامی جنبش
اکنون دیگر عراق به، شده است ساختارهاي سیاسی موجود
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شـود و   و داراي حاکمیت یک دست در ایـن سـاختار شـناخته نمـی    
منجـر بـه تغییـر و    ، بـه آن  امریکـا 

کـی از بـازیگران اصـلی در قلـب     
پـس از  ، هاي حکیمانـه  ایران با اتخاذ مواضع و سیاست

گذراندن جنگ خونین هشت ساله با عراق و شکست کامـل عـراق در دسـتیابی بـه     
اهدافی که براي آنهـا ایـن نـزاع خونبـار را آغـاز کـرده بـود و حمایـت از ائـتالف          
هاي مؤثر و تأثیرگـذار مقاومـت   

بـه عـراق فـراهم     امریکـا هایی که حمله 
اي و تأثیرگذار در تمامی تغییر و 

شد تا ترکیه نسبت بـه موضـوع اکـراد اهتمـام و توجـه      
هاي فراوانی کرد تا بـر سـر ایـن موضـوع مهـم بـا دو       

» حـزب عـدالت و توسـعه   «، 
نشـان  توجه و اهتمام روزافزونی نسبت به خاورمیانه و تغییر و تحوالت آن از خـود  

عربستان سعودي که از نظر تاریخی همواره سعی داشـت خـود را   
اکنـون  ، عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در پشت صحنه خاورمیانـه معرفـی کنـد   

صـورت مسـتقیم و شـفاف     مجبور شده در موضوعات و مسائل منطقه خاورمیانه بـه 
حاشـیه خلـیج فـارس و اردن و مصـر در     

کند تا از طریـق حمایـت و     همچنین این کشور تالش می
پیمان و دوست خـود در لبنـان و   

هـاي   گـري  اي از ابتکارات و میـانجی 

مجبور به خروج از ، نخست وزیر لبنان
نفوذ خود در لبنان را تـا حـد زیـادي از دسـت داد و بـا فشـارهاي       
و عربستان سعودي و شوراي امنیت سازمان ملـل متحـد در   

و داراي حاکمیت یک دست در ایـن سـاختار شـناخته نمـی    ) از نظر نظامی(
امریکـا دنبال حملـه   تغییر و تحوالت داخلی این کشور به

  .در منطقه شد ژئوپلیتیکتحوالت 
کـی از بـازیگران اصـلی در قلـب     جمهوري اسالمی اکنون بـه ی ، از سوي دیگر

ایران با اتخاذ مواضع و سیاست. خاورمیانه تبدیل شده است
گذراندن جنگ خونین هشت ساله با عراق و شکست کامـل عـراق در دسـتیابی بـه     
اهدافی که براي آنهـا ایـن نـزاع خونبـار را آغـاز کـرده بـود و حمایـت از ائـتالف          

هاي مؤثر و تأثیرگـذار مقاومـت    ه دسازي کویت و حمایت از گروالمللی براي آزا بین
هایی که حمله  برداري از فرصت در لبنان و فلسطین و بهره

اي و تأثیرگذار در تمامی تغییر و  امروزه به یک قدرت بی چون و چراي منطقه، آورد
  .تحوالت خاورمیانه تبدیل شده است

شد تا ترکیه نسبت بـه موضـوع اکـراد اهتمـام و توجـه      فروپاشی عراق موجب 
هاي فراوانی کرد تا بـر سـر ایـن موضـوع مهـم بـا دو        دوچندانی نشان دهد و تالش

، عالوه براین. کشور سوریه و ایران به تفاهم دست یابد
توجه و اهتمام روزافزونی نسبت به خاورمیانه و تغییر و تحوالت آن از خـود  

  .داده است
عربستان سعودي که از نظر تاریخی همواره سعی داشـت خـود را   ، از دیگر سو

عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در پشت صحنه خاورمیانـه معرفـی کنـد    به
مجبور شده در موضوعات و مسائل منطقه خاورمیانه بـه 

حاشـیه خلـیج فـارس و اردن و مصـر در      مداخله کرده و از نفوذ خود بر کشورهاي
همچنین این کشور تالش می. برداري کند این زمینه بهره

پیمان و دوست خـود در لبنـان و    هاي هم ها و طرف هاي سنگین مالی به گروه کمک
اي از ابتکارات و میـانجی  بتواند زمینه را براي مجموعه، فلسطین و عراق

  .اي فراهم آورد طقهمن
نخست وزیر لبنان، سوریه بعد از واقعه ترور رفیق حریري

نفوذ خود در لبنان را تـا حـد زیـادي از دسـت داد و بـا فشـارهاي       ، این کشور شد
و عربستان سعودي و شوراي امنیت سازمان ملـل متحـد در    امریکاشدیدي از سوي 



طرف فلسطینی دچـار اختالفـات شـدیدي    
بخشـی از آن  . شده است و اردوگاه آنان به دو بخـش متخاصـم تبـدیل شـده اسـت     

تحت عنوان حکومت خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس بر کنـاره غربـی   
ن و کشورهاي غربی است و در مذاکرات بـدو 

یعنی حماس که بر غـزه  ، اما بخش دوم
تاکنون از اعتراف به اسرائیل سر باز زده است و بـر مقاومـت جهـت    
البتـه اکنـون بـه نظـر مـی رسـد کـه        
بش حماس بر سر تشـکیل یـک   
اند که بدون تردید سـقوط رژیـم   

و رژیم صهیونیستی  امریکاهاي 
شد در این زمینه بسیار تأثیرگذار بـوده  

سؤال اساسی مطرح در این مقاله این است که بعد از تغییر و تحـوالت  
وسیعی که در منطقه خاورمیانه بعد از حادثه یازده سـپتامبر و اشـغال عـراق توسـط     

اي چگونـه   هاي ساختار و نظام جدیـد منطقـه  
هـا و   ایط جدیـد چـه روش  

هایی را بـراي همـاهنگی و همراهـی بـا تغییـر و تحـوالت سـریع و عمیـق         
اي  و نظـام منطقـه   سـاختار : 

خاورمیانه با حادثه یازده سپتامبر و تغییـر و تحـوالت سـریع و عمیـق بعـد از آن و      
هـا   دگرگون و شکل جدیدي به خود گرفته است و بنیان

بـدون تردیـد    امریکـا در سـاختار جدیـد   
ویژه از اواخـر دهـه هفتـاد تـا حادثـه      

ساسـی  از دست داده است و برخـی کشـورها از گردونـه بـازیگران ا    
عنوان یک کشـور قـوي و تـأثیر گـذار     
هاي داخلی و خارجی تبدیل 

کـه در  (مانند ترکیـه  ، اند و کشورهاي جدیدي به این گردونه اضافه شده

  .این زمینه مواجه شد
طرف فلسطینی دچـار اختالفـات شـدیدي    ، منازعه فلسطین و اسرائیلدر مورد 

شده است و اردوگاه آنان به دو بخـش متخاصـم تبـدیل شـده اسـت     
تحت عنوان حکومت خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس بر کنـاره غربـی   

و کشورهاي غربی است و در مذاکرات بـدو  امریکاحاکمیت دارد و مورد حمایت 
اما بخش دوم، کند شرکت می امریکانتیجه صلح به رهبري 

تاکنون از اعتراف به اسرائیل سر باز زده است و بـر مقاومـت جهـت    ، حاکمیت دارد
البتـه اکنـون بـه نظـر مـی رسـد کـه        . فشـارد  ها پاي مـی  دستیابی به حقوق فلسطینی

بش حماس بر سر تشـکیل یـک   حکومت خودگردان به ریاست محمود عباس با جن
اند که بدون تردید سـقوط رژیـم    حکومت وحدت ملی به توافقات اولیه دست یافته

هاي  ترین عامل در اجراي سیاست مبارك در مصر که مهم
شد در این زمینه بسیار تأثیرگذار بـوده   ویژه محاصره غزه محسوب می در منطقه و به

  .است
سؤال اساسی مطرح در این مقاله این است که بعد از تغییر و تحـوالت  بنابراین 

وسیعی که در منطقه خاورمیانه بعد از حادثه یازده سـپتامبر و اشـغال عـراق توسـط     
هاي ساختار و نظام جدیـد منطقـه   مختصات و ویژگی، اتفاق افتاد امریکا

ایط جدیـد چـه روش  ترین کشورهاي تأثیرگذار در منطقه در شـر  است و  مهم
هایی را بـراي همـاهنگی و همراهـی بـا تغییـر و تحـوالت سـریع و عمیـق          تاکتیک
: شـده نیـز عبـارت اسـت از    اند؟ فرضیه مطـرح   برگزیده

خاورمیانه با حادثه یازده سپتامبر و تغییـر و تحـوالت سـریع و عمیـق بعـد از آن و      
دگرگون و شکل جدیدي به خود گرفته است و بنیان ویژه اشغال عراق به کلی به

در سـاختار جدیـد   . و موازنه قواي جدیدي شکل گرفته است
ویژه از اواخـر دهـه هفتـاد تـا حادثـه       و به(میزان اثرگذاري خود را نسبت به گذشته 

از دست داده است و برخـی کشـورها از گردونـه بـازیگران ا    ) یازده سپتامبر
عنوان یک کشـور قـوي و تـأثیر گـذار      مانند عراق که دیگر به(منطقه خارج شده اند 

هاي داخلی و خارجی تبدیل  ها و درگیري اي براي تنش بلکه به عرصه، مطرح نیست
و کشورهاي جدیدي به این گردونه اضافه شده) شده است
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رسـد ایـن    این عرصه تبـدیل و بـه نظـر مـی    
ه عربستان سعودي جایگـاهی  
را که از اواخر دهه هفتاد و تا قبل از حادثه یازده سپتامبر کسب کرده بـود از دسـت   
دالیـل متعـدد بـه قـدرت بالمنـازع      

روابط و مناسبات میان شش کشور مهـم و تأثیرگـذار ایـن منطقـه     
سـوریه و مصـر نیـز مـورد توجـه قـرار       
بدون تردید هر گونه تحقیق و تحلیلی که پیرامون تغییـر و تحـوالت   

الجـرم بایـد   ، گیـرد  اي انجـام مـی  
عنوان دو کشوري که یکی کانون بحران 
است و دیگري در حمایت از آن یکی در پی تامین منافع اساسی خود است مد نظـر  

ه و اتحادیه اروپا یا توان از نقش تأثیرگذار کشورهایی مانند روسی
تمرکـز اصـلی ایـن بحـث بـر روي مثلـث ایـران ـ ترکیـه ـ           

موجب شـد تـا منطقـه خاورمیانـه بـه      
المللی تبـدیل   هاي بزرگ بین

بـراي اولـین بـار در اوایـل قـرن بیسـتم و در ادبیـات        
اي اطالق شـد کـه از شـرق دریـاي مدیترانـه تـا هنـد را در بـر         

اي از دو قـاره   هـاي عمـده   هاي بزرگ موفق شدند بخش
را در میان خود تقسیم کنند و تالش کردند تا نفوذ و سیطره خود را تـا  

ادوارد سـعید  . هاي فارس و افغانسـتان گسـترش دهنـد   
سـعی داشـت فرضـیات و    » 

او درصـدد اسـت کـه    . دمطالعات غرب محور پیرامون خاورمیانه را به چالش بکشـ 
هاي سیاسی همراه است و  نشان دهد پژوهشگري غرب در مورد این منطقه با انگیزه

این عرصه تبـدیل و بـه نظـر مـی     ساختار جدید به کشوري تأثیرگذار در
ه عربستان سعودي جایگـاهی   چنان). حضور و تأثیرگذاري بیش از پیش افزایش یابد

را که از اواخر دهه هفتاد و تا قبل از حادثه یازده سپتامبر کسب کرده بـود از دسـت   
دالیـل متعـدد بـه قـدرت بالمنـازع       داده است و برعکس جمهوري اسالمی ایران بـه 

  .اي تبدیل شده است طقهمن
روابط و مناسبات میان شش کشور مهـم و تأثیرگـذار ایـن منطقـه     ، در این میان

سـوریه و مصـر نیـز مـورد توجـه قـرار       ، اردن، عربستان سعودي، ترکیه، یعنی ایران
بدون تردید هر گونه تحقیق و تحلیلی که پیرامون تغییـر و تحـوالت   . خواهد گرفت

اي انجـام مـی   ات آن بر سـاختار منطقـه  منطقه خاورمیانه و تأثیر
عنوان دو کشوري که یکی کانون بحران  را به امریکاهاي رژیم صهیونیستی و  سیاست

است و دیگري در حمایت از آن یکی در پی تامین منافع اساسی خود است مد نظـر  
توان از نقش تأثیرگذار کشورهایی مانند روسی البته نمی. قرار دهد

تمرکـز اصـلی ایـن بحـث بـر روي مثلـث ایـران ـ ترکیـه ـ           . چین و هند غافل شد
  .کشورهاي عربی خواهد بود

  خاورمیانه در حال تغییر. 1

  ها زمینه. 1- 1
موجب شـد تـا منطقـه خاورمیانـه بـه       18سقوط حاکمیت امپراتوري عثمان در قرن 

هاي بزرگ بین قدرت اي از کشورهاي ضعیف و تحت سیطره مجموعه
بـراي اولـین بـار در اوایـل قـرن بیسـتم و در ادبیـات        » خاورمیانـه «اصـطالح  . شود

اي اطالق شـد کـه از شـرق دریـاي مدیترانـه تـا هنـد را در بـر          دیپلماتیک به منطقه
هاي بزرگ موفق شدند بخش در آن زمان قدرت. گیرد می

را در میان خود تقسیم کنند و تالش کردند تا نفوذ و سیطره خود را تـا   قاافریآسیا و 
هاي فارس و افغانسـتان گسـترش دهنـد    امپراتوري عثمانی و سرزمین

» شرق شناسی«یکی از متفکرانی است که با انتشار کتاب 
مطالعات غرب محور پیرامون خاورمیانه را به چالش بکشـ 
نشان دهد پژوهشگري غرب در مورد این منطقه با انگیزه



  ).1377، سعید(هاي سیاسی و اقتصادي استعمار و امپریالیسم پیوند دارد 
سرانجام با آغاز افول امپراتوري عثمانی و همراه بـا شـروع جنـگ اول جهـانی     
معاصر از بقایاي قراردادها و معاهداتی که بعد از جنـگ جهـانی   
بریتانیا و فرانسه مناطق نفوذ خود در خاورمیانـه را  
اردن و فلسطین تحـت قیمومیـت   
ه تأسـیس هـم تحـت قیمومیـت     

  .فرانسه درآمدند و مصر نیز همچنان تحت سیطره بریتانیا باقی ماند

  هاي خاورمیانه در دوران بعد از سقوط امپراتوري عثمانی
ها ارتباط و همبستگی با کشورهاي عربـی از آنهـا جـدا شـد و در     

ها و مشـکالت و   اي که از ویژگی
هـا و   ها و مشکالت کامالً با ویژگی

در این دوران مطرح شد که با انقالب اعـراب در سـال   
که در جریان آن مرزهاي تحمیل شده از 
هاي غربی اشغالگر بر جهان عرب پذیرفته نشد و اعراب تـالش کردنـد   

وسیله بتواننـد   یک دولت عربی متحد را برپا سازند تا بدین 
 .ها تـا حـدي مقاومـت کننـد    

واسطه تالش اعراب بـراي ایجـاد یـک    
هـاي   هـاي موجـود کـه مبتنـی بـر سیاسـت      

کشورهاي غربی در جهت ایجاد و تقویت کشورهاي کوچک عربی شکل گرفته بود 
همچنـان بـاقی   ، سطینبه اضافه بروز و ظهور مشکل اساسی قضیه فل

اگر گفته شود که منطقه خاومیانه در این مرحله فاقد ساختاري بود کـه ارتبـاط   
در . سخنی به گزافه گفتـه نشـده اسـت   

سیاسـت خـارجی کشـورهاي عربـی را     
بـدیهی  . ایران و ترکیه در حال تقویت حاکمیت ملی خود بودنـد 

هاي سیاسی و اقتصادي استعمار و امپریالیسم پیوند دارد  طلبی با جاه
سرانجام با آغاز افول امپراتوري عثمانی و همراه بـا شـروع جنـگ اول جهـانی     

معاصر از بقایاي قراردادها و معاهداتی که بعد از جنـگ جهـانی    خاورمیانه، تدریج به
بریتانیا و فرانسه مناطق نفوذ خود در خاورمیانـه را  . سر برآورد، اول شکل گرفته بود

اردن و فلسطین تحـت قیمومیـت   ، هاي تازه تأسیس مانند عراق دولت. تقسیم کردند
ه تأسـیس هـم تحـت قیمومیـت     بریتانیا قرار گرفتند و دو کشور سوریه و لبنـان تـاز  

فرانسه درآمدند و مصر نیز همچنان تحت سیطره بریتانیا باقی ماند

هاي خاورمیانه در دوران بعد از سقوط امپراتوري عثمانی ویژگی. 1- 1-1
ها ارتباط و همبستگی با کشورهاي عربـی از آنهـا جـدا شـد و در      ترکیه بعد از قرن

اي که از ویژگی منطقه. د شدمتول» خاورمیانه عربی«حقیقت منطقه 
ها و مشکالت کامالً با ویژگی این ویژگی. معضالت خاص خود برخوردار بود

  .مسائل دو کشور ایران و ترکیه متفاوت بود
در این دوران مطرح شد که با انقالب اعـراب در سـال   » هویت عربی«موضوع 

که در جریان آن مرزهاي تحمیل شده از  انقالبی. ارتباط مختصري برقرار کرد 1916
هاي غربی اشغالگر بر جهان عرب پذیرفته نشد و اعراب تـالش کردنـد    سوي قدرت

یک دولت عربی متحد را برپا سازند تا بدین ، تا در کنار ایران و ترکیه
ها تـا حـدي مقاومـت کننـد     اروپایی» تفرقه بینداز و حکومت کن«در قبال سیاست 

واسطه تالش اعراب بـراي ایجـاد یـک     تنش و درگیري در این منطقه به، ترتیب بدین
هـاي موجـود کـه مبتنـی بـر سیاسـت       دولت متحد عربی از یک سو و واقعیت

کشورهاي غربی در جهت ایجاد و تقویت کشورهاي کوچک عربی شکل گرفته بود 
به اضافه بروز و ظهور مشکل اساسی قضیه فل، از سوي دیگر

  .ماند
اگر گفته شود که منطقه خاومیانه در این مرحله فاقد ساختاري بود کـه ارتبـاط   

سخنی به گزافه گفتـه نشـده اسـت   ، ها و کشورهاي آن را برقرار سازد بین دولت
سیاسـت خـارجی کشـورهاي عربـی را     ، گـر  هاي سلطه که در این مقطع قدرت حالی

ایران و ترکیه در حال تقویت حاکمیت ملی خود بودنـد ، هدایت می کردند
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هـاي بعـد     مناسبات و قواعد حاکم بر این منطقه در این مقطع زمانی و تا دوره
اي وتکیـه نـاگزیر بـه حمایـت     

شـورهاي  موجب شد تا دخالـت گسـترده ک  
ایـن در حـالی اسـت کـه گرایشـات و      
هاي سیاسی ماننـد قومیـت عربـی و قومیـت     

فی در تاریخ منطقه خاورمیانـه  
هاي اروپاي غربی شد و  جنگ جهانی دوم موجب تضعیف قدرت

موجب شد تا دو کشور فرانسه و بریتانیا توانایی خود را در جهت حفـظ و اسـتمرار   
نفوذ استعماري در منطقه خاورمیانه از دست داده و بستر مناسبی براي ظهور ایـاالت  
عنوان دو قطب حاکم بـر نظـم جهـانی در    
پایان استعمار اروپایی در این منطقـه بـا اعطـاي اسـتقالل بـه      

همچنـان  ، اي که وارث این استقالل بودنـد 
اکتشاف نفـت و  . ردندهاي سابق اروپایی خود حفظ ک

تأثیر مستقیم و فـوري بـر   ، اثبات اهمیت استراتژیک آن در جریان جنگ جهانی دوم

پیمـان اسـتراتژیک    هـم   عربستان سعودي را بـه 
کـرد   یت میکه بریتانیا از کشورهاي کوچکی حما

گیري آنها در ساحل غربی خلیج فارس نقش بسزایی ایفا کرده بـود و از  
هـاي غربـی اهتمـام و     قـدرت 

توجه روزافزونی نسبت به ایران نفتی از خـود بـروز دادنـد کـه بـا فشـار بـر ایـران         
بـریتیش  «نعت نفـت ایـران بـه شـرکت     

یی سال امریکاکودتاي ، دنبال آن
نخسـت  ، در ایران اتفاق افتاد که منجر به سقوط حکومت دکتر محمد مصـدق 

جـاي آن شـاه مجـدداً در     شد و به

مناسبات و قواعد حاکم بر این منطقه در این مقطع زمانی و تا دوره، است
اي وتکیـه نـاگزیر بـه حمایـت      هاي خاورمیانه هم به واسطه ضعف مشروعیت رژیم

موجب شد تا دخالـت گسـترده ک  ، هاي خارجی هاي بزرگ و دولت قدرت
ایـن در حـالی اسـت کـه گرایشـات و      . بیگانه در این منطقه همچنان ادامه پیدا کنـد 

هاي سیاسی ماننـد قومیـت عربـی و قومیـت      تمایاالت مردمی و ملی به سوي هویت
  .گرایی اسالمی متمایل شده بود

  نفت و اسرائیل، استقالل. 1- 2-1
فی در تاریخ منطقه خاورمیانـه  عنوان نقطه عط به، دالیل متعدد دهه چهل قرن بیستم به

جنگ جهانی دوم موجب تضعیف قدرت. شود محسوب می
موجب شد تا دو کشور فرانسه و بریتانیا توانایی خود را در جهت حفـظ و اسـتمرار   
نفوذ استعماري در منطقه خاورمیانه از دست داده و بستر مناسبی براي ظهور ایـاالت  

عنوان دو قطب حاکم بـر نظـم جهـانی در     اتحاد جماهیر شوروي به و امریکامتحده 
پایان استعمار اروپایی در این منطقـه بـا اعطـاي اسـتقالل بـه      . این منطقه فراهم شود

اي که وارث این استقالل بودنـد  گرچه طبقه نخبه، جهان عرب ترجمه شد
هاي سابق اروپایی خود حفظ ک روابط مستحکم خود را ارباب

اثبات اهمیت استراتژیک آن در جریان جنگ جهانی دوم
  .کشورهاي نفتی از خود برجاي گذاشت

عربستان سعودي را بـه ، بر اساس همین واقعیت امریکا
که بریتانیا از کشورهاي کوچکی حما در حالی. خود در منطقه تبدیل کرد

گیري آنها در ساحل غربی خلیج فارس نقش بسزایی ایفا کرده بـود و از   که در شکل
قـدرت ، از سوي دیگـر . ذخایر عظیمی نفتی برخوردار بودند

توجه روزافزونی نسبت به ایران نفتی از خـود بـروز دادنـد کـه بـا فشـار بـر ایـران         
نعت نفـت ایـران بـه شـرکت     اي از صـ  منظور اختصـاص بخـش عمـده    به

دنبال آن خود گرفت و به شکل واقعی به ، انگلیسی» پترولیوم
در ایران اتفاق افتاد که منجر به سقوط حکومت دکتر محمد مصـدق  1953

شد و به) که صنعت نفت را در ایران ملی کرد(وزیر ایران 



  .شد
اما ترکیه بعد از جنگ جهـانی دوم بـه غـرب گـرایش پیـدا کـرد و بـه پیمـان         
آتالنتیک شمالی ملحق شد و در واقع بیش از پیش از صحنه سیاسی خاورمیانـه دور  

توانسـت بـه    ایران و کشـورهاي عربـی مـی   
همـین سیاسـت را   . اي تحت سیطره غـرب بینجامـد  

از اواسط دهه پنجاه به بعد در خاورمیانه پیگیري می کرد که در نهایت منجـر  
عراق و بعضی از کشورهاي عربـی  
نی با غرب بر ضد گسترش نفوذ اتحـاد  

، البته درگیري و تنش بر سر موضوع حضور دولت نامشروع اسرائیل در منطقـه 
منجر به یک سلسله حوادث شد که در نهایت منجر به رهـایی برخـی از کشـورهاي    

هاي عربی  ار رژیمب شکست فضاحت
تأثیر نامطلوبی بـر افکـار عمـومی    

اي اساســی بــه  جهـان عــرب برجــاي گذاشــت و در حقیقــت ایـن شکســت ضــربه  
از سـوي دیگـر   . هاي حاکم طرفدار غرب در جهان عرب وارد کـرد 

ام نظامی بر علیـه دولـت عبـري    
  .در منطقه افزایش یافته و موجب احیاي مجدد ملی گرایی عربی شود

مصر با حمایت اتحاد جماهیر شوروي تالش کرد تـا بـا   
ي از ا ایـن امـر مرهـون مجموعـه    

 :Ajami,1979(گرایـی عربـی   

دلیل اینکه در بطن خود دشمنی با اسرائیل و استعمار غربـی را پـرورش داده   
. اي برخوردارشـده بـود   در میان افکار عمومی جهان عرب از جایگـاه برجسـته  

واسطه تعداد جمعیت و قدرت اقتصـادي و نقـش   
. فردي برخوردار شـده بـود   از جایگاه منحصر به

شد رت قرار گرفت که هم پیمان واشنگتن تلقی میرأس قد
اما ترکیه بعد از جنگ جهـانی دوم بـه غـرب گـرایش پیـدا کـرد و بـه پیمـان         
آتالنتیک شمالی ملحق شد و در واقع بیش از پیش از صحنه سیاسی خاورمیانـه دور  

ایران و کشـورهاي عربـی مـی   ، نفوذ غرب در ترکیه، بعد از جنگ. شد
اي تحت سیطره غـرب بینجامـد   یک ساختار امنیتی منطقه برپایی
از اواسط دهه پنجاه به بعد در خاورمیانه پیگیري می کرد که در نهایت منجـر   امریکا

عراق و بعضی از کشورهاي عربـی   ، ایران، پیمانی که ترکیه. به انعقاد پیمان بغداد شد
نی با غرب بر ضد گسترش نفوذ اتحـاد  پیما را در زیر یک سقف و در چارچوب هم
  .جماهیر شوروي در منطقه گرد هم آورد

البته درگیري و تنش بر سر موضوع حضور دولت نامشروع اسرائیل در منطقـه 
منجر به یک سلسله حوادث شد که در نهایت منجر به رهـایی برخـی از کشـورهاي    

شکست فضاحت. عربی از سیطره و نفوذ کشورهاي غربی گردید
تأثیر نامطلوبی بـر افکـار عمـومی    ، 1948در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی در سال 

جهـان عــرب برجــاي گذاشــت و در حقیقــت ایـن شکســت ضــربه  
هاي حاکم طرفدار غرب در جهان عرب وارد کـرد  مشروعیت رژیم

ام نظامی بر علیـه دولـت عبـري    این شکست موجب شد تا مطالبات مردمی براي اقد
در منطقه افزایش یافته و موجب احیاي مجدد ملی گرایی عربی شود

  مصر و تالش براي ایجاد وحدت. 1- 3-1
مصر با حمایت اتحاد جماهیر شوروي تالش کرد تـا بـا   ، در دوران جمال عبدالناصر

ایـن امـر مرهـون مجموعـه    . گسترش نفوذ غرب در منطقه به رقابـت برخیـزد  
  :ها و شرایطی بود که عبارتند از ویژگی

گرایـی عربـی    شخصیت کاریزماتیک جمال عبدالناصرو تفکر ملی
دلیل اینکه در بطن خود دشمنی با اسرائیل و استعمار غربـی را پـرورش داده    به )368
در میان افکار عمومی جهان عرب از جایگـاه برجسـته  ، بود
واسطه تعداد جمعیت و قدرت اقتصـادي و نقـش    مصر در آن زمان به، الوه بر اینع

از جایگاه منحصر به، اي و فرهنگی در جهان غرب رسانه
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مصر در این دوران در جهت ایجاد همکاري و وحـدت در میـان کشـورهاي عربـی     
سـازي نیروهـاي    ي و آمـاده 

پیـروزي و موفقیـت مصـر    . 
در جریان ملی کردن کانال سوئز و مقاومت در مقابـل حملـه کشـورهاي سـه گانـه      
نه تنها موجب تضعیف جمال عبدالناصـر  

بلکه موجـب شـد تـا    ، )شد 
عنوان یک  در جایگاه اول قرار گرفته و حتی به

نتـایج  ، هاي جمال عبدالناصر در جهت دستیابی به رهبـري جهـان عـرب   
هاي طرفـدار غـرب در    حکومت

، یمن و لیبی شـد و اگـر دخالـت کشـورهاي غربـی نبـود      
جنـبش جمـال   . ممکن بود همین تجربه در کشورهاي اردن و لبنان نیز تکـرار شـود  

در میـان  ، گرایی عربی که با غرب دشمنی داشـت 
مضافاً بر اینکه ایـن  ، اي برخوردار شود

جنبش موجب گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروي در منطقه خاورمیانه نیـز شـد و   
عنوان بنیانگـذار اتحـاد    از سوي دیگر موجب تقویت و استحکام رهبري عدالناصر به

ال اما طولی نکشید که آرزوهـا و اهـداف جمـ   
هاي  عالئم و آثار برنامه، عبدالناصر با موانع متعددي روبرو شد و از آغاز دهه شصت

هاي فراوانی را بر اقتصاد مصر تحمیل کـرد و هـیچ   
خـود را از  طبقه حاکم در سوریه و عـراق هـم حمایـت    

Elshoubakh, .(  
کـار خـود در منطقـه     اقدام به حمایت از دوستان محافظه

کرد و عربستان سعودي را مورد حمایت قرار داد و براي مقابله با جمـال عبدالناصـر   
مضـافاً بـر اینکـه    . به این کشور اهدا کـرد 

تـدریج از   هاي خود از اردن هاشـمی را افـزایش داد و لبنـان نیـز بـه     
گرایی عربی فاصله گرفت و قدرت ایران در منطقه خلیج فـارس بـیش از پـیش    

مصر در این دوران در جهت ایجاد همکاري و وحـدت در میـان کشـورهاي عربـی     
ي و آمـاده کرد و در این راسـتا اقـدام بـه بازسـاز     تالش وافري می

. اش براي بازگشت به میدان جنگ با اسرائیل نمود نظامی
در جریان ملی کردن کانال سوئز و مقاومت در مقابـل حملـه کشـورهاي سـه گانـه      

نه تنها موجب تضعیف جمال عبدالناصـر   1956در سال ) فرانسه و اسرائیل، بریتانیا(
شد گانه محسوب می اهداف کشورهاي سهکه یکی از (نشد 

در جایگاه اول قرار گرفته و حتی به، شخصیت جمال عبدالناصر در منطقه
  . گر شود شخصیت جهانی جلوه

هاي جمال عبدالناصر در جهت دستیابی به رهبـري جهـان عـرب    تالش
حکومتدرازمدتی از خود برجاي گذاشت و موجب سقوط 

یمن و لیبی شـد و اگـر دخالـت کشـورهاي غربـی نبـود      ، عراق، کشورهاي سوریه
ممکن بود همین تجربه در کشورهاي اردن و لبنان نیز تکـرار شـود  

گرایی عربی که با غرب دشمنی داشـت  عبدالناصر موجب شد تا تفکر ملی
اي برخوردار شود یگاه برجستهافکار عمومی جهان عرب از جا

جنبش موجب گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروي در منطقه خاورمیانه نیـز شـد و   
از سوي دیگر موجب تقویت و استحکام رهبري عدالناصر به

اما طولی نکشید که آرزوهـا و اهـداف جمـ   . اعراب و اقدامات مشترك عربی شد
عبدالناصر با موانع متعددي روبرو شد و از آغاز دهه شصت

  .اي عبدالناصر بر اقتصاد مصر نمایان گردید منطقه
هاي فراوانی را بر اقتصاد مصر تحمیل کـرد و هـیچ    دخالت مصر در یمن هزینه

طبقه حاکم در سوریه و عـراق هـم حمایـت    . اي هم در بر نداشت نتیجه
2008 ,( دریغ داشتند، نامیدند می» سیطره مصر«آنچه آن را 

اقدام به حمایت از دوستان محافظه امریکادر همین راستا 
کرد و عربستان سعودي را مورد حمایت قرار داد و براي مقابله با جمـال عبدالناصـر   

به این کشور اهدا کـرد  سالح و تجهیزات نظامی زیادي، در یمن
هاي خود از اردن هاشـمی را افـزایش داد و لبنـان نیـز بـه      حمایت امریکا
گرایی عربی فاصله گرفت و قدرت ایران در منطقه خلیج فـارس بـیش از پـیش     ملی



دن را هاي مصر و سوریه و ار
هاي جوالن سوریه و کنـاره  
طـرح جمـال عبدالناصـر شکسـت     

» زمین در مقابل صلح«عبدالناصر مجبور شد به اصل 
اعتراف نمایـد و بـدین ترتیـب    

توانسـت خـود را    امریکـا از سوي دیگـر  
عنوان بازیگر اساسی در دید مصر و کشورهاي خط تقدم مبـارزه بـا اسـرائیل جـا     

وزي امکان پیر، هاي اتحاد جماهیر شوروي
و برتري بر اسرائیل سر تا پا مسلح میسر نیست و تنها ضمانتی که در قبـال اسـرائیل   

منزله پایان مرحله تسلط و سـیطره مصـر بـر    
گیـري   راه را بـراي شـکل  ، مـرگ عبدالناصـر  

حافظ اسـد  ، ائتالف سه گانه مصر و سوریه و عربستان سعودي با رهبري انورسادات

سادات و اسد جنگـی دیگـر را علیـه اسـرائیل آغـاز      
اصلی این جنگ در حقیقت هدف 

از بین بردن برتري اسرائیل در منطقه بود که موجب احساس غـرور در میـان مـردم    
، از سـوي دیگـر  . اسرائیل و سرشکسـتگی در میـان مـردم جهـان عـرب شـده بـود       

کشورهاي مذکور قصد داشتند به این وسیله به غـرب فشـار آورده تـا شـرایط الزم     
امـا اختالفـات داخلـی    . ل صـلح فـراهم شـود   

کشورهاي عربی به سرعت موجب از هم پاشیدگی ائتالف مذکور شد و انور سادات 
همین امر موجب شد تا حافظ اسـد  
روابط خود با اتحاد جماهیر شوروي را ارتقا بخشیده و نفوذ خود در لبنـان را بـیش   
ملک فیصل به واسطه فشـارهاي شـدیدي کـه    

  .تقویت شد
هاي مصر و سوریه و ار که اسرائیل ارتش هنگامی ، 1967در واقع در سال 

هاي جوالن سوریه و کنـاره   شکست داد و توانست شبه جزیره سیناي مصر و بلندي
طـرح جمـال عبدالناصـر شکسـت     ، غربی رود اردن و غزه را به اشغال خود درآورد

عبدالناصر مجبور شد به اصل ، بعد از پایان جنگ. خورده بود
اعتراف نمایـد و بـدین ترتیـب    ، کرد یید میسازمان ملل هم آن را تأ 242که قطعنامه 

از سوي دیگـر  . جایگاه مصر در منطقه رو به افول گرایید
عنوان بازیگر اساسی در دید مصر و کشورهاي خط تقدم مبـارزه بـا اسـرائیل جـا      به

هاي اتحاد جماهیر شوروي بیندازد و ثابت کند که با استفاده از سالح
و برتري بر اسرائیل سر تا پا مسلح میسر نیست و تنها ضمانتی که در قبـال اسـرائیل   

  .بر دولت عبري است امریکاهمانا نفوذ ، کارایی دارد

  مصر بعد از جمال عبدالناصر. 1-1- 4
منزله پایان مرحله تسلط و سـیطره مصـر بـر     به 1970مرگ جمال عبدالناصر در سال 

مـرگ عبدالناصـر  . شود ی میهاي جهان عرب تلق سیاست
ائتالف سه گانه مصر و سوریه و عربستان سعودي با رهبري انورسادات

  .بن عبدالعزیز باز کرد و فیصل
سادات و اسد جنگـی دیگـر را علیـه اسـرائیل آغـاز      ، در چارچوب این ائتالف

هدف . کردند و ملک فیصل نفت را بر روي غرب بست
از بین بردن برتري اسرائیل در منطقه بود که موجب احساس غـرور در میـان مـردم    

اسرائیل و سرشکسـتگی در میـان مـردم جهـان عـرب شـده بـود       
کشورهاي مذکور قصد داشتند به این وسیله به غـرب فشـار آورده تـا شـرایط الزم     

ـ    ل صـلح فـراهم شـود   براي امضاي معاهـده زمـین در مقاب
کشورهاي عربی به سرعت موجب از هم پاشیدگی ائتالف مذکور شد و انور سادات 

همین امر موجب شد تا حافظ اسـد  ، خواستار برقراري صلح جداگانه با اسرائیل شد
روابط خود با اتحاد جماهیر شوروي را ارتقا بخشیده و نفوذ خود در لبنـان را بـیش   

ملک فیصل به واسطه فشـارهاي شـدیدي کـه    ، از طرف دیگر. یش گسترش دهداز پ
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تحریم نفتی غرب را لغو کرد و بـدین ترتیـب آثـار و نتـایج تفکـرو      
هاي کشورهاي منطقه کـاهش یافـت و اولویـت    

عراق و عربستان ، رقابت میان کشورهاي سوریه
واسطه اسـتحکام حاکمیـت داخلـی    
بخـش فلسـطین در ایـن زمینـه بـه      

گرفتن جایگـاه  اما هنوز شرایط کافی براي در اختیار 
هـاي   از سوي دیگر عربستان سعودي با تکیه بـر ثـروت  

تـالش خـود را جهـت گسـترش     
هـا و   نفوذ در منطقه و رواج تفکر اسـالمی خـاص خـود در میـان علمـا و سـازمان      

م از نظـر میـزان جمعیـت و نیـروي     
اي نبود که بتواند رهبري جهـان عـرب را در   

عراق درصدد برآمد تا نقـش رهبـري در   
عت هاي الزم از نظر وسـ  البته این کشور تا حدي صالحیت
مضافاً بر اینکه از تفکر ، سرزمینی وجمعیت و منابع را به این منظور در اختیار داشت

اما قدرت و توانایی این کشور به سـرعت  
و ، در جنگ تحمیلی علیه جمهـوري اسـالمی ایـران در دهـه هشـتاد تحلیـل رفـت       

هـاي   و مرحلـه طـوالنی تحـریم   
المللی  علیه این کشور هم مزید بر علت شد تا این کشور سوداي رهبري جهـان  

نـوعی عـدم مرکزیـت در خاورمیانـه حـاکم بـود کـه        
گرفت و این امر موجب برقراري نوعی موازنـه قـوا   
عـدم مرکزیـت در ایـن مقطـع زمـانی و وجـود       

  :هاي متعدد در این منطقه دالیل متعددي داشت که عبارتند از

تحریم نفتی غرب را لغو کرد و بـدین ترتیـب آثـار و نتـایج تفکـرو      ، بر او وارد شد
هاي کشورهاي منطقه کـاهش یافـت و اولویـت     گرایی عربی در سیاست دیدگاه ملی

  .جاي آن را گرفت، هر کشور» منافع ملی«
رقابت میان کشورهاي سوریه، صر در منطقهبا افول جایگاه م

واسطه اسـتحکام حاکمیـت داخلـی     سوریه به. سعودي بر سر رهبري منطقه آغاز شد
بخـش فلسـطین در ایـن زمینـه بـه       خود و نفوذ گسـترده در لبنـان و سـازمان آزادي   

اما هنوز شرایط کافی براي در اختیار ، هاي نسبی دست یافت موفقیت
از سوي دیگر عربستان سعودي با تکیه بـر ثـروت  . رهبري در منطقه را نداشت
تـالش خـود را جهـت گسـترش     ، عنوان دولت اسالمی نفتی و نقش مرکزي خود به

نفوذ در منطقه و رواج تفکر اسـالمی خـاص خـود در میـان علمـا و سـازمان      
م از نظـر میـزان جمعیـت و نیـروي     اما این کشور هـ . مؤسسات دینی به کار گرفت

اي نبود که بتواند رهبري جهـان عـرب را در    انسانی و پایگاه مردمی در حد و اندازه
  .دست بگیرد
عراق درصدد برآمد تا نقـش رهبـري در   ، هاي پایانی دهه هفتاد میالدي در سال

البته این کشور تا حدي صالحیت، منطقه را از آن خود کند
سرزمینی وجمعیت و منابع را به این منظور در اختیار داشت

اما قدرت و توانایی این کشور به سـرعت  . برد گرایی عربی نیز به خوبی بهره می ملی
در جنگ تحمیلی علیه جمهـوري اسـالمی ایـران در دهـه هشـتاد تحلیـل رفـت       

و مرحلـه طـوالنی تحـریم    امریکـا بـا   دنبال آن حمله به کویـت و درگیـري   به
المللی  علیه این کشور هم مزید بر علت شد تا این کشور سوداي رهبري جهـان   بین

  ).Abboushi, 1970(عرب را ار سر به در کند 

  خاورمیانه و توازن قوا. 2-1
نـوعی عـدم مرکزیـت در خاورمیانـه حـاکم بـود کـه        ، در دهه هشتاد و نود میالدي

گرفت و این امر موجب برقراري نوعی موازنـه قـوا    عددي را در بر میهاي مت قدرت
عـدم مرکزیـت در ایـن مقطـع زمـانی و وجـود       . هـا شـده بـود    در میان این قـدرت 

هاي متعدد در این منطقه دالیل متعددي داشت که عبارتند از قدرت



ــه ــال آن مــرگ جمــال  و ب دنب
ضربه شـدیدي بـه جریـان وحـدت عربـی وارد سـاخت و در حقیقـت        
وجهه قـدرت رادیکـال در منطقـه را    
چراکـه سیاسـت انقالبـی عـرب بـه سـبب ایـن شکسـت صـدمه دیـد           

و کشـورهاي  ویژه قدرت اقتصادي از مصر به عربسـتان سـعودي   
واسطه استفاده از درآمـدهاي هنگفـت نفتـی منتقـل شـد کـه       

نوعی تحول ایدئولوژیک به واسطه انتقال قدرت به کشورهاي حاشیه خلـیج  
گرایی عربی و نظریـه کمونیسـتی و   

تفکر مسـلط و  ، الئیک که در دو دهه پنجاه و شصت میالدي در جهان عرب
هـاي جدیـد    شد به یک جنبش دینی محافظه کار تبدیل شد که قدرت

پیشرفت طبیعی در مسـیر رشـد اقتصـادي و تأسـیس دولـت در بسـیاري از       
تعـدد  «براي ظهور و بـروز هـر چـه بیشـتر مفهـوم      

و اتحاد جماهیر شوروي نتـایجی  
. در ایـن منطقـه داشـت   » تعدد قـدرت 

اهیـت دو قطبـی شـکل    بـر اسـاس م  
اما با پایان جنگ سرد این ضرورت ارزش خود را از دسـت داد و دیگـر   

سالبه بـه  ، در فقدان رقابت میان دو قطب جهانی
هـا و   بسـتر الزم بـراي بـروز قـدرت    

برقـرار   امریکـا قبل از انقالب اسالمی روابط مستحکمی با 
امـا  . شد عنوان ژاندارم منطقه جزئی از منظومه جنگ سرد محسوب می

هـاي فراوانـی کـه از نظـر وسـعت      
توانست با اتخاذ سیاسـت  ، داشت

ــه 1967شکســت اعــراب از اســرائیل در ســال   ¢ و ب
ضربه شـدیدي بـه جریـان وحـدت عربـی وارد سـاخت و در حقیقـت         ،عبدالناصر

وجهه قـدرت رادیکـال در منطقـه را    ، شکست مصر ناصري و سوریه بعثی در جنگ
چراکـه سیاسـت انقالبـی عـرب بـه سـبب ایـن شکسـت صـدمه دیـد           ، متزلزل کرد

)Dessouki, 1982: 322.(  
ویژه قدرت اقتصادي از مصر به عربسـتان سـعودي    قدرت و به ¢

واسطه استفاده از درآمـدهاي هنگفـت نفتـی منتقـل شـد کـه        حاشیه خلیج فارس به
  . هاي جایگزین شد موجب بروز قدرت

نوعی تحول ایدئولوژیک به واسطه انتقال قدرت به کشورهاي حاشیه خلـیج   ¢
گرایی عربی و نظریـه کمونیسـتی و    به نحوي که تفکر مبتنی بر ملی، فارس پدید آمد

الئیک که در دو دهه پنجاه و شصت میالدي در جهان عرب اندیشه
شد به یک جنبش دینی محافظه کار تبدیل شد که قدرت غالب تلقی می

  .در منطقه خلیج فارس مروج آن بودند
پیشرفت طبیعی در مسـیر رشـد اقتصـادي و تأسـیس دولـت در بسـیاري از        ¢

براي ظهور و بـروز هـر چـه بیشـتر مفهـوم      بسترهاي الزم ، کشورهاي عربی
  .را فراهم آورد» قدرت
و اتحاد جماهیر شوروي نتـایجی   امریکاپایان جنگ سرد میان ایاالت متحده  ¢

تعدد قـدرت «اي با مفهوم  را به بار آورد که ارتباط گسترده
بـر اسـاس م  ، واقعیت منطقه خاورمیانه در دوران جنگ سرد

اما با پایان جنگ سرد این ضرورت ارزش خود را از دسـت داد و دیگـر   . گرفته بود
در فقدان رقابت میان دو قطب جهانی، اي از کشورها گیري مجموعه شکل

بسـتر الزم بـراي بـروز قـدرت    ، انتفاء موضوع شده بود و از این مرحله به بعد
  . شدهاي متعدد فراهم  قطب

قبل از انقالب اسالمی روابط مستحکمی با ، از سوي دیگر ایران
عنوان ژاندارم منطقه جزئی از منظومه جنگ سرد محسوب می کرده بود و به

هـاي فراوانـی کـه از نظـر وسـعت       ایران با توجه به ظرفیـت ، بعد از انقالب اسالمی
داشت.... دینی و اندیشه، منابع ثروت، جمعیت، سرزمینی
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صورت طبیعی  دست بگیرد که به
بدین ترتیب ایران بـه قطبـی در خاورمیانـه تبـدیل     

 مضـافاً . نظامی و اقتصادي تکیه داشت
که جریان سومی به دو جریان فکري قومی 
موجـب گـرایش نخبگـان و    
 .اندیشمندان و افکار عمومی جهان اسالم و عرب به این اندیشه نو و تأثیرگذار شـد 

گرایانـه مبتنـی بـر     هاي واقـع 
توانست ، هاي موجود در درگیري تاریخی مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی

اهللا لبنـان و   اي را از آن خود کند و با حمایت از حـزب 
و رژیم اشـغالگر در   امریکاهاي مهمی را در مقابل 

مصـر در   .هاي نفوذ شده است
اي از جهـان   نسبت به سایر کشورهاي منطقـه در نفـوذ بـه بخـش عمـده     

، اردن، لبنـان ، سـوریه ، سبقت گرفت و بـر رونـد امـور در کشـورهاي عـراق     
تـأثیر و نفـوذ مصـر در ایـن دوران از     

. گرفـت  اي از جاذبیت ایدئولوژیک و قدرت مادي و نظامی اطالعاتی نشئت می
اي خود را از دست داد و موجـب شـد تـا    

  .کشورهاي دیگر براي پرکردن این خأل از یکدیگر سبقت بگیرند
به لبنان وارد شد و بر همه شـئونات ایـن کشـور سـیطره     
بلکه در موضوع فلسطین هم بـا  

هاي مبتنی بـر   هاي فلسطینی و اتخاذ سیاست
ورهاي عربـی و  اي در میـان کشـ  

تالش کـرد تـا   ، صدام حسین رئیس جمهور مخلوع عراق بعد از جنگ با ایران
امـا ایـن   ، نفوذ خود را در جنوب افزایش دهد

عراق در ابتدا از نظـر  . روبرو شد و شکست خورد
امـا ایـن   ، انسانی و مادي بر سایر همسایگانش برتري نسبی داشت

دست بگیرد که به  نقش رهبري در جهان اسالم را به، خارجی معقول
بدین ترتیب ایران بـه قطبـی در خاورمیانـه تبـدیل     . شد جهان عرب هم شامل آن می

نظامی و اقتصادي تکیه داشت، هاي مستحکم نیروي انسانی شد که به پایگاه
که جریان سومی به دو جریان فکري قومی (بر اینکه اندیشه سیاسی انقالب اسالمی 

موجـب گـرایش نخبگـان و    ) کـار اضـافه کـرد    عربی و اندیشه دینی سـنی محافظـه  
اندیشمندان و افکار عمومی جهان اسالم و عرب به این اندیشه نو و تأثیرگذار شـد 

هاي واقـع  سیاستجمهوري اسالمی ایران با اتخاذ ، از سوي دیگر
هاي موجود در درگیري تاریخی مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی واقعیت

اي را از آن خود کند و با حمایت از حـزب   در این قضیه جایگاه برجسته
هاي مهمی را در مقابل  برگه، جنبش سنی مذهب حماس

  .یار خود داشته باشداخت
هاي نفوذ شده است تا اینجا واقعیت چند قطبی موجب تقویت زمینه

نسبت به سایر کشورهاي منطقـه در نفـوذ بـه بخـش عمـده      1960دهه 
سبقت گرفت و بـر رونـد امـور در کشـورهاي عـراق     ، عرب
تـأثیر و نفـوذ مصـر در ایـن دوران از      .سلطنت عمان و یمن تـأثیر گذاشـت  ، کویت
اي از جاذبیت ایدئولوژیک و قدرت مادي و نظامی اطالعاتی نشئت می آمیزه

اي خود را از دست داد و موجـب شـد تـا     مصر تأثیر و نفوذ منطقه، اما در دهه هفتاد
کشورهاي دیگر براي پرکردن این خأل از یکدیگر سبقت بگیرند

به لبنان وارد شد و بر همه شـئونات ایـن کشـور سـیطره      1976سوریه در سال 
بلکه در موضوع فلسطین هم بـا  ، البته نفوذ سوریه منحصر به لبنان باقی نماند. یافت
هاي فلسطینی و اتخاذ سیاست گیري از گسترش ارتباطات با گروه بهره

اي در میـان کشـ   جایگاه برجسته، حمایت از مقاومت مردم فلسطین
  .جهان اسالم یافت

صدام حسین رئیس جمهور مخلوع عراق بعد از جنگ با ایران
نفوذ خود را در جنوب افزایش دهد، از طریق اشغال کویت 1990در سال 

روبرو شد و شکست خورد امریکاالعمل شدید  اقدام با عکس
انسانی و مادي بر سایر همسایگانش برتري نسبی داشت امکانات و نیروي



اي و جنگ افروزي بر علیه  کشور در دو دهه هشتاد و نود با ورود به منازعات منطقه
تمامی امکانات مذکور را به هدر داد و نفوذ خود را به کلی در منطقـه از  

توانسـت   امریکـا بـا حمایـت مسـتقیم    
، برتري نظامی خود را در خلیج فارس تحقق ببخشد و به ژاندارم منطقه تبدیل شـود 

جهـان عـرب و جهـان اسـالم     
نـه  «نظـام جمهـوري اسـالمی بـا شـعار      
الملل  ترین کشورهاي جهان در منظومه روابط بین

هاي دموکراتیک جهان آزاد چیـزي کـم   
اي نـو و پیشـرفته    توانسـت جامعـه  

ی کافی براي گسترش نفوذ خود 
و بـه دنبـال افـزایش قیمـت     
عربستان سعودي توانست خود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند و ایـن امـر تـا    

عربسـتان  ، در همـین راسـتا  . 
تالش کـرد  » شوراي همکاري خلیج فارس

ایـن شـورا در حـال حاضـر     
کشورهاي حاشیه خلیج فارس از کویت تا سـلطنت عمـان را در زیـر پـرچم خـود      

عربستان سـعودي تـالش   ، از سوي دیگر و به موازات این اقدامات
افري داشت تا با تکیه بر میلیاردها دالر درآمدهاي نفتی با چاپ و انتشـار روزنامـه   
هاي رادیویی و تلویزیونی و تأسیس مراکز چاپ 
نفوذ خـود را در کشـورهاي جهـان اسـالم و جهـان عـرب       

هاي وهابی سلفی در مقابلـه  
لیبرال و حتی شیعه بوده است که بـراي عربسـتان   

سـپتامبر از   11خاورمیانـه در دوران قبـل از   
هـاي بـزرگ از    قـدرت ، در دوران جنـگ سـرد  

کشور در دو دهه هشتاد و نود با ورود به منازعات منطقه
تمامی امکانات مذکور را به هدر داد و نفوذ خود را به کلی در منطقـه از  ، همسایگان
  .دست داد

بـا حمایـت مسـتقیم     ایران، در دوران پیش از انقالب اسالمی
برتري نظامی خود را در خلیج فارس تحقق ببخشد و به ژاندارم منطقه تبدیل شـود 

جهـان عـرب و جهـان اسـالم     ، اما در آن دوران از هیچگونه نفـوذي در خاورمیانـه  
نظـام جمهـوري اسـالمی بـا شـعار      ، اما پس از انقالب اسـالمی . برخوردار نبود

ترین کشورهاي جهان در منظومه روابط بین به یکی از مستقل» ینه غرب، شرقی
هاي دموکراتیک جهان آزاد چیـزي کـم    تبدیل شد و با تکیه بر حکومتی که از ارزش

توانسـت جامعـه  ، نداشت و در چارچوب قوانین و اصول اسالمی
  . برپا سازد

ی کافی براي گسترش نفوذ خود عربستان سعودي در دهه پنجاه قدرت و توانای
و بـه دنبـال افـزایش قیمـت      1973اما بعد از سال . در خارج از مرزهایش را نداشت

عربستان سعودي توانست خود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند و ایـن امـر تـا    ، نفت
. حدي دایره نفوذ این کشور در منطقه را نیز افزایش داد

شوراي همکاري خلیج فارس«از طریق تأسیس  1981ال سعودي در س
ایـن شـورا در حـال حاضـر     . تا دایره نفـوذ خـود را بـیش از پـیش گسـترش دهـد      

کشورهاي حاشیه خلیج فارس از کویت تا سـلطنت عمـان را در زیـر پـرچم خـود      
از سوي دیگر و به موازات این اقدامات. گردآورده است

افري داشت تا با تکیه بر میلیاردها دالر درآمدهاي نفتی با چاپ و انتشـار روزنامـه   و
هاي رادیویی و تلویزیونی و تأسیس مراکز چاپ  اندازي شبکه راه، و مجالت مختلف

نفوذ خـود را در کشـورهاي جهـان اسـالم و جهـان عـرب       ، و نشر و مدارس دینی
  .افزایش دهد

هاي وهابی سلفی در مقابلـه   اندیشۀ و دیدگاهترویج ، هدف اساسی این اقدامات
لیبرال و حتی شیعه بوده است که بـراي عربسـتان   ، گرا ملی، هاي الئیک با ایدئولوژي

خاورمیانـه در دوران قبـل از   ، بـدین ترتیـب  . تهدید تلقی می شـدند 
در دوران جنـگ سـرد  . موازنه قواي متعدد برخوردار اسـت 
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بـا پایـان   . طریق کشورهاي طرفدار خود در این منطقه موازنه قوا برقرار کرده بودنـد 
هم خورد امـا برقـراري موازنـه    

تـرین   در ایـن دوران عمـده  . 
محور درگیري اعراب ، ت جدید شکل گرفت

از . این درگیري و تنش در طول سه دهه منجر بـه چهـار جنـگ شـد    
، صـالح (نوعی استقرار و ثبات نسـبی بـر منطقـه حکمفرمـا شـد      

مصر جداگانه با اسرائیل قرارداد صلح امضا کـرده  
هم نوعی صلح موقت حاکم 
بود و این در حالی بود که سوریه سیطره خود را بر اکثر مناطق لبنان تحقق بخشـیده  
با حمله به لبنان و تصرف بیروت توانسـت بـه سـازمان    

هـاي   به نوعی پایـان جنـگ  ، 
بخـش فلسـطین در    ضربه به سازمان آزادي

اي به حاشیه رانـده شـود و بـا    
ه مذاکرات نامتوازن با اسـرائیل تـن   
بدین ترتیب رژیم صهیونیستی با جدایی مصر از جبهـه مبـارزه و برقـراري    

هاي جوالن و تضعیف  نوعی صلح موقت نانوشته بین سوریه و اسرائیل بر سر بلندي
از فرصت استفاده کرد و تالش نمود تا قدرت خود را 

گرایش مصر و اردن از توجه به مسائل قومی عربـی بـه موضـوعات و مسـائل     
اما سوریه به تحکـیم  . هایشان و رشد اقتصادي معطوف شد

قدرت و سیطره خود بر لبنان ادامه داد و تالش کرد تا امنیت نظام سـوریه در داخـل   

اي در منطقـه خاورمیانـه موجـب    
اي  حوادث یازده سپتامبر موجب تغییرات ریشـه 

طریق کشورهاي طرفدار خود در این منطقه موازنه قوا برقرار کرده بودنـد 
هم خورد امـا برقـراري موازنـه     معادالت مربوط به این دوره در منطقه به، جنگ سرد

. هاي منطقه اهمیتی دو چنـدان یافـت   قوا در میان قدرت
ت جدید شکل گرفتهاي قدر محوري که پیرامون آن موازنه

این درگیري و تنش در طول سه دهه منجر بـه چهـار جنـگ شـد    . و اسرائیل بود
نوعی استقرار و ثبات نسـبی بـر منطقـه حکمفرمـا شـد      ، اواسط دهه هشتاد

مصر جداگانه با اسرائیل قرارداد صلح امضا کـرده  ، در این مقطع زمانی). 455: 2003
هم نوعی صلح موقت حاکم ) هاي جوالن و بلندي(بر جبهه سوریه و اسرائیل بود و 

بود و این در حالی بود که سوریه سیطره خود را بر اکثر مناطق لبنان تحقق بخشـیده  
با حمله به لبنان و تصرف بیروت توانسـت بـه سـازمان     1982اسرائیل در سال . بود

  .بخش فلسطین ضربه کاري وارد نماید آزادي
، یی مصر از مقابله و مواجهه مستقیم با اسرائیلجدا

ضربه به سازمان آزادي. شد نظامی بین اعراب و اسرائیل تلقی می
اي به حاشیه رانـده شـود و بـا      هاي منطقه لبنان موجب شد تا این سازمان در سیاست

ه مذاکرات نامتوازن با اسـرائیل تـن   مجبور شد ب، تصمیمات نا معقول رهبري سازمان
بدین ترتیب رژیم صهیونیستی با جدایی مصر از جبهـه مبـارزه و برقـراري    . در دهد

نوعی صلح موقت نانوشته بین سوریه و اسرائیل بر سر بلندي
از فرصت استفاده کرد و تالش نمود تا قدرت خود را ، بخش فلسطین سازمان آزادي

  .هاي اشغالی بیش از پیش گسترش دهد ینبر سرزم
گرایش مصر و اردن از توجه به مسائل قومی عربـی بـه موضـوعات و مسـائل     

هایشان و رشد اقتصادي معطوف شد داخلی مانند امنیت رژیم
قدرت و سیطره خود بر لبنان ادامه داد و تالش کرد تا امنیت نظام سـوریه در داخـل   

  . پیش افزایش دهد را بیش از

  یازده سپتامبر و اشغال عراق. 1- 3
اي در منطقـه خاورمیانـه موجـب     تغییر و تحوالت ریشـه ، 2001هاي بعد از  در سال

حوادث یازده سپتامبر موجب تغییرات ریشـه . تغییر طبیعت ساختار این منطقه شد



ــراي محافظــه  ــه مســاعدي را ب ــاران و  شــد و زمین ک
هاي خود را مبنی  ها و سیاست

اي خطرنـاك از تنـدروهاي    بر جنگ پیشگیرانه و مبارزه علیه تروریسم و ارائه چهره
ایـن عوامـل    تمـامی . تحمیل کننـد 

در پـیش  » هجـومی «در منطقـه خاورمیانـه سیاسـت    
سیاستی که در آغاز به اشغال افغانستان و سپس حمله به عراق و اشـغال ایـن   

به کشورهاي منطقـه  » ایا درکنار ما و یا بر علیه م
، از سوي دیگر دولـت بـوش  

با استناد به این نظریه کـه تروریسـم   
شود را در دستور کار خود قرار داد تا بـا شـعار   

هـاي مخـالف خـود را     تواند زمینه برخورد با کشـورها و دولـت  
ایجاد دموکراسی در عـراق حتـی   
صورت ناقص امواجی ایجاد خواهـد کـرد کـه تمـام منطقـه را تکـان خواهـد داد        

از . اقض بـود شدت دچـار تنـ  
هـایی   بیشترین روابط نظامی و سیاسی و اقتصادي را با دولـت 
اي از  مثل عربستان سعودي در منطقه برقرار کرده بود که در ساختار آنها هـیچ نشـانه  

کشورهاي مثـل جمهـوري   ، 
هـاي سیاسـی را    ترین نظـام  رمیانه یکی از دموکراتیک

را ، شـوند  دارا هستند و همه ارکان قدرت در آن با رأي مسـتقیم مـردم انتخـاب مـی    
هـاي   در کنار همه اینها سیاست

ور شـدن فتنـه    شـعله ، ماننـد تقویـت ایـران   
که موجب نگرانـی   نحوي  اختالفات شیعه و سنی در عراق و افزایش قدرت کردها به

کـه   زمـانی ، در خاورمیانه از دهه هشتاد شروع شد
عهـده   هاي حمل نفت از خلیج فـارس را بـه  

و  1990هاي  در منطقه در سال

ــراي محافظــه  امریکــادر سیاســت خــارجی  ــه مســاعدي را ب شــد و زمین
ها و سیاست فراهم آورد تا دیدگاه امریکاکاران در دولت  نومحافظه

بر جنگ پیشگیرانه و مبارزه علیه تروریسم و ارائه چهره
تحمیل کننـد ، امریکاعنوان خطر اساسی براي امنیت  اسالمی به
در منطقـه خاورمیانـه سیاسـت     امریکادست هم داد تا  دست به

سیاستی که در آغاز به اشغال افغانستان و سپس حمله به عراق و اشـغال ایـن   . بگیرد
  .کشور و بعد از آن به تهدید ایران و سوریه منتهی شد

یا درکنار ما و یا بر علیه م«دولت بوش با اتخاذ سیاست 
از سوي دیگر دولـت بـوش  . آورد که یکی از این دو گزینه را انتخاب کند فشار می

با استناد به این نظریه کـه تروریسـم   ، سیاست متناقض گسترش دموکراسی در منطقه
شود را در دستور کار خود قرار داد تا بـا شـعار    هاي مستبد متولد می در رحم دولت

تواند زمینه برخورد با کشـورها و دولـت  خواهی ب دموکراسی
ایجاد دموکراسی در عـراق حتـی   : گوید در این زمینه پل ولفوو ویتز می. فراهم سازد

صورت ناقص امواجی ایجاد خواهـد کـرد کـه تمـام منطقـه را تکـان خواهـد داد         به
شدت دچـار تنـ   هاي بوش در این زمینه به سیاست). 66: 1382، امامی(

بیشترین روابط نظامی و سیاسی و اقتصادي را با دولـت ، یک سو دولت بوش
مثل عربستان سعودي در منطقه برقرار کرده بود که در ساختار آنها هـیچ نشـانه  

، شد و از سوي دیگر مبانی و اصول دموکراتیک دیده نمی
رمیانه یکی از دموکراتیکاسالمی ایران که در منطقه خاو

دارا هستند و همه ارکان قدرت در آن با رأي مسـتقیم مـردم انتخـاب مـی    
در کنار همه اینها سیاست. کرد متهم به استبداد و تهدید به جنگ و برخورد می

ماننـد تقویـت ایـران   ، بـار آورد  نتایج غیرمسـتقیمی بـه   امریکا
اختالفات شیعه و سنی در عراق و افزایش قدرت کردها به

  .ترکیه شد
در خاورمیانه از دهه هشتاد شروع شد امریکادخالت مستقیم نظامی 

هاي حمل نفت از خلیج فـارس را بـه   حمایت از کشتی، امریکانیروي دریایی 
در منطقه در سال امریکانجر به دخالت تمام عیار این امر بعداً م. گرفت
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جنگ براي بیرون راندن نیروهاي عراقـی را از کویـت   
به عـراق و اشـغال ایـن کشـور نتـایج بسـیار       

عنـوان یـک کشـور قدرتمنـد در منطقـه      
مطرح نبود و موجب ایجاد نوعی خأل قدرت شد کـه اساسـاً موازنـه قـوا را در ایـن      

هاي مـادي و معنـوي    البته جمهوري اسالمی ایران با تکیه بر ظرفیت
وجود آمده را پـر   سرعت خأل به

عراق از نظر داخلی هم با خأل حاکمیتی مواجه شد و موجب حرکت سـریع  
این کشور به طرف هرج و مـرج و نابسـامانی و جنـگ داخلـی شـد کـه منجـر بـه         

بـه قلـب خاورمیانـه و یـک کشـور اسـالمی و اشـغال        
هـاي   احساس دشمنی و مبارزه مـردم منطقـه بـا قـدرت    

هم کـه از جایگـاه   » هاي صلیبی
  .در همین راستا در منطقه مطرح شد

امـا  ، بعد از حمالت یازده سپتامبر دچار تغییر و تحول شـد 
دالیـل ایـن   . تغییر و تحوالت مذکور نتوانست در منطقه خاورمیانه تأثیرگـذار باشـد  

، حمالت یازده سپتامبر در کنار همه مضراتی که براي جهـان اسـالم داشـت   
موجب نوعی پیروزي براي دیدگاه جهادي تندرو شد که اسامه بـن الدن و سـازمان   

ناخواسته موجب ، سقوط طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق
از . ترین دشمنان و رقیبان جمهوري اسالمی ایـران در منطقـه شـد   

) کـه اکثریـت جمعیـت آن شـیعه هسـتند     
شیعیان به حاکمیـت راه یابنـد و ایـران نیـز     

بهترین بهره را از ، واسطه نفوذ خود در میان شیعیان و رهبران احزاب شیعی عراقی
افزایش قیمت نفـت نیـز از سـوي دیگـر موجـب      

جنگ براي بیرون راندن نیروهاي عراقـی را از کویـت   ، امریکاشد و نیروهاي  1991
به عـراق و اشـغال ایـن کشـور نتـایج بسـیار        امریکابار حمله  اما این. رهبري کردند
  :بار آورد خطرناکی به

ـ ، با سقوط رژیم بعثی ¢ عنـوان یـک کشـور قدرتمنـد در منطقـه       هدیگر عراق ب
مطرح نبود و موجب ایجاد نوعی خأل قدرت شد کـه اساسـاً موازنـه قـوا را در ایـن      

البته جمهوري اسالمی ایران با تکیه بر ظرفیت. منطقه برهم زد
سرعت خأل به به، خود و بهره از نفوذ خود در جهان عرب و اسالم

  .ودنم
عراق از نظر داخلی هم با خأل حاکمیتی مواجه شد و موجب حرکت سـریع   ¢

این کشور به طرف هرج و مـرج و نابسـامانی و جنـگ داخلـی شـد کـه منجـر بـه         
  .هاي فراوان جانی و مالی در عراق شد خسارت
بـه قلـب خاورمیانـه و یـک کشـور اسـالمی و اشـغال         امریکـا حمله ارتش  ¢

احساس دشمنی و مبارزه مـردم منطقـه بـا قـدرت    درازمدت آن موجب احیاي 
هاي صلیبی جنگ«استعماري در دوران گذشته شد و اتفاقاً شعار 
در همین راستا در منطقه مطرح شد، نسبتاً عمیق تاریخی و اسالمی برخوردار است

بعد از حمالت یازده سپتامبر دچار تغییر و تحول شـد  امریکاهاي  سیاست
تغییر و تحوالت مذکور نتوانست در منطقه خاورمیانه تأثیرگـذار باشـد  

  :توان چنین برشمرد عدم تأثیرگذاري را می
حمالت یازده سپتامبر در کنار همه مضراتی که براي جهـان اسـالم داشـت   . 1

موجب نوعی پیروزي براي دیدگاه جهادي تندرو شد که اسامه بـن الدن و سـازمان   
  .منادي آن بودند» القاعده«

سقوط طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق. 2
ترین دشمنان و رقیبان جمهوري اسالمی ایـران در منطقـه شـد    از بین رفتن عمده

کـه اکثریـت جمعیـت آن شـیعه هسـتند     (سوي دیگر برگزاري انتخابات در عـراق  
شیعیان به حاکمیـت راه یابنـد و ایـران نیـز     ، دموکراتیکموجب شد تا در یک روند 

واسطه نفوذ خود در میان شیعیان و رهبران احزاب شیعی عراقی به
افزایش قیمت نفـت نیـز از سـوي دیگـر موجـب      . در عراق برد امریکاهاي  سیاست



بـرداري از   داد تـا ایـران ضـمن بهـره    
وسعت (هاي باالي خود در دو بعد مادي 

، هاي دینی و اسالمی ارزش(
دفـاع از  ، حمایت از مستضعفان و مظلومـان 

..) .دفاع از مردم فلسطین در مقابل رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی و  

به عنـوان یکـی از مهندسـین سـاختار     
بعـد از مـرگ   . تأثیر مهمی از خود برجاي گذاشـت 

رژیم سوریه از لبنان اخراج شـد و در جهـان عـرب    
بـه اتهـام   ، نیز هدف واقع شـده بـود  

. المللـی قـرار گرفـت    تحت تحقیق بین
و مناسـبات   که حافظ اسد توانـایی مـدیریت تناقضـات موجـود در روابـط     

خوبی دارا بود و منافع دمشق را از 
تـأمین  ، پیمانان و حتی دشـمنان خـود  

خوبی نتوانست شبکه  اش به 
المللـی مـدیریت کنـد و موجـب     

با . هاي اسرائیل نیز تأثیر گذاشت
شـکل  ، دنبال ناکامی مذاکرات چندگانـه گذشـته  

در دوران بوش و بعد  امریکا
تـري تشـویق کـرد در     هاي خشن

. اسرائیل شعله دو جنگ را در ایـن منطقـه برافروخـت   
دوم در جهت نابودي حمـاس  
ور شد که هر دو هم با شکسـت رژیـم صهیونیسـتی در    

به حاکمیت ، هاي ترکیه هم دچار تغییر و تحوالتی شد که نتیجه آنها

  .افزایش قدرت ایران در منطقه شد
داد تـا ایـران ضـمن بهـره     همه این عوامل دست بـه دسـت هـم   . 3
هاي باالي خود در دو بعد مادي  هاي پیش آمده و با تکیه بر ظرفیت فرصت

(و معنوي ...) منافع زیرزمینی و، نیروي انسانی، سرزمینی
حمایت از مستضعفان و مظلومـان ، سابقه فرهنگی و تمدنی غنی و تاریخی

دفاع از مردم فلسطین در مقابل رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی و  ، افع جهان اسالممن
  .به قدرت اول منطقه تبدیل شود

به عنـوان یکـی از مهندسـین سـاختار     ، مرگ حافظ اسد رهبر پیشین سوریه. 4
تأثیر مهمی از خود برجاي گذاشـت ، 2003خاورمیانه تا قبل از سال 

رژیم سوریه از لبنان اخراج شـد و در جهـان عـرب    ، ا چند سالاسد و در عرض تنه
نیز هدف واقع شـده بـود   امریکاکه از سوي  نیز منزوي گردید و در حالی

تحت تحقیق بین، نخست وزیر سابق لبنان، ترور رفیق حریري
که حافظ اسد توانـایی مـدیریت تناقضـات موجـود در روابـط      در حالی

خوبی دارا بود و منافع دمشق را از  المللی را در جهت منافع سوریه به اي و بین منطقه
پیمانان و حتی دشـمنان خـود   ها با هم اي از ائتالف طریق ایجاد شبکۀ پیچیده

 در اوایل زمامداري، فرزند حافظ اسد، بشار اسد. کرد می
المللـی مـدیریت کنـد و موجـب      اي و بین جریان تحوالت عمیق منطقهمذکور را در 

  ).2010، اتحیاه(مشکالت فراوانی براي سوریه شد 
هاي اسرائیل نیز تأثیر گذاشت بر سیاست امریکاتغییر و تحوالت سیاست . 5

دنبال ناکامی مذاکرات چندگانـه گذشـته   وجود اینکه روند مذاکرات صلح به
امریکاهاي  چرخش در سیاست، خود گرفته بود به تري پیچیده

هاي خشن اسرائیل را به اتخاذ سیاست، از حادثه یازده سپتامبر
اسرائیل شعله دو جنگ را در ایـن منطقـه برافروخـت    2008تا  2001هاي  طی سال

دوم در جهت نابودي حمـاس  اهللا در لبنان و جنگ  جنگ اول به منظور نابودي حزب
ور شد که هر دو هم با شکسـت رژیـم صهیونیسـتی در     در غزه توسط اسرائیل شعله

  .دستیابی به اهدافش همراه بود
هاي ترکیه هم دچار تغییر و تحوالتی شد که نتیجه آنها سیاست. 6
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هـاي اسـالمی    در ایـن کشـور بـود کـه از ریشـه     
این حزب همزمان با تـالش مسـتمر در جهـت انضـمام ترکیـه بـه       
سیاست خارجی این کشور را تا حدي بـا هویـت اسـالمی هماهنـگ     
که ترکیه از جنگ اول خلیج فارس بـه منظـور آزادي کویـت حمایـت     

از  امریکـا به عراق مخالفـت کـرده و اجـازه نـداد     
  .اش در شرق این کشور به این منظور استفاده کند

ویژه بعد از سقوط دولـت مرکـزي در عـراق    
منظور پیشگیري از خطري  موجب شد تا ترکیه به خاورمیانه توجه بیشتري کرده و به

روابط مستحکمی بـا سـوریه   
عنوان دو کشوري که آنها نیز هر کدام به شکلی ممکن اسـت در موضـوع   

هـاي   برقرار کرد و حمالت خود را بـه اسـتان  
ا عربستان و مصر و پاکسـتان  
منظور استحکام جایگاه خود در جهان اسالم بهبـود بخشـید و تـالش کـرد تـا در      

  .مسائل و مشکالت جهان اسالم حضور جدي داشته باشد
بـه  ، به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین در مسکو و تثبیت حاکمیـت کـرملین  

د نقـش روسـیه در منطقـه    عوامـل احیـاي مجـد   
هـاي بـوریس    پوتین در دوران زمامـداریش از سیاسـت  
 امریکـا هـاي   فاصله گرفت و با سیاست

صورت کلی مقابلـه بـا سـیطره فراگیـر     
فع روسیه تلقی می کرد و در همین رابطه کمـک و حمایـت   

زاي  هـاي بحـران   سیاسـت . را در دسـتور کـار قـرار داد   
در خاورمیانه به روسیه این فرصت را داد تا بتواند جایگاه از دست رفته خود 

خود بـا سـوریه را    روسیه روابط
مجدداً تقویت کـرد و در چـارچوب مقـررات شـوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد         

و در همین ) 33-32: 2003، 
همچنـین ایـن کشـور    . هـاي روسـی تجهیـز شـدند    
توان گفت  بنابراین می. ایران امضا نمود

در ایـن کشـور بـود کـه از ریشـه     » عـدالت و توسـعه  «رسیدن حزب 
این حزب همزمان با تـالش مسـتمر در جهـت انضـمام ترکیـه بـه        .برخوردار است
سیاست خارجی این کشور را تا حدي بـا هویـت اسـالمی هماهنـگ     ، اتحادیه اروپا

که ترکیه از جنگ اول خلیج فارس بـه منظـور آزادي کویـت حمایـت      در حالی. کرد
به عراق مخالفـت کـرده و اجـازه نـداد      امریکادر این دوره با حمله ، کرد

اش در شرق این کشور به این منظور استفاده کند هاي نظامی پایگاه
ویژه بعد از سقوط دولـت مرکـزي در عـراق     از سوي دیگر نگرانی از کردها به

موجب شد تا ترکیه به خاورمیانه توجه بیشتري کرده و به
روابط مستحکمی بـا سـوریه   ، ست از ناحیه کردها متوجه این کشور شودکه ممکن ا
عنوان دو کشوري که آنها نیز هر کدام به شکلی ممکن اسـت در موضـوع    و ایران به

برقرار کرد و حمالت خود را بـه اسـتان  ، کردها با ترکیه اشتراکاتی داشته باشند
ا عربستان و مصر و پاکسـتان  ترکیه همچنین روابط خود را ب. کردي عراق شدت داد

منظور استحکام جایگاه خود در جهان اسالم بهبـود بخشـید و تـالش کـرد تـا در       به
مسائل و مشکالت جهان اسالم حضور جدي داشته باشد

به قدرت رسیدن والدیمیر پوتین در مسکو و تثبیت حاکمیـت کـرملین  . 7
عوامـل احیـاي مجـد   ، اضافه افزایش واردات نفت و گاز

پوتین در دوران زمامـداریش از سیاسـت  . شود خاورمیانه محسوب می
فاصله گرفت و با سیاست، مبنی بر نزدیکی و همراهی با غرب، یلتسین

صورت کلی مقابلـه بـا سـیطره فراگیـر      در اروپاي مرکزي و شرقی مخالفت کرد و به
فع روسیه تلقی می کرد و در همین رابطه کمـک و حمایـت   را در راستاي منا امریکا

را در دسـتور کـار قـرار داد    امریکااز کشورهاي مخالف 
در خاورمیانه به روسیه این فرصت را داد تا بتواند جایگاه از دست رفته خود  امریکا

روسیه روابط، در جریان جنگ سرد را مجدداً باز یابد و در نتیجه
مجدداً تقویت کـرد و در چـارچوب مقـررات شـوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد         

، حیدري(حمایت از این کشوررا در دستور کار قرار داد 
هـاي روسـی تجهیـز شـدند     راستا ارتـش سـوریه بـا سـالح    

ایران امضا نمودقراردادهاي بزرگ تجاري و تسلیحاتی نیز با 



تغییر و تحوالت عمیقی در عناصر متعدد 
  .اي خاورمیانه ایجاد شده است

  :قسیم کردتوان به مراحل متعددي ت

تـوان از   را شامل می شود که مـی 
در . عنوان دوران مقدمه آغاز موج تغییر وتحوالت در منطقه خاورمیانه یاد کـرد 

ه بـه افغانسـتان   بـر روي موضـوع حملـ   
اکثـر  . متمرکز بوده است که آثار و نتایج مستقیمی بر ساختار خاورمیانه نداشته است

کشورهاي عربی و اسالمی حمالت یازده سپتامبر را محکوم کردند و تعدادي از آنها 
هـاي مـالی و    به ایـن کشـور کمـک   

گونـه مخـالفتی    بـه افغانسـتان هـیچ   

. هـا پیرامـون عـراق در حـال اوج گیـري بـود      
با عراق در جریان یـک   امریکا

ق توسـط  فرایند سیاسی حل و فصل شود و بـدین ترتیـب از حملـه و اشـغال عـرا     
در بیانیه پایانی چهاردهمین اجالس سران عـرب در بیـروت   
تهدید حمله به بعضی از کشورهاي عربی را مـورد  
مطالعه قرار دادند و بر مخالفت مطلق خویش با حمله به عـراق یـا تهدیـد امنیـت و     

  ).9: 1381، ان اتحادیه عرب
تـاریخی  ، عربستان سعودي و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلـیج فـارس  

صـدام  . آکنده از بحران و درگیري با عراق صدام حسین را پشت سـر خـود داشـتند   
عربسـتان  . حسین ابتدا و بالفاصله پس از پیروزي انقالب اسالمی به ایران حمله کرد

ي دیگر حاشیه خلیج فارس کـه در آن زمـان بـه    
نه تنها بـا ایـن   ، آوردند شمار می

بلکه از ارائه هر گونه کمک مـادي و تسـلیحاتی بـه او    

تغییر و تحوالت عمیقی در عناصر متعدد ، هاي آغازین قرن بیست و یکم که در سال
اي خاورمیانه ایجاد شده است تشکیل دهنده ساختار منطقه

  مراحل تغییر و تحول در خاورمیانه. 2
توان به مراحل متعددي ت دوران پس حوادث یازده سپتامبر را می

  مرحله آغازین و مقدمه تغییرات و تحوالت. 2- 1
را شامل می شود که مـی  2003تا سال  2001مرحله اول این دوران از سال 

عنوان دوران مقدمه آغاز موج تغییر وتحوالت در منطقه خاورمیانه یاد کـرد  آن به
بـر روي موضـوع حملـ    امریکاهاي  این مرحله جهت گیري سیاست

متمرکز بوده است که آثار و نتایج مستقیمی بر ساختار خاورمیانه نداشته است
کشورهاي عربی و اسالمی حمالت یازده سپتامبر را محکوم کردند و تعدادي از آنها 

به ایـن کشـور کمـک   » القاعده«بر ضد سازمان  امریکادر عملیات اول 
بـه افغانسـتان هـیچ    امریکـا ن کشورها با حملـه  ای. اطالعاتی نمودند

  .نکردند
هـا پیرامـون عـراق در حـال اوج گیـري بـود       تـنش ، در همین اوضاع واحوال

امریکاکردند تا مشکل  تعدادي از کشورهاي منطقه تالش می
فرایند سیاسی حل و فصل شود و بـدین ترتیـب از حملـه و اشـغال عـرا     

در بیانیه پایانی چهاردهمین اجالس سران عـرب در بیـروت   . جلوگیري شود امریکا
تهدید حمله به بعضی از کشورهاي عربی را مـورد  ، سران: گفته شد 2002در مارس 

مطالعه قرار دادند و بر مخالفت مطلق خویش با حمله به عـراق یـا تهدیـد امنیـت و     
ان اتحادیه عربسر(سالمت هر دولت عربی تأکید کردند 

عربستان سعودي و کشورهاي عضو شوراي همکاري خلـیج فـارس  
آکنده از بحران و درگیري با عراق صدام حسین را پشت سـر خـود داشـتند   

حسین ابتدا و بالفاصله پس از پیروزي انقالب اسالمی به ایران حمله کرد
ي دیگر حاشیه خلیج فارس کـه در آن زمـان بـه    سعودي و کویت و برخی کشورها

شمار می اشتباه جمهوري اسالمی ایران را براي خود تهدید به
بلکه از ارائه هر گونه کمک مـادي و تسـلیحاتی بـه او    ، اقدام صدام مخالفتی نکردند
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جنـوب   اما صدام حسین با پایان جنـگ علیـه ایـران بـه طـرف     
هـاي نفـت عربسـتان     متمایل شد و با حمله به کویت این کشور را اشغال کرد و چاه

هـاي   صـدام قـبالً از سـالح   ، 
این امر . هم در جنگ علیه ایران و هم علیه ملت خودش استفاده کرده بود

ی بر اینکه رژیم صدام بـراي دسـتیابی بـه    
اي کـرده اسـت و بـدین ترتیـب تمـامی      
. کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در معرض تهدید جدي قرار گرفتند

عربستان سـعودي و کشـورهاي عضـو شـوراي همکـاري نسـبت بـه        
به عراق به عنوان یک کشور عربی و مسلمان احساس 
کردند حمله به عراق که اکثریت جمعیـت آن شـیعه   

دو کشور ایـران  . موجب تغییر ماهیت رژیم حاکم بر آن در آینده خواهد شد
ته هاي سخت و ناخوشایندي را با رژیـم صـدام پشـت سرگذاشـ    

ایران جنگ مخرب و هشت ساله تحمیلی را در این زمینه تجربه کرده بـود و  
دانسـت و از ایـن منظـر بـدون     

، از سـوي دیگـر  . کـرد  ایران از سرنگونی رژیـم صـدام حسـین اسـتقبال مـی     
کـرد و از   تـر از عـراق تلقـی مـی    
  .یی در کنار مرزهایش ناخرسند بود

معروف است که حزب بعث در دو کشور سوریه و عراق به عنوان دو حزب و 
هاي خونین با یکـدیگر را پشـت سرگذاشـته    
بر اینکـه حـافظ اسـد همـواره صـدام را بـه حمایـت از جنـبش ضـد          

در . حکومتی سوریه در دهه هشتاد و تالش براي سرنگونی رژیم او مـتهم مـی کـرد   
همین راستا سوریه شاید تنها کشورعربی بـود کـه در طـول جنـگ ایـران بـا عـراق        

سـقوط   کرد و بنابراین بـدون شـک اسـد نیـز از    
البته در این زمینه سوریه نیز نگرانی ها خـاص خـود را   

مقدمـه   امریکا، داشت و از اینکه سرنگونی رژیم بعثی در بغداد توسط ایاالت متحده

ه گسترده به عـراق  از حمل امریکا

اما صدام حسین با پایان جنـگ علیـه ایـران بـه طـرف     . هم دریغ نورزیدند
متمایل شد و با حمله به کویت این کشور را اشغال کرد و چاه

، از سـوي دیگـر  . سعودي را در معرض تهدید قـرار داد 
هم در جنگ علیه ایران و هم علیه ملت خودش استفاده کرده بود، شیمیایی

ی بر اینکه رژیم صدام بـراي دسـتیابی بـه    مبن، هاي شدیدي شد موجب بروز نگرانی
اي کـرده اسـت و بـدین ترتیـب تمـامی       ریـزي پیشـرفته   سالح کشتار جمعی برنامـه 

کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در معرض تهدید جدي قرار گرفتند
عربستان سـعودي و کشـورهاي عضـو شـوراي همکـاري نسـبت بـه        ، با وجود این

به عراق به عنوان یک کشور عربی و مسلمان احساس  امریکاعواقب خطرناك حمله 
کردند حمله به عراق که اکثریت جمعیـت آن شـیعه    زیرا تصور می، کردند نگرانی می

موجب تغییر ماهیت رژیم حاکم بر آن در آینده خواهد شد، هستند
هاي سخت و ناخوشایندي را با رژیـم صـدام پشـت سرگذاشـ     و سوریه هم تجربه

ایران جنگ مخرب و هشت ساله تحمیلی را در این زمینه تجربه کرده بـود و  . بودند
دانسـت و از ایـن منظـر بـدون      بنابراین عراق صدام حسین را دشمن قطعی خود می

ایران از سرنگونی رژیـم صـدام حسـین اسـتقبال مـی     ، تردید
تـر از عـراق تلقـی مـی     را دشمنی خطرناك امریکا، جمهوري اسالمی ایران

یی در کنار مرزهایش ناخرسند بودامریکااحتمال حضور گسترده نیروهاي 
معروف است که حزب بعث در دو کشور سوریه و عراق به عنوان دو حزب و 

هاي خونین با یکـدیگر را پشـت سرگذاشـته     تاریخی مملو از درگیري، جریان رقیب
بر اینکـه حـافظ اسـد همـواره صـدام را بـه حمایـت از جنـبش ضـد           مضافاً، بودند

حکومتی سوریه در دهه هشتاد و تالش براي سرنگونی رژیم او مـتهم مـی کـرد   
همین راستا سوریه شاید تنها کشورعربی بـود کـه در طـول جنـگ ایـران بـا عـراق        

کرد و بنابراین بـدون شـک اسـد نیـز از     صورت علنی از ایران حمایت می به
البته در این زمینه سوریه نیز نگرانی ها خـاص خـود را   . کرد رژیم صدام استقبال می

داشت و از اینکه سرنگونی رژیم بعثی در بغداد توسط ایاالت متحده
  .سرنگونی رژیم بعث حاکم در دمشق باشد نگران بود
امریکادر مجموع کشورهاي منطقه امیدوار بودند که 



خودداري کند و در حقیقت بر این اعتقاد بودند که تهدیدي که از ناحیه رژیم صـدام  
مهـار   1991متوجه آنها بود تا حد زیادي با اخراج ارتش عـراق از کویـت در سـال    

هاي کشتار جمعـی   که نگرانی از احتمال دستیابی صدام به سالح
انده بود و بسیاري از کشورها خواهان تسلیم عراق در قبـال  

نیـز   امریکـا تفتیش و بازرس سازمان ملل متحد بودند تا از این طریق احتمال حملـه  
در این مرحله ساختار خاورمیانه تغییر نکرده بود و توازن قوایی کـه از  

  .هنوز پابرجا بود 

  اي سقوط رژیم بعثی عراق و فروپاشی ساختار منطقه
ایـن مرحلـه   . را شـامل مـی شـود   

و عواقـب و نتـایج    2003به عراق در ماه مـارس سـال   
تالش داشت تا از  امریکا در این مرحله

عنوان اهرم فشاري بر علیه کشورهاي سوریه و ایران 
دنبـال شـعارهاي    مضافاً بر اینکه بـراي خـالی نبـودن عریضـه و بـه     

در این مقطـع  ، متناقض دولت بوش مبنی بر برقراري دموکراسی در منطقه خاورمیانه
 امریکـا پیمانان  صورت ظاهري و بدون هیچگونه برنامه عملی بر هم

 .  
کشورهاي منطقه با وجود آنکه هیچگونه احسـاس همـدردي بـا رژیـم صـدام      
به این کشور کمک و مساعدت چنـدانی  

از  امریکـا کویـت و قطـر اجـازه دادنـد     
). 153:  همـان (برداري کند  هاي نظامی خود در این کشورها در این زمینه بهره

زودي مشـخص شـد کـه مشـکل حقیقـی      
بلکه مشکل اساسی در مرحله بعد از حمله و در برقـراري  

از سقوط صـدام اسـتقبال کردنـد امـا از     
در منطقه و تسلط بیگانگان ناخرسـند بودنـد و از ایـن    

یی امریکـا عـراق توسـط نیروهـاي    

خودداري کند و در حقیقت بر این اعتقاد بودند که تهدیدي که از ناحیه رژیم صـدام  
متوجه آنها بود تا حد زیادي با اخراج ارتش عـراق از کویـت در سـال    

که نگرانی از احتمال دستیابی صدام به سالح در حالی. شده است
انده بود و بسیاري از کشورها خواهان تسلیم عراق در قبـال  بر سر جاي خود باقی م

تفتیش و بازرس سازمان ملل متحد بودند تا از این طریق احتمال حملـه  
در این مرحله ساختار خاورمیانه تغییر نکرده بود و توازن قوایی کـه از  . ضعیف شود
 ،هاي دهه هفتاد در این منطقه برقرار شده بود اواخر سال

سقوط رژیم بعثی عراق و فروپاشی ساختار منطقه. 2-2
را شـامل مـی شـود    2005تـا   2003هـاي   مرحله دوم در حقیقت سال

به عراق در ماه مـارس سـال    امریکامشخصاً مرحله حمله 
در این مرحله. مستقیم حاصل از این حمله نامیده می شود

عنوان اهرم فشاري بر علیه کشورهاي سوریه و ایران  به، جنگ و حمله بر علیه عراق
مضافاً بر اینکه بـراي خـالی نبـودن عریضـه و بـه     . نیز استفاده کند

متناقض دولت بوش مبنی بر برقراري دموکراسی در منطقه خاورمیانه
صورت ظاهري و بدون هیچگونه برنامه عملی بر هم م بهفشارهایی ه
. منظور حرکت در مسیر دموکراسی اعمال شد در منطقه به

کشورهاي منطقه با وجود آنکه هیچگونه احسـاس همـدردي بـا رژیـم صـدام      
به این کشور کمک و مساعدت چنـدانی   امریکااما در جریان حمله ، حسین نداشتند

کویـت و قطـر اجـازه دادنـد     ، ننمودند و تنها سه کشور عربستان سعودي
هاي نظامی خود در این کشورها در این زمینه بهره پایگاه

زودي مشـخص شـد کـه مشـکل حقیقـی       بـه ، ها ییامریکابرخالف تصور و دیدگاه 
بلکه مشکل اساسی در مرحله بعد از حمله و در برقـراري  ، جنگ نیستپیروزي در 

  .صلح نهفته است
از سقوط صـدام اسـتقبال کردنـد امـا از     ، گونه که ذکر شد ایران و سوریه همان

در منطقه و تسلط بیگانگان ناخرسـند بودنـد و از ایـن     امریکاحضور گسترده نظامی 
عـراق توسـط نیروهـاي     دو کشور مذکور نسـبت بـه ادامـه اشـغال    ، منظر
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  .نیز در این زمینه با موانع جدي روبرو شد
کـه   امـا زمـانی  . کنار ایسـتاد ، 

در عراق بعد از جنگ عالوه بر اینکه حـزب بعـث بـه حاشـیه رانـده      
واسطه اکثریـت شـیعی    ا از دست خواهد داد و به

در . هـاي خـود را بـروز داد   
در آغاز از  امریکااي از کمک مالی به مقاومت سنی در عراق علیه 

هـاي   شد و تعداد زیادي از داوطلبان حاضـر در گـروه  
القاعـده   2003اما بعد از اینکه در اواخر سال 

واسـطه فشـار روزافـزون     ریزي و عملیاتی کرد و به
  .این کشور تصمیم گرفت که کمک بر مقاومت سنی را محدود کند

لط شـیعیان بـر حاکمیـت جدیـد در     
ها در حکومت جدید عـراق  

اي متولـد   هاي منطقه هاي مذهبی در چارچوب سیاست
در ایـن  . شد و ائتالف چهارگانه سنی در مقابل ائتالف ایران و سوریه شکل گرفـت 
عربسـتان  . یگري هم در رابطـه بـا عربسـتان سـعودي اتفـاق افتـاد      

ایـن  . با موجی از حمـالت تروریسـتی القاعـده روبـرو شـد     
هـاي رهبـري سـعودي     موضوع به عنوان نقطه عطف اساسـی در رابطـه بـا سیاسـت    

حمـالت یـازده سـپتامبر را کـه یـازده تبعـه       
اما این حادثه تا حدودي روابط 

بـا  . را تحـت تـأثیر قـرار داد   
اي به منظور مقابله بـا خطـر تروریسـم    

هاي به اصطالح مجاهـدین کـه در خـارج از    
منظور افزایش محبوبیت خـود در  

حمایت ، صفوف آنها و نیز مشغول کردن آنها در خارج از مرزهاي عربستان سعودي
، دادتوسط القاعـده در عربسـتان رخ   

آشکار ساخت که استراتژي این کشور در این زمینه اشتباه بوده اسـت و القاعـده بـه    

نیز در این زمینه با موانع جدي روبرو شد امریکامخالفت کردند و 
کنار ایسـتاد ، به عراق امریکاعربستان سعودي در جریان حمله 

در عراق بعد از جنگ عالوه بر اینکه حـزب بعـث بـه حاشـیه رانـده      ، مشخص شد
ا از دست خواهد داد و بهطایفه سنی نیز حاکمیت ر، شود می

هـاي خـود را بـروز داد    نگرانـی ، حاکمیت از آن شیعیان خواهد شد، مردم عراق
اي از کمک مالی به مقاومت سنی در عراق علیه  واقع قسمت عمده

شد و تعداد زیادي از داوطلبان حاضـر در گـروه   سوي منابع سعودي تأمین می
اما بعد از اینکه در اواخر سال . تابعیت سعودي داشتند، مقاومت سنی

ریزي و عملیاتی کرد و به انفجارهایی را در عربستان برنامه
این کشور تصمیم گرفت که کمک بر مقاومت سنی را محدود کند، امریکا

لط شـیعیان بـر حاکمیـت جدیـد در     عربستان هنوز نسبت به تسـ ، عالوه بر این
ها در حکومت جدید عـراق   بغداد نگران بود و خواهان اعطاي نقش بیشتري به سنی

هاي مذهبی در چارچوب سیاست در این مرحله درگیري. بودند
شد و ائتالف چهارگانه سنی در مقابل ائتالف ایران و سوریه شکل گرفـت 

یگري هم در رابطـه بـا عربسـتان سـعودي اتفـاق افتـاد      مرحله حوادث د
با موجی از حمـالت تروریسـتی القاعـده روبـرو شـد      2003سعودي در سال 

موضوع به عنوان نقطه عطف اساسـی در رابطـه بـا سیاسـت    
حمـالت یـازده سـپتامبر را کـه یـازده تبعـه       ، رهبري ایـن کشـور  . شود محسوب می

اما این حادثه تا حدودي روابط . شدت محکوم کرد به، سعودي در آن دخالت داشتند
را تحـت تـأثیر قـرار داد    امریکـا پیمان اسـتراتژیک خـود یعنـی     این کشور با هم

اي به منظور مقابله بـا خطـر تروریسـم      حال رهبري سعودي تدابیر جدي و ریشه این
  .اتخاذ نکرد

هاي به اصطالح مجاهـدین کـه در خـارج از     گروهاز ، از سوي دیگر این کشور
منظور افزایش محبوبیت خـود در   به، ویژه در افغانستان مشغول جنگ بودند کشور به

صفوف آنها و نیز مشغول کردن آنها در خارج از مرزهاي عربستان سعودي
توسط القاعـده در عربسـتان رخ    2003اما انفجارهایی که در سال . مالی می کرد

آشکار ساخت که استراتژي این کشور در این زمینه اشتباه بوده اسـت و القاعـده بـه    



و غـرب را هـدف قـرار     امریکـا 
، عالوه بر این. به همان میزان نیز عربستان را مورد هدف قرار خواهد داد

یی صحبت از تجزیه عربستان سعودي بـه  
هاي نفت این کشور و حمله به مراکز القاعده مطـرح شـده   

بـر آن شـد تـا    ، پادشـاه ایـن کشـور   
  :ترین این تغییرات عبارتند از

ــب و کشــف   ــه منظــور تعقی اي را ب
  .در این کشور و دستگیري عناصر آن ساماندهی کرد

هـاي   بـه گـروه  ) عـام و خـاص  
ن طریق از تغذیه مالی جریـانی  

  .جلوگیري شود
دست بـه اقـداماتی در جهـت    

هاي دینـی افراطـی    اصالح ساختار تربیتی و آموزشی زدند تا از این طریق از آموزش
جاي جنگ و عملیات  ي صدور فتواهایی که به
  .فراهم سازند، دهد بعد روحی و اخالقی جهاد را مورد تأکید قرار می

اي از   سلسـله ، پادشاه عربسـتان سـعودي شـد   
تـوان بـه    اصالحات سیاسی و اقتصادي را در کشور شروع نمود که از آن جمله مـی 

اجـراي انتخابـات جزئـی    ، بسترهاي مناسب براي گفتگوهـا و مباحثـات ملـی   
ریزي براي ایجاد شهرهاي اقتصادي جدید اشاره کـرد کـه بـه منظـور     

اي گسـترده بـراي    ایجاد تحرك و پویایی هـر چـه بیشـتر در کشـور و ایجـاد زمینـه      
  .کار قرار گرفتهاي اقتصادي در دستور 

بیش از پیش دچـار   2003سیاست عربستان در این زمینه و بعد از حوادث سال 
هـا و   از یک سو به حمایت و کمک از بخشی از سلفی

واسطه تهدیداتی کـه از ناحیـه   
کردند و از این جهت تصـمیم  

اي خود همکاري  پیمانان منطقه

امریکـا ، همان میزان که با حمالت یازده سپتامبر و مانند آن
به همان میزان نیز عربستان را مورد هدف قرار خواهد داد، داده است

یی صحبت از تجزیه عربستان سعودي بـه  امریکامحافل  سپتامبر در برخی 11بعد از 
هاي نفت این کشور و حمله به مراکز القاعده مطـرح شـده    سه قسمت و تصرف چاه

  ).11-13: 1381، جعفري ولدانی(بود 
پادشـاه ایـن کشـور   ، ملک عبـداهللا ، 2003پس از حمالت سال 

ترین این تغییرات عبارتند از مهم. تغییراتی را در برخی از زمینه ایجاد کند
ــب و کشــف    حکومــت ســعودي حمــالت گســترده . 1 ــه منظــور تعقی اي را ب
در این کشور و دستگیري عناصر آن ساماندهی کرد» القاعده«هاي  سلول

عـام و خـاص  (از آن پس شرایط سختی براي کمک مـالی  . 2
ن طریق از تغذیه مالی جریـانی  اسالمی و سلفی در خارج از کشور وضع شد تا از ای

جلوگیري شود، شود که تهدید جدي براي عربستان محسوب می
دست بـه اقـداماتی در جهـت    ، ها با همکاري بعضی از رهبران دینی سعودي. 3

اصالح ساختار تربیتی و آموزشی زدند تا از این طریق از آموزش
ي صدور فتواهایی که بهعمل آورده و زمینه را برا جلوگیري به
بعد روحی و اخالقی جهاد را مورد تأکید قرار می، تروریستی

پادشاه عربسـتان سـعودي شـد    2005ملک عبداهللا که در سال . 4
اصالحات سیاسی و اقتصادي را در کشور شروع نمود که از آن جمله مـی 

بسترهاي مناسب براي گفتگوهـا و مباحثـات ملـی   ایجاد 
ریزي براي ایجاد شهرهاي اقتصادي جدید اشاره کـرد کـه بـه منظـور      محلی و برنامه

ایجاد تحرك و پویایی هـر چـه بیشـتر در کشـور و ایجـاد زمینـه      
هاي اقتصادي در دستور  مشارکت عمومی و فراهم آوردن فرصت

سیاست عربستان در این زمینه و بعد از حوادث سال 
از یک سو به حمایت و کمک از بخشی از سلفی. سردرگمی و عدم برنامه شد

واسطه تهدیداتی کـه از ناحیـه    داد و از سوي دیگر به هاي افراطی سنی ادامه می گروه
کردند و از این جهت تصـمیم   احساس نگرانی می، دهمین جریان متوجه عربستان بو

پیمانان منطقه و هم امریکاگرفتند براي جلوگیري از این خطرات با 
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اي در مورد لبنان در روابط سوریه با ایـن کشـور   
، جـاي گذاشـت   ود بـه اي از خ

در چارچوب جنگ در عراق با یکدیگر اختالف داشتند که بـه  
هاي مقاومـت   سوریه را به حمایت از گروه

بعـد  . کرد و به تغییر رژیم این کشور اشاراتی داشت
بـا   امریکـا ، از ترور رفیق حریري نخست و تظاهرات گسترده علیه سوریه در بیروت

المللی و عربی از طریق شوراي امنیت سازمان ملـل بـر   
ها بعـد از   سوري. کرد ضد سوریه و به منظور اخراج این کشور از لبنان را رهبري می

نشـینی کردنـد    از این کشور عقب
و این امر ضربه سختی به نفوذ سوریه در لبنان وارد آورد که حافظ اسد با دقـت در  

خواهی  شعار دروغین دموکراسی
هـاي کشـتار    در عراق نه توانسـت بـه سـالح   

. جمعی دست یابد و نه ارتباط عراق صدام با حمالت یـازده سـپتامبر را ثابـت کنـد    
به عراق و اشغال این کشـور را  

بنـابراین  . در افکار عمـومی جهـان پـوچ و دروغ از آب درآمدنـد    
مجبور شد شعار دموکراسی را به عنوان توجیه اساسی بـراي حملـه و اشـغال    

اي قرار داده بود تـا در   دموکراسی را بهانه
  . منطقه خاورمیانه بتواند در پوشش آن اهداف خود را عملی کند

تغییر و تحـوالت عمیـق و    2005
، بـا سـقوط رژیـم بعثـی در عـراق     

ساختار خاورمیانه قدیم بر مبناي توازن قوا منهـدم شـد و حالـت جدیـدي از عـدم      
قـوانین و قواعـد کهنـه بـازي در منطقـه      

در حقیقـت  . یی بیش از پیش افـزایش یافـت  
را بر مبناي حضور سنگین نظامی نیروهـا و  
شکست مخالفین و ایجاد زمینه بـراي ظهـور نخبگـان طرفـدار غـرب در حاکمیـت       

اي در مورد لبنان در روابط سوریه با ایـن کشـور    در این مرحله همچنین حادثه. کنند
اي از خ واسطه تأثیراتی که در معادالت منطقه اتفاق افتاد که به
  .رسد مهم به نظر می
در چارچوب جنگ در عراق با یکدیگر اختالف داشتند که بـه   امریکاسوریه و 

سوریه را به حمایت از گروه امریکا. اي از دالیل آن قبالً اشاره شد پاره
کرد و به تغییر رژیم این کشور اشاراتی داشت بر علیه اشغال در عراق متهم می

از ترور رفیق حریري نخست و تظاهرات گسترده علیه سوریه در بیروت
المللی و عربی از طریق شوراي امنیت سازمان ملـل بـر    هاي بین تالش، کمک فرانسه

ضد سوریه و به منظور اخراج این کشور از لبنان را رهبري می
از این کشور عقب 2005ریل سال در ماه آو، سال حضور در لبنان 29

و این امر ضربه سختی به نفوذ سوریه در لبنان وارد آورد که حافظ اسد با دقـت در  
  .گذاري کرده بود دهه هفتاد و هشتاد آن را پایه

شعار دروغین دموکراسی امریکادر این دوران همچنین شاهد هستیم که 
در عراق نه توانسـت بـه سـالح    امریکا. در منطقه را مجدداً مطرح کرد

جمعی دست یابد و نه ارتباط عراق صدام با حمالت یـازده سـپتامبر را ثابـت کنـد    
به عراق و اشغال این کشـور را   امریکابنابراین هر دو دلیلی که محمل و بستر حمله 

در افکار عمـومی جهـان پـوچ و دروغ از آب درآمدنـد    ، فراهم آورده بود
مجبور شد شعار دموکراسی را به عنوان توجیه اساسی بـراي حملـه و اشـغال     امریکا

دموکراسی را بهانه امریکاالبته روشن است که . عراق برگزیند
منطقه خاورمیانه بتواند در پوشش آن اهداف خود را عملی کند

2005و  2003هاي  بدون تردید در مرحله میان سال
بـا سـقوط رژیـم بعثـی در عـراق     . اي در منطقه خاورمیانه حادث شده اسـت  ریشه

ساختار خاورمیانه قدیم بر مبناي توازن قوا منهـدم شـد و حالـت جدیـدي از عـدم      
قـوانین و قواعـد کهنـه بـازي در منطقـه      . استقرار و ثبات در منطقه جایگزین آن شد

یی بیش از پیش افـزایش یافـت  امریکاور نیروهاي هم ریخت و حض به
را بر مبناي حضور سنگین نظامی نیروهـا و  » خاورمیانه جدید«تالش کرد که  امریکا

شکست مخالفین و ایجاد زمینه بـراي ظهـور نخبگـان طرفـدار غـرب در حاکمیـت       



یـرا  ز، سیاستی که هیچگاه به مرزهـاي موفقیـت نزدیـک نشـد    
یی امریکـا هـاي   هاي کشتی اي همیشه در جهت بادبان

  
. شود آغاز می 2006مرحله سوم دوران بعد از حمالت یازده سپتامبر با حوادث سال 

با انبوهی ، شود ق محسوب می
بعـد از انفجـارات   . از مشکالت و موانع در مقابل نیروهایش در عـراق روبـرو شـد   

هاي مـذهبی و افـزایش حمـالت علیـه     
روز بـه روز   امریکاوضعیت در عراق در جهت ضدیت با حضور 
ها و اقدامات سیاسی  ن حوادث هنوز امیدي به موفقیت تالش

اما حـوادث  ، و احتمال گذر از مرحله اشغال به مرحله تثبیت و استقرار وجود داشت
در عراق روز  امریکاهاي  تمامی این امیدها را بر باد داد و شکست برنامه

، 2006ش حمــاس در انتخابــات مجلــس در ســال 
خـواهی در منطقـه را بـه مبـارزه     

خـواهی را در منطقـه    نداي دموکراسـی 
ر قـرا  امریکـا چون نتایج این انتخابـات در راسـتاي اهـداف و منـافع     

ویژه جهان اسـالم   آن را نپذیرفت و از همین جا افکار عمومی جهانیان به
خـواهی در   بـه شـعارهاي دموکراسـی   

درست مانند همین رویداد در رابطه با انتخابات مجلـس مصـر در   
المسلمین به نتایجی دسـت یافتنـد   

اي موجـب   هـاي منطقـه   این واقعیت
سرعت فشار براي گسترش دموکراسـی در خاورمیانـه را بـه حالـت     

 امریکـا ، 2005ال اما در لبنان بعد از خروج نیروهاي سوري از این کشور در س
بـراي  ، دست آمده استفاده کرد و درصدد برآمد تـا بـا تشـویق اسـرائیل    

سیاستی که هیچگاه به مرزهـاي موفقیـت نزدیـک نشـد    . کشورها عملی سازد
اي همیشه در جهت بادبان  بادهاي تغییر و تحوالت منطقه

  .وزد نمی

  )حد و مرز قدرت(هاي منطقه خاورمیانه  واقعیت. 2- 3
مرحله سوم دوران بعد از حمالت یازده سپتامبر با حوادث سال 

ق محسوب میدر این مرحله که در حقیقت مرحله اشغال عرا امریکا
از مشکالت و موانع در مقابل نیروهایش در عـراق روبـرو شـد   

هاي مـذهبی و افـزایش حمـالت علیـه      ور شدن درگیري سامره در ماه فوریه و شعله
وضعیت در عراق در جهت ضدیت با حضور ، نیروهاي اشغالگر

ن حوادث هنوز امیدي به موفقیت تالشقبل از ای. بدتر می شد
و احتمال گذر از مرحله اشغال به مرحله تثبیت و استقرار وجود داشت

تمامی این امیدها را بر باد داد و شکست برنامه 2006سال 
  .کرد به روز جلوه بیشتري پیدا می

ش حمــاس در انتخابــات مجلــس در ســال در فلســطین پیــروزي جنــب
خـواهی در منطقـه را بـه مبـارزه      در پایبندي به شعارهاي دموکراسی امریکاصداقت 
نداي دموکراسـی  امریکاکه  در حالی، به عبارت دیگر. فراخواند

چون نتایج این انتخابـات در راسـتاي اهـداف و منـافع     ، بلند کرده بود
آن را نپذیرفت و از همین جا افکار عمومی جهانیان به، گرفت نمی

بـه شـعارهاي دموکراسـی    امریکـا و جهان عرب میزان و معناي پایبندي 
درست مانند همین رویداد در رابطه با انتخابات مجلـس مصـر در   . منطقه را دریافتند

المسلمین به نتایجی دسـت یافتنـد    بات هم اخواندر این انتخا. اتفاق افتاد 2005سال 
این واقعیت. نگران کننده بود، امریکاکه بر اساس معیارهاي 

سرعت فشار براي گسترش دموکراسـی در خاورمیانـه را بـه حالـت      به امریکاشد تا 
  .تعلیق در آورد

اما در لبنان بعد از خروج نیروهاي سوري از این کشور در س
دست آمده استفاده کرد و درصدد برآمد تـا بـا تشـویق اسـرائیل     از فرصت به
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. به نفوذ دشمنانش در ایـن منطقـه خاتمـه دهـد    
همـین منظـور    به 2005جنگ خونین اسرائیل علیه لبنان و حزب اهللا در تابستان سال 
هاي اسرائیل با اعراب و  ها و جنگ

یکـی از مجهزتـرین    امریکابا وجود اینکه ارتش رژیم صهیونیستی با حمایت مستمر 
اسرائیل طعم تلخ شکسـت را  

صهیونیستی در تاریخ منطقـه خاورمیانـه و   
مضـافاً بـر   . شـود  عنوان نقطه عطفی مهم محسوب مـی 

و نفوذ سوریه » حزب اهللا«اینکه نتیجه این جنگ یک بار دیگر ثابت کرد که واقعیت 
یجـه  نت. عنوان بازیگران اصلی در لبنان و در خاورمیانه مطرح هستند

با موانع و مشکالت جدي روبرو شد و از ایجاد یـک  

کـه نخسـت    تا جایی، شدت نگران شده بود
در عـراق بـراي کشـورهاي همسـایه بـه      

اما در جریـان ایـن   ). 96: 1381
، مقاومـت کردنـد   امریکاروشن شد که ایران و سوریه نه تنها در مقابل تجاوزات 

ایر همچنین عربستان سـعودي و سـ  
در عـراق و   امریکـا در منطقـه دریافتنـد کـه طـرح و برنامـه      

خاورمیانه در تنگنایی سـخت گرفتـار شـده اسـت و ایـن موضـع عربسـتان سـعودي را         
هاي جدیـد منطقـه حرکـت     سرعت در جهت تعامل و هماهنگی با واقعیت

ر تحرکـات دیپلماتیـک ملـک عبـداهللا بـروز و      
هاي فلسطین و لبنان و عراق آغـاز کـرد و   

ضـرورت  ، اتفـاق افتـاد   2005
البتـه  . در خاورمیانه را بیش از پیش آشکار ساخت

، منتشر شـد  2006هاي موجود در گزارش بیکرـ هامیلتون که در اواخر سال 
اي از عـراق و   نشـینی مرحلـه  

به نفوذ دشمنانش در ایـن منطقـه خاتمـه دهـد    » حزب اهللا«حمله به لبنان و نابودي 
جنگ خونین اسرائیل علیه لبنان و حزب اهللا در تابستان سال 

ها و جنگ اولین بار در تاریخ درگیري اما براي. ور شد شعله
با وجود اینکه ارتش رژیم صهیونیستی با حمایت مستمر 

اسرائیل طعم تلخ شکسـت را  ، شد هاي خاورمیانه محسوب می و قدرتمندترین ارتش
  .اهللا چشید از نیروهاي حزب
صهیونیستی در تاریخ منطقـه خاورمیانـه و   شکست تاریخی رژیم ، بدون تردید

عنوان نقطه عطفی مهم محسوب مـی  جهان عرب و جهان اسالم به
اینکه نتیجه این جنگ یک بار دیگر ثابت کرد که واقعیت 

عنوان بازیگران اصلی در لبنان و در خاورمیانه مطرح هستند هنوز به، و ایران
با موانع و مشکالت جدي روبرو شد و از ایجاد یـک   امریکاآنکه در این مرحله هم 

  .به کلی منصرف شد» خاورمیانه جدید«
شدت نگران شده بود سوریه به، گرچه در آغاز حمله به عراق

در عـراق بـراي کشـورهاي همسـایه بـه       امریکاوزیر این کشور اظهار داشت که حضور 
1381، سران اتحادیه عرب(اندازه صدام حسین خطرناك است 

روشن شد که ایران و سوریه نه تنها در مقابل تجاوزات ، مرحله
همچنین عربستان سـعودي و سـ  . بلکه توانستند به دستاوردهاي مهمی هم دست یابند

در منطقـه دریافتنـد کـه طـرح و برنامـه       امریکـا پیمان  کشورهاي هم
خاورمیانه در تنگنایی سـخت گرفتـار شـده اسـت و ایـن موضـع عربسـتان سـعودي را         

سرعت در جهت تعامل و هماهنگی با واقعیت واداشت تا به
ر تحرکـات دیپلماتیـک ملـک عبـداهللا بـروز و      ها د چنانکه این تالش. خود را تنظیم کند

هاي فلسطین و لبنان و عراق آغـاز کـرد و    منظور اداره بحران ظهور یافت و اقداماتی را به
  .تالش نمود تا روابط خود با ایران را بازسازي کند

2005تغییـر و تحـوالتی کـه در سـال     ، از سوي دیگـر 
در خاورمیانه را بیش از پیش آشکار ساخت یکاامرهاي  تجدیدنظر در سیاست

هاي موجود در گزارش بیکرـ هامیلتون که در اواخر سال  واقعیت
نشـینی مرحلـه   موضوع عقب امریکادر این گزارش به . انعکاس یافت



. صیه شده بـود ایجاد فضاي الزم براي برقراري روابط دیپلماتیک با سوریه و ایران تو
جالب اینکه دولت بوش نتایج این گزارش را نپذیرفت و همچنان در جهت تقویـت  

هاي تند خود علیه ایـران و   در عراق حرکت می کرد و سیاست

نظـر   بـه در آغـاز  . گیـرد  را در بـر مـی  
زیـرا چنـد   ، هاي افراطی دولت بوش در حال نتیجه دادن اسـت 

به منظور کمک به امنیت و استقرار ثبات در عراق 
اي از مرزهاي خود با عـراق را مسـدود کـرد و    

از سوي دیگـر بـوش   . شد امریکا
تا حدي سیاست خود در خاورمیانه را تعدیل کرد و در واقع سیاست 

  .مبتنی بر تقابل را به سیاست مبتنی بر تعامل و حل و فصل مشکالت تغییر داد
از سـرگیري مـذاکرات    امریکـا 

صلح فلسطیین و اسرائیل را که براي مدتی طوالنی متوقف شده بود را بـا برگـزاري   
در لبنـان   امریکـا . در دسـتور کـار قـرار داد   

مجبور شد به گزینه توافقی براي ریاست جمهوري یعنی ژنرال میشل سلیمان کـه او  
گردن نهد و در این عرصه هم به اجبـار از  

هاي متناقضی پیرامون شکل و بنیـان  
بریتانیـا  ، پـس از جنـگ جهـانی اول   

گیري کلی آن در  خاورمیانه را به شکلی بنیان گذارد که جهت
ولی تقسیم حاکمیت و قدرت با فرانسه در این منطقـه  
و بازگشت مجدد ترکیه به صحنه و کاهش قدرت بریتانیا و عدم ثبات و اسـتقرار در  

  .عراق و فلسطین و مصر منجر به ناکارآمدي این دیدگاه شد
ها نیز در تالش بودند تا ساختار مورد نظـر خـود را از طریـق انعقـاد     

ایجاد فضاي الزم براي برقراري روابط دیپلماتیک با سوریه و ایران تو
جالب اینکه دولت بوش نتایج این گزارش را نپذیرفت و همچنان در جهت تقویـت  

در عراق حرکت می کرد و سیاست امریکاحضور نظامی 
  .سوریه را نیز ادامه داد

  پایان تنش. 4-2
را در بـر مـی   2008و  2007مرحله چهارم زمانی بین سـال  

هاي افراطی دولت بوش در حال نتیجه دادن اسـت  رسید که سیاست می
به منظور کمک به امنیت و استقرار ثبات در عراق  امریکانشست بین سفیران ایران و 

اي از مرزهاي خود با عـراق را مسـدود کـرد و      برگزار شد و سوریه هم بخش عمده
امریکاسوریه و این امر تا حدي موجب کاهش تنش بین 

تا حدي سیاست خود در خاورمیانه را تعدیل کرد و در واقع سیاست  2007در سال 
مبتنی بر تقابل را به سیاست مبتنی بر تعامل و حل و فصل مشکالت تغییر داد

امریکـا ، در کنار کاهش شدت تنش با سـوریه و ایـران  
صلح فلسطیین و اسرائیل را که براي مدتی طوالنی متوقف شده بود را بـا برگـزاري   

در دسـتور کـار قـرار داد    2007کنفرانس آناپولیس در نوامبر سال 
مجبور شد به گزینه توافقی براي ریاست جمهوري یعنی ژنرال میشل سلیمان کـه او  

گردن نهد و در این عرصه هم به اجبـار از  ، دانست به سوریه می را از عناصر نزدیک
  .سیاست مقابله دست کشید

  گیري نتیجه
هاي متناقضی پیرامون شکل و بنیـان   هاي گذشته همواره دیدگاه در طول قرون و دهه

پـس از جنـگ جهـانی اول   . اي خاورمیانه مطرح بـوده اسـت   ساختار منطقه
خاورمیانه را به شکلی بنیان گذارد که جهت درصدد بود تا ساختار

ولی تقسیم حاکمیت و قدرت با فرانسه در این منطقـه  ، جهت منافع این کشور باشد
و بازگشت مجدد ترکیه به صحنه و کاهش قدرت بریتانیا و عدم ثبات و اسـتقرار در  

عراق و فلسطین و مصر منجر به ناکارآمدي این دیدگاه شد
ها نیز در تالش بودند تا ساختار مورد نظـر خـود را از طریـق انعقـاد      ییریکاام
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اما رقابت این کشور بـا  ، بر منطقه خاورمیانه تحمیل کنند
اتحاد جماهیر شوروي و مخالفت بومی و محلـی جهـان عـرب بـه رهبـري جمـال       

شـان بـا    هـا و هـم پیمانـان    ی
او را از برپایی یـک نظـام عربـی    

اي تحـت سـیطره     تنها درصدد ایجاد ساختار منطقـه 
اي برپا سازد که منجر به سـقوط  
واسطه انتخابات شود و پـس از آن طبقـه نخبـۀ جدیـد     
اینکه حوادثی که اکنون در کشـورهاي  
عربی منطقه خاورمیانه در جریان است و تا اینجاي کار موجب سقوط دو رژیـم بـن   

ممکـن اسـت در راسـتاي    علی در تونس و مبارك در مصر شده است تا چه انـدازه  
قرار بگیرد نیاز به زمان بیشتري دارد تا هم میزان تغییـر و  

  ).هاي جدید آشکار شود
شاید بتوان نمونه ضمنی این موضوع را در تجربه اروپاي غربی یا ژاپن بعـد از جنـگ   

هـاي   رژیـم ، دنبال دخالت نظـامی و انجـام عملیـات نظـامی    
در دوران بعـد از  . هاي طرفدار غرب بـه حاکمیـت رسـیدند   
منجـر بـه تغییـر و    ، هاي مخـالف 
هـا   ییامریکـا بزرگ  اما این آرزوي

از قدرت کـافی بـراي بـه سـرانجام رسـاندن ایـن       
اي به ضـرر ایـن کشـور     از سوي دیگر تغییر و تحوالت پیچیده منطقه

 هـاي  دلیل اینکه برگزاري انتخابات در این منطقه منجـر بـه تضـعیف رژیـم    
گویـد در   برژینسـکی مـی  . شد

هـا   اگـر فلسـطینی  ، بایـد بـا احتیـاط پـیش رفـت     
تـوان اطمینـان    چگونـه مـی  ، توانستند در انتخاباتی واقعاً آزاد رهبري براي خود برگزینند

و غـرب در منطقـه    امریکاهاي 
اي ایجـاد   خاورمیانـه ، پیمان خـود 

بر منطقه خاورمیانه تحمیل کنند 1955پیمان بغداد در سال 
اتحاد جماهیر شوروي و مخالفت بومی و محلـی جهـان عـرب بـه رهبـري جمـال       

ییامریکـا . عبدالناصر این طرح را با شکست مواجه کـرد 
او را از برپایی یـک نظـام عربـی     1967تحمیل شکست به جمال عبدالناصر در سال 

  .دور ساختند
تنها درصدد ایجاد ساختار منطقـه  امریکابه بعد  2003از سال 

اي برپا سازد که منجر به سـقوط   بلکه تالش می کرد نوعی ساختار منطقه، خود نبود
واسطه انتخابات شود و پـس از آن طبقـه نخبـۀ جدیـد      هاي قدیمی با زور یا به رژیم

اینکه حوادثی که اکنون در کشـورهاي  (ها را در دست بگیرند دوست غرب حاکمیت
عربی منطقه خاورمیانه در جریان است و تا اینجاي کار موجب سقوط دو رژیـم بـن   

علی در تونس و مبارك در مصر شده است تا چه انـدازه  
قرار بگیرد نیاز به زمان بیشتري دارد تا هم میزان تغییـر و   امریکاهاي  اهداف و برنامه

هاي جدید آشکار شود گیري دولت تحوالت مشخص شود و هم جهت
شاید بتوان نمونه ضمنی این موضوع را در تجربه اروپاي غربی یا ژاپن بعـد از جنـگ   

دنبال دخالت نظـامی و انجـام عملیـات نظـامی     بهجهانی دوم سراغ گرفت که 
هاي طرفدار غرب بـه حاکمیـت رسـیدند    و نظام، موجود سرنگون شدند

هاي مخـالف  حتی در اروپاي مرکزي و شرقی سقوط رژیم، جنگ سرد
اما این آرزوي. و غرب شد امریکاتحوالت سیاسی در جهت خواست 

از قدرت کـافی بـراي بـه سـرانجام رسـاندن ایـن        امریکازیرا ، هاي عراق دفن شد در بیابان
از سوي دیگر تغییر و تحوالت پیچیده منطقه. پروژه برخوردار نبود

دلیل اینکه برگزاري انتخابات در این منطقه منجـر بـه تضـعیف رژیـم     در جریان بود به
شد یی میامریکاو به قدرت رسیدن نیروهاي ضد  امریکادوست 

بایـد بـا احتیـاط پـیش رفـت      مورد اسـتقرار دموکراسـی در خاورمیانـه    
توانستند در انتخاباتی واقعاً آزاد رهبري براي خود برگزینند می

  ).1382، برژینسکی(ب نکنند داشت که حماس را انتخا
هاي  ریزي جمهوري اسالمی ایران نیز در مقابل برنامه

پیمان خـود  هاي هم خاورمیانه درصدد بود تا با تشکیل ائتالف



هـاي   ایـن موضـوع هـم بـه نفـع نظـام      
عربستان سـعودي از آن  . ها خواهد بود

اي جدید برپا شود که کشورهاي عربی هـم  
همچنین عربستان خود را حامی اصلی هویـت سـنی   

ا نوعی مصالحه هـم بـا   در جهان عرب می پندارد و در این راستا تالش کرده است ت
  .طوایف شیعی برقرار سازد و مطالبات آنها را در اقصی نقاط خاورمیانه اجابت کند

عنـوان دو   عربستان سعودي به برقراري روابط مستحکم با ترکیه و پاکسـتان بـه  
. منظور حفظ موازانه قوا با ایـران امیـد فراوانـی دارد   

ربستان موجب نوعی هماهنگی عملیاتی بـین ایـن کشـور و امـارات و     
هاي طرفدار آنان در لبنان و فلسطین و عراق 

اي در قبـال دولـت    هرشکل نتوانسته است سیاست سازنده
هاي سنی مخالفـت   گروهجدید عراق در پیش بگیرد و تنها در این زمینه از برخی از 

که عامل اصلی حوادثی است که منجر به تغییـر  
اي  در تالش براي دستیابی به نوعی واقعیـت منطقـه  

ایـن سـازمان تروریسـتی و    . 
مـوجی از  ، به جنگ با جهان اسالم

هایی کـه در نیمـه    مانند جنبش
اول قرن بیستم بـر علیـه اسـتعمار شـکل گرفـت و هـدف اساسـی آنهـا سـرنگونی          

بـود تـا بـا برقـراري      امریکاها با 
و  امریکـا اي در دو جهان عرب و اسالم ضدیت تام و تمام بر علیه 

با عراق تا حدي سـازمان القاعـده را جلـو انـداخت و     
ضافاً بر اینکه ایـن  موجب جذب داوطلبان جهان عرب و اسالم به این سازمان شد م

جنگ زمینه مانور و تحرك را براي این سازمان در اردن و عربستان سعودي و لبنـان  
اما به هرحـال القاعـده توانسـت بـراي مـدت طـوالنی ایـن        

ایـن موضـوع هـم بـه نفـع نظـام      . در آن از بین برود امریکاکند که زمینه نفوذ 
ها خواهد بود منطقه و هم در جهت منافع ملتسیاسی این 

اي جدید برپا شود که کشورهاي عربی هـم   کرد تا نوعی ساختار منطقه سو تالش می
همچنین عربستان خود را حامی اصلی هویـت سـنی   . پیمان این کشور را در برگیرد

در جهان عرب می پندارد و در این راستا تالش کرده است ت
طوایف شیعی برقرار سازد و مطالبات آنها را در اقصی نقاط خاورمیانه اجابت کند

عربستان سعودي به برقراري روابط مستحکم با ترکیه و پاکسـتان بـه  
منظور حفظ موازانه قوا با ایـران امیـد فراوانـی دارد    پیمان سنی خود در منطقه به هم

ربستان موجب نوعی هماهنگی عملیاتی بـین ایـن کشـور و امـارات و     ریزي ع برنامه
هاي طرفدار آنان در لبنان و فلسطین و عراق  اردن و مصر در جهت حمایت از گروه

هرشکل نتوانسته است سیاست سازنده اما عربستان به. شده است
جدید عراق در پیش بگیرد و تنها در این زمینه از برخی از 

  .دولت حمایت کرده است
که عامل اصلی حوادثی است که منجر به تغییـر  » القاعده«از سوي دیگر سازمان 

در تالش براي دستیابی به نوعی واقعیـت منطقـه  ، و تحوالت جدید در منطقه شد
. هاي این سازمان مطابقت داشته باشد است که با دیدگاه

به جنگ با جهان اسالم امریکااز طریق ورود ، پیمانانش امیدوار بودند هم
مانند جنبش، را ساماندهی کنند امریکاهاي اسالمی بر ضد  جنبش

اول قرن بیستم بـر علیـه اسـتعمار شـکل گرفـت و هـدف اساسـی آنهـا سـرنگونی          
ها با  ژیمهاي منطقه و در هم شکستن ائتالف این ر رژیم

اي در دو جهان عرب و اسالم ضدیت تام و تمام بر علیه  نظم جدید منطقه
  .اسرائیل در منطقه شکل بگیرد

با عراق تا حدي سـازمان القاعـده را جلـو انـداخت و      امریکادر حقیقت جنگ 
موجب جذب داوطلبان جهان عرب و اسالم به این سازمان شد م

جنگ زمینه مانور و تحرك را براي این سازمان در اردن و عربستان سعودي و لبنـان  
اما به هرحـال القاعـده توانسـت بـراي مـدت طـوالنی ایـن        . و فلسطین فراهم آورد

  .جایگاه را حفظ کند
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حضـور آن  . استقبال کردند» 
هاي شـیعی در ایـن کشـور    
اما هنگامی که دریافتند این سـازمان طـرح و برنامـه مفصـلی بـراي      

را » طالبـان «عراق دارد و درصدد است تا نوعی نظام اجتماعی شبیه به نظام اجتماعی 
همچنین عربسـتان سـعودي کـه    

دریافـت کـه ایـن    ، براي دستیابی به اهدافش در عراق معتقد بود
بـدین ترتیـب   ، بازي خطرات زیادي دارد و لذا از تعامل با این سازمان منصرف شـد 

» القاعـده «هاي مشـابه بـا    ها و سازمان
هم نتوانسـت  » القاعده«از سوي دیگر 

بلکه برعکس افکار ، به جایگاه مناسبی در میان افکار عمومی جهان عرب دست یابد
  .هاي این سازمان رو برگرداندند

هادي تا حدي نفـوذ خـود را در   
ولی از جایگـاه قابـل تـوجهی در جهـان عـرب      

منجـر بـه   ، اي ها براي برقراري نظم جدید منطقه
ایجاد وضعیت بسیار خطرناکی در بعضی از مناطق عـراق شـد و منـتج بـه حـوادث      

هاي مذکور ضمن  گروه، با وجود این
اکنون بـا کشـته شـدن اسـامه بـن      
بدون تردید ضربه مهلکی بر القاعده و تشکیالت آن در سراسر جهان عـرب و  

دیـد آیـا در جریـان    خاورمیانه عربی وارد شده است و اکنـون بایـد منتظـر مانـد و     
القاعده همچنان قـادر خواهـد بـود خـود را     

  مطرح سازد؟
ها گذشته نظم قـدیم خاورمیانـه را   

اي  بازیگران خـارجی و منطقـه  
اما هیچکـدام از  ، اي مورد نظر خود بودند

هـاي رقیـب    هاي آنها به نتیجه نرسید و ظاهراً رقابت در میان قدرت

» القاعده«هاي سنی مذهب در عراق که ابتدا از  گروه
هاي شـیعی در ایـن کشـور     عنوان یک نیروي جنگنده علیه نفوذ روزافزون گروه هرا ب

اما هنگامی که دریافتند این سـازمان طـرح و برنامـه مفصـلی بـراي      ، کردند تلقی می
عراق دارد و درصدد است تا نوعی نظام اجتماعی شبیه به نظام اجتماعی 

همچنین عربسـتان سـعودي کـه    . دان شدنداز این سازمان رویگر، بر آنها تحمیل کند
براي دستیابی به اهدافش در عراق معتقد بود» القاعده«به بازي با 

بازي خطرات زیادي دارد و لذا از تعامل با این سازمان منصرف شـد 
ها و سازمان ها بر علیه سلول عربستان و اردن و حتی لبنانی

از سوي دیگر . وارد عمل شدند و به مبارزه با آنها برخاستند
به جایگاه مناسبی در میان افکار عمومی جهان عرب دست یابد

هاي این سازمان رو برگرداندند عمومی جهان عرب از تندروي
هادي تا حدي نفـوذ خـود را در   گراي ج و عناصر اصول» القاعده«که  با وجودي

ولی از جایگـاه قابـل تـوجهی در جهـان عـرب      ، اند پاکستان و افغانستان حفظ کرده
ها براي برقراري نظم جدید منطقه اقدامات این گروه. برخوردار نیستند

ایجاد وضعیت بسیار خطرناکی در بعضی از مناطق عـراق شـد و منـتج بـه حـوادث      
با وجود این. دي از کشورهاي عربی گردیدخونینی در تعدا

اکنون بـا کشـته شـدن اسـامه بـن      . همچنان حضور دارند، تأثیر محدود بر روند امور
بدون تردید ضربه مهلکی بر القاعده و تشکیالت آن در سراسر جهان عـرب و  ، الدن

خاورمیانه عربی وارد شده است و اکنـون بایـد منتظـر مانـد و     
القاعده همچنان قـادر خواهـد بـود خـود را     ، حوادثی که در آینده رقم خواهد خورد

مطرح سازد؟ امریکاعنوان یک تهدید جدي براي غرب و  به
ها گذشته نظم قـدیم خاورمیانـه را    در حقیقت حوادث و تغییر و تحوالت سال

بازیگران خـارجی و منطقـه   .بدون اینکه جایگزینی براي آن ایجاد کند، نابود کرد
اي مورد نظر خود بودند نیز در تالش براي تحقق نظم جدید منطقه

هاي آنها به نتیجه نرسید و ظاهراً رقابت در میان قدرت ها و برنامه طرح
  ù.هاي آینده ادامه خواهد داشت همچنان در سال
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